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I ho diem
així perquè,
els uns, els
gegants i la
seva colla,
són grans
especialment
per la mida
i, els altres,
l’Associació del
Casal dels Avis
d’Olost, són els
grans per edat.
I tots dos,
aquest 2012,
fan 25 anys!

Felicitats!
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Segur que més d’una persona ha
sentit a dir que les associacions,
entitats o grups de persones estan en
crisi, que cada vegada hi ha menys
implicació i prestigi, que sempre
són els quatre gats del capdavant
els encarregats de tirar endavant el
funcionament de l’entitat i que als
joves els costa molt entrar a formar
part d’aquest associacionisme. Si fos
així... com és que avui al Lluçanès podem trobar moltes
organitzacions que celebren les commemoracions de
vintens o vint-i-cinquens aniversaris, i que continuen
actives i més presents que mai?
Doncs perquè moltes d’aquestes organitzacions han estat
capaces de captar els nous interessos dels joves, les noves
formes de comunicació, els nous estils de treball. I el més
important, han sabut generar que les pròpies activitats
siguin d’interès comú. Per això no només segueixen
presents les entitats “de sempre” sinó que fins i tot en
neixen de noves.
Quan algú es presenta amb un projecte en una
convocatòria, una de les coses que es valora (que dóna
punts) és que el projecte o les activitats previstes en
qüestió siguin capaces de generar “cohesió social”. No
cal escriure grans projectes per buscar aquesta esperada
cohesió, només cal conèixer les entitats que hi ha a cada
poble que treballen dia a dia desinteressadament per a
generar activitats culturals, esportives, d’oci, educatives
per tothom, i que fins i tot poden esdevenir activitats que
permetin afavorir un desenvolupament econòmic local.
Aquestes organitzacions són grans valors territorials que
cal preservar, reconèixer i fins i tot impulsar.
Per molts anys !!

Xavier Barniol
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EL CONSORCI DE MUNICIPIS DEL
LLUÇANÈS: UNA ADMINISTRACIÓ DE LA
QUE FORMEM PART TOTS NOSALTRES
Olost, com la resta de municipis del Lluçanès, forma
part del Consorci, situat a Santa Creu de Jutglar. I per
entendre millor quina és la relació que ens uneix amb
aquesta institució cal, en primer lloc saber què aporta,
econòmicament, el nostre municipi al Consorci i, en
segon lloc, que rep Olost del Consorci, ja sigui en forma de serveis, projectes, gestions, etc...
Com a aportació econòmica, durant l’any 2011 el
nostre municipi va abonar al Consorci la quantitat
de 25.092 euros. Inclouen, la quota per habitant, els
calendaris, el cicle solc,... entre altres conceptes. Per
aquest 2012 està previst que l’ajuntament aporti una
quota de 16 euros per habitant i això farà que la xifra
final sigui inferior o semblant a la de l’any anterior.
Però què rebem a canvi els veïns i les veïnes d’Olost i
Santa Creu de Jutglar?.
Serveis d’atenció directe a olost:
Nom del servei

Lloc

Horari

Club de la Feina

Telecentre

Dilluns. 9h-11h i 12h-14h

Servei d’Ocupació

Ajuntament

Dilluns. 12h-14h

Treballadores socials Ajuntament

1r i 3r dilluns. 13h-15h
dimarts. 10h-14h

Educadora Social

Ajuntament

Dimarts 10-14h

Esports

Ajuntament

Divendres. 8:30h-15:00h

Punt Inquiet

Biblioteca

Dijous. 16:00h-20:00h

I projectes territorials, que tenen incidència a Olost
i que, entre altres, són: Servei de suport a les empreses, formació per empresaris, Cicle Formatiu de Grau
Mitjà, cursos de català, Curs Preparació a la Prova
d’Accés a Cicles Formatius de Grau Mitjà, cursos informàtica, cursos formació contínua, promoció turística,

Casa Gran. Santa Creu de Jutglar. Gener 2012

assistència a fires, