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Quan a l’octubre plou, el rovelló es mou
Hem tingut un mes d’octubre amb les pluges habituals —han cai-
gut 86 l/m2—, i amb una temperatura mitjana lleugerament alta. 
S’han registrat les primeres gelades de la tardor, tot i que el més ha-
bitual és que apareguin la primera quinzena de novembre. Va fer la 
primera gelada el dia 16 (-0,2ºC) i va tornar a gelar els dies 17 i 19.  
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El pati blau

No t’ho perdis!
El proper diumenge, 13 de desembre, el Casal dels Avis d’Olost 
torna a celebrar la festa de la Marató. Feta, pensada i dissenyada 
perquè tothom pugui col·laborar amb la Marató de TV3, que se 
celebra el mateix dia. Aquest any, la Marató està dedicada a les ma-
lalties minoritàries, unes patologies greus i poc conegudes, amb 
escassos tractaments efi cients i amb pocs recursos destinats a la 
recerca. El Casal d’Avis us convida a omplir el seu local. Hi haurà 
un concert de la Coral Noves Veus, una sessió de Bingo i moltes 
altres sorpreses.

A partir del 16 de novembre, a Olost tin-
drem la possibilitat de cuidar més el nos-
tre entorn: podrem fer recollida selectiva 
de la fracció orgànica. Amb el lema “torna 
a la terra” i amb el suport de l’Ajuntament, 
del Consell Comarcal d’Osona, de l’empre-
sa Recicla Osona i de l’Agència de Residus 
del Departament de Medi Ambient i Habi-
tatge, la intenció és poder separar les restes 
orgàniques. En primer lloc, perquè gairebé 
la meitat de les deixalles que generem són 
orgàniques. En segon lloc, perquè aquesta 
matèria és un residu fàcil de reciclar. En ter-
cer lloc, perquè amb el reciclatge de la ma-
tèria orgànica obtenim compost, un adob 
que enriqueix el sòl. I en quart i últim lloc, 
perquè així reduïm els residus destinats als 
abocadors.

 La materia orgànica és, ras i curt, 
restes de menjar: carn i peix, fruita i verdu-
ra, menjar cuinat, pa sec, closques d’ou, de 
marisc i de fruita 
seca, el marro del 
cafè i les restes 
de les infusions, 
taps de suro, llu-
mins, serradures, 
paper de cuina 
brut de menjar i 
restes de plantes. 
Aquestes restes 
s’hauran de po-
sar als conteni-
dors marrons i 
dins d’una bossa 
compostable. Aquests contenidors seran al 
carrer junt amb la resta de contenidors que 
ja tenim habitualment. La recollida es farà 
els dimarts, dijous i dissabte. Només ens 
queda convidar-vos a fer-ho!

La recollida selectiva                                    
de la fracció orgànica a Olost

Ofertes de feina al Lluçanès i a Osona procedents              
de www.diba.cat/slo:
- Ofertes núm. 164776 i 164839. Agent tècnic/a co-

mercial a Vic.
- Oferta núm. 164855. Cuiner/a a Vic.

Ofertes de feina al Lluçanès i a Osona procedents 
de www.ofi cinatreball.cat:
- Jardiner/a en general a sant Bartomeu del Grau.
- Infermer/a en general a sant Boi de Lluçanès.
- Treballador/a social a Sant Boi de Lluçanès.
- Empleats/ades administratius en general a Vic.
- Dependent/a de comerç a Vic (indefi nit).
- Responsable secció Basar comarca d’osona a Vic 

(40 hores).
- Mecànic reparació carretilles elevadores a Vic.
- Personal per injecció de plàstic a Vic (temporal).

Aquestes informació és facilitada pel Servei d’ocu-
pació del Lluçanès. 

La bossa

Ajuntament d’Olost: 
Horari d’atenció al públic de 8 a 14h i de 16 a 19h.  

Serveis Socials:
Pl. Major,1. 93 888 04 12. Dimarts de 9 a 14h. 
t.social.consorci@llucanes.cat
Servei d’inserció laboral: 
Pl. Major,1. 93 888 04 12. Dilluns de 9 a 14h.                                                     
ocupacio.llusanes@diba.es
Joventut. Punt inquiet: 
Pl. Major, 1. 93 888 04 12. Dijous de 14h30’ a 19h
joventut.consorci@llucanes.cat 
Biblioteca:
C/Escoles,4. 93 888 04 78. Horari d’hivern: dilluns de 7 a 9h i 
de dimecres a divendres de 5 a 8h.  bibliolost@yahoo.com 
Programa Activa’t!:
Ctra. Gironella,5 – Tel. 639 223 641 i 93 888 02 11. 
De dilluns a divendres de 9 a 13h i de 15 a 18h. 
martigp@diba.cat 
Ambulatori:
C/Girona,1–Tel.938880408. Dilluns/ dijous de 9 a 12h. Di-
marts/ divendres de 12h30’ - 13h30’. Dimecres de 16h a 20h. 
URGÈNCIES: Tel.938560500.  
www.gencat.net/ics 
Escola Bressol Estel:
C/Raval del mig, 15 – Tel.  93 888 05 53. 
estel.olost@gmail.com
CEIP Terra Nostra:
Av. de l’esport, 1 – Tel. 93 888 09 41.  
a8022495@xtec.cat
Recollida d’andròmines i deixalleria mòbil:
La recollida d’andròmines serà els mesos parells i pel matí. La 
deixalleria mòbil els mesos imparells de 9 a 13h i de 15 a 19h. 
Informació al Tel. 93 888 02 11.
tramitolost@diba.cat
Servei de Bibliobús Tagamanent:
Tel. 609 196 431. El servei és sempre en dilluns cada 15 dies i 
de 16 a 19h. b.tagamanent@diba.cat 

5ena passada de diapositives de muntanya

Un any més, el Club excursio-
nista Via Fora ens va oferir una 
sessió de cinema de muntanya 
amb la projecció de  diapositi-
ves de Nanga Parbat. Mentre hi 
hagi llum, basada en l’ascensió 
al Nanga Parba (8126 m.) el 
1997 per alpinistes osonencs. 
També es va projectar Solstici 
d’estiu. Obertura de la via, una fi lmació realitzada mentre s’obria una 
nova via d’escalada a la cara nord del Pollegó Inferior del Pedraforca. 

U é l Cl b i

V Passada d’audiovisuals per la Fira

El diumenge 8 de novembre, 
els veïns i veïnes d’Olost i tota 
aquella gent que ens va venir 
a veure vam poder participar 
de la 16a Fira d’artesans. Va 
ser la primera fi ra centrada en 
el personatge d’en Perot Ro-
caguinarda. Al voltant d’unes 
100 persones voluntàries van 
fer possible una nova fi ra, plena 
d’acció, teatre i emocions. Gràcies a tots per la vostra feina. En Ro-
caguinarda tornarà! No en tingueu cap dubte!

El di 8 d b
La Fira es reinventa, es transforma i triomfa

Fira d’en Rocaguinarda 2009Fira d’en Rocaguinarda 2009

5ena passada de diapositives de muntanya

El butlletí es reparteix porta a porta entre 
el 15 i el 20 de cada mes, excepte els mesos 
de gener i setembre. Us agraïríem molt que, 
si per qualsevol motiu no us arriba, ens ho 
féssiu saber. Volem que arribi a tothom!

Nota informativa del consell 
de redacció del Pedra de toc

El segle XX

La construcció de la presa d’Olost 
va ser un projecte important, 
tant pels seus objectius —la 
generació d’energia elèctrica—
com per les seves dimensions. 
L’obra es va allargar un parell 
d’anys i va fi nalitzar el 1946. 
Va ser obra de la família Masó 
– Hidràulica Ga varresa, on 
van participar de 20 a 25 ho-
mes. Es va fer aleshores perquè 
els anys 1944 i 1945 havien 
estat de molta sequera i això 
féu que fos un bon moment 
per començar. Durant el temps 
que va durar la construcció de 
la presa, els materials (com 
el ferro i el ciment) van ser 
emmagatzemats en diferents 
dependències de Reixach. 

Dimarts, 17 de novembre   
- 3ª sessió de la Xerrada Col·loqui “Som el que mengem?”. A càrrec de la psicòloga i nutricionista Emília 
Bosch. A les 7 de la tarda al casal. Organitza l’ajuntament d’Olost. Més informació al 617641518 o 
al 938800469.

Dijous, 19 de novembre  
- Tertúlia del Club de Lectura, amb la novel·la “Les germanes Grimes” d’en Richard Yates. A les 5 de la 

tarda a la biblioteca. El mateix dia es repartirà “El joc brut” de Manuel de Pedrolo.

Diumenge, 22 de novembre  
- Cinema al casal amb “El tercer hombre” (1949) del director Carol Reed. A les 5 de la tarda.

Dimarts, 24 de novembre 
- 4ª sessió de la Xerrada Col·loqui “Som el que mengem?”. A càrrec de la psicòloga i nutricionista Emília 

Bosch. A les 7 de la tarda al casal. Organitza l’ajuntament d’Olost. Més informació al 617641518 
o al 938800469. 

Dimecres, 25 de novembre 
- Sessió informativa sobre pàgines web per realitzar formació On-line. De 7 a 9 del vespre al casal de joves 

d’Olost. Organitza el Consorci del Lluçanès i la Diputació de Barcelona.

Divendres, 27 de novembre
- 3ª Sessió de treball amb associacions i entitats. Organitza l’Ajuntament d’Olost amb el Programa 

Activa’t! i la col·laboració de l’Àrea de Participació de la Diputació de Barcelona. Edifi ci del casal 
a les 7 del vespre.

Dissabte, 12 de desembre 
- El motor solidari del Lluçanès. Jornada festiva dedicada al món del motor i ,en particular, a la moto de 

muntanya. Un motiu per recollir recursos per la Marató de TV3 i per la Fundació Nani Roma. A 
Prats de Lluçanès. Fira a partir de les 9, dinar a quarts de 3, ball a les 6 i homenatges a quarts de 
8, entre els quals diversos Olostencs. Més informació a motorsolidari@gmail.com i en cartells de 
diferents comerços. 

Diumenge, 13 de desembre 
- La Marató de TV3 al casal dels avis d’Olost. A partir de les 17h, amb concert de la coral noves veus, 

bingo i altres sorpreses.

Dijous, 17 de desembre 
- Homenatge i tertúlia sobre Manuel 

de Pedrolo. Dins el cicle d’activitats 
del Correllengua Lluçanès 2009.                   
A les 5 de la tarda a la bi blio teca.

Esports 
- Futbol Club Olost: 

-  15/11/09 FC Olost – OAR Vic 
a les 15h30’ 

-  29/11/09 FC Olost – JE Santa 
Eugènia a les 15h30’ 

-  06/12/09 FC Olost – UD Tara-
dell a les 15h30’

- Club Patí Lluçanès: 
- 28/11/09 CP Lluçanès – CH Cal-

des a les 17h00’

Trobaràs els contenidors dʼorgànica
amb la resta de contenidors de les

altres fraccions



Aprovat L’establiment del calendari fi scal 
per al 2010: 

Impost de vehicles de tracció mecànica 
del 01/02/2010 al 01/04/2010. 

Impost de béns immobles urbans del 
01/04/2010 al 03/06/2010.

IAE, Impost béns immobles rústics, 
Taxes per a recollida d’escombraries 
i Taxa de cementiri del 03/09/2010 al 
04/11/2010.

Aprovada l’acceptació de l’ajut FEDER 
per al projecte “Remodelació del centre 
històric. Viure al poble, 1a fase” amb un 
pressupost de 961.830 Ð. Repartit entre un 
50% del FEDER, un 5% de la DGAP, un 
41% de la Diputació i un 4% de l’Ajun-
tament.

Plens i decrets de govern

Pots aportar alguna idea sobre el funcionament i els 
continguts de la nova pàgina web d’Olost?

Jordi Fumanya, tècnic informàtic de suport a l’Ajunta-
ment d’Olost: 
El funcionament d’aquesta web passa per acostar l’Ajunta-
ment al ciutadà, donant l’oportunitat de realitzar tràmits des 
de casa, l’ofi cina o qualsevol altre lloc. Es poden sol·licitar 
llicències municipals, demanar cita amb l’alcalde o els regi-
dors d’àrea, o consultar el perfi l del contractant, on hi podem 
trobar els contractes d’obres, servei i subministrament que 
hi ha pendents o en curs de licitació i adjudicació a Olost. 
També s’ha de poder consultar informació de l’Ajuntament 
i del municipi. Cal tenir en compte que una de les coses que 
genera més consultes a la web és la publicació de notícies i 
actes previstos. Per aquest motiu, també es disposa, des del 
mes de maig, dels articles del Pedra de toc en format digital.  

Dolors Muns:  
La web d’Olost presenta un entorn interactiu molt agradable i clar. És fàcil de desplaçar-te pels dife-
rents espais d’informació i comunicació. Els títols dels diferents espais donen pistes clares del que hi 
trobem, per tant és fàcil cercar la informació sobre el tema que ens interessa. Disposem, entre altres, 
dels espais de trobada, recomanacions, racons on compartir amb gent propera records, històries, con-
sells, … També hi ha l’espai que ens permet fer tràmits des de casa i a qualsevol hora, ja que aquest 
entorn d’internet està obert tot el dia. Hi ha l’espai ENTITATS, en el qual no es veu res o no està actiu; 
cal que aquest espai s’ompli: som un poble petit però hi ha un bon teixit associatiu. Crec que la web 
d’Olost el pot utilitzar tothom, amb un mínim de coneixements informàtics o amb ganes de remenar-
hi. Ànims i a fer-lo servir.

Espai de trobada

• L’ajuntament d’Olost i l’Àrea de Parti-
cipació de la Diputació de Barcelona han 
iniciat un cicle de sessions de treball diri-
gides als responsables de les Associacions 
i Entitats que hi ha a Olost. L’objectiu 
d’aquestes sessions és ajudar les entitats 
en la seva gestió i l’organització diària. 
A les primeres sessions hi han assistit 7 
entitats. Els resultats han estat molt po-
sitius. La propera és el 27 de novembre a 
les 7 de la tarda al Casal.

• Diverses biblioteques del Lluçanès, 
entre elles la d’Olost, organitzen diver-
sos clubs de lectura entorn a la narrativa 
de Manuel de Pedrolo (1918-1990), i se 
sumen així a l’homenatge que el Corre-
llengua 2009 brinda a l’escriptor i pensador més fi del al país. També una maleta amb llibres sobre 
l’autor recorrerà totes les biblioteques, i s’oferiran diverses xerrades entorn a l’obra i al pensament 
de Pedrolo.

• Amb Estem de festa, Josep Maria Aloy, representant d’Olost i Santa Creu, va guanyar  el 1r Concurs 
de fotografi a Lluçanès Territori Seré. Entre un total de 147 fotografi es, es van escollir com a gua-
nyadores les 12 fotografi es —una per a cada un dels dotze municipis— que representaven millor el 
tema del concurs: la tranquil·litat del territori. El premi és la publicació de les dotze fotografi es en el 
calendari del Lluçanès de l’any 2010.

El portal d’Olost

Des que era petita, a Esterri d’Àneu 
sempre he sentit que fa molts i molts 
anys hi havia quatre famílies molt pode-
roses i riques. Això era possible gràcies 
als minairons, uns éssers minúsculs i 
molt treballadors que vivien en un canut 
d’agulles. Un cop s’obria, sortien dient: 
“Què farem? Què direm?”, i acte seguit 
el seu amo, el propietari del canutet, els 
havia de manar una feina perquè sinó 
eren capaços de matar-lo.

 Un dia un propietari d’un canut 
—que sempre el duia a la butxaca de la 
camisa —, va tenir molta set i es va ajupir a beure aigua d’una font, amb tanta mala sort 
que li va caure el canut. Ràpidament es va buidar i van sortir els minairons amb moltes 
ganes de treballar. El pobre home es va posar tan nerviós pensant que el matarien que els 
va dir el primer que li va passar pel cap. Així que els va manar que agafessin cadascun una 
pedra i l’amunteguessin a les muntanyes de les valls. És per això que avui dia, quan fem 
excursions, trobem tarteres: gràcies a la feina que van fer aquests petis éssers.

Paisatges i persones: Els minairons per Elisabeth Arres Saez

Els projectes del municipi

L’alcalde Josep Maria Freixanet informa 
que el proper  divendres 20 de novembre tin-
drà lloc a l’Ajuntament d’Olost la signatura 
del conveni del Programa “Viure al Poble”, 
amb la presència del Director General del 
Departament de Pol. Terr. i Obres Públiques, 
Jaume Oliveres.

L’alcalde Josep Maria Freixanet informa 
que les obres de la carretera segueixen el seu 
curs. Quan estiguem llegint aquest butlletí, 
els dos semàfors que hem tingut aquestes 
últimes setmanes hauran desaparegut i no-
més en quedarà un en el tram que va des de 
la granja fi ns al trencant de Perarriera. Si el 
temps ho permet, a principis de desembre ja 
no quedarà cap semàfor. 

• El Mossos d’esquadra recomanen que, si ens 
vénen a fer una revisió del gas a casa nostra, 
demanem l’acreditació o la identifi cació ofi ci-
al, ja que han tornat a haver-hi casos d’engany 
i falses revisions. En cas d’estafa, recomanen 
trucar al telèfon 93.881.57.00 (Comissaria 
dels Mossos) per fer la denúncia. 

• El Pare Noel vol visitar la Llar d’infants Es-
tel i, com és costum, vindrà carregat amb un 
sac ple de joguets per a la mainada. Els pares, 
mares, avis i àvies ja es preparen per rebre’l 
amb coca i torrons. Segons fonts ben infor-
mades, aquest esperat personatge arribarà el 
19 de desembre a la tarda.

• Som el que mengem? El dia 3 comença al 
Casal un cicle de xerrades sobre l’alimentació 
amb la nutricionista Emília Bosch, que ens 
explicarà i ens guiarà sobre  què cal menjar 
per estar ben alimentats. 

El safareig

D’on surt el sobrenom del Pistola?   
Amb un any va anar a viure a Gironella, a cal Pistola. Va agra-
dar i així va quedar.

Com va arribar a Olost? De què va treballar? 
El Ramon va arribar a Olost per treballar a cal Prudenci de 
xofer mecànic de camions de transport. Després va passar a 
treballar al taller de cal Prudenci, fi ns a l’any 1982.

On i quan va començar la seva col·laboració en l’organit-
zació d’activitats a Olost? 
El Ramon, als anys 40, ja col·laborava en els jocs de cucanya 
que es feien per la Festa Major. I mai va deixar de treballar en diverses activitats, sempre de cara al poble. 
Ja en democràcia van formar el grup “Fem poble”, per cuidar els entorns i organitzar festes com la Festa 
de l’Arbre. Van ser-hi als anys 80 i fi ns el 90, any en què, principalment per falta de gent que li pogués 
donar continuïtat, van plegar com a grup.

I al Casal d’avis, quin paper hi va tenir?
L’any 1986 en va ser un dels promotors. Va formar part de la primera i la segona junta i després ho va 
deixar. Però va seguir-hi participant activament en coses com la xocolatada del Casal, fi ns que es va 
posar malalt.

Quina relació hi ha entre les xocolatades i en Pistola?
Una relació intensa. Va participar també en la xocolatada que feia l’escola per la festa de Sant Jordi: feia 
la xocolata segons una recepta de la Pepeta de la Fonda. La Domi li portava els ingredients a casa i, un 
cop feta, carregaven l’olla al seu Seat Panda fi ns a l’escola. 

Tens un moment?
Francesca Icart, companya de Ramon Ribera Borés, el Pistola

Trini Camps i Freixes reco-
mana Madama Butterfl y                           
de Giacomo Puccini

M’agrada escoltar música, tota classe de música, 
perquè quan l’escolto em dóna una gran satis-
facció, una gran felicitat. Però us recomano  una 
òpera perquè guardo bons records de joventut 
relacionats amb aquest gènere. En l’opera, no 
sols hi intervé la música i la veu; també la in-
terpretació i la història. I Madama Butterfl y és la 
meva òpera preferida. Recomano veure alguna 
de les moltes versions cinematogràfi ques que 
s’han fet d’aquesta òpera.

Josep Maria Aloy. Estem de festa. Olost i Santa Creu. 
Premi 1er Concurs Fotogràfi c Lluçanès Territori Seré 2009

La web d’Olost 

En pistola als anys 80

Madame Butterfl y, Patricia Racette (Cio-Cio-San), Dylan 
Hatch(Trouble), Zheng Cao (Suzuki), Photo by Terrence McCarthy

Estany  de Gerber, setembre 2009

La web d’Olost

Madame Butterfly Patricia Racette (Cio-Cio-San) Dylany
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Josep Maria Aloy Estem de festa Olost i Santa Creu


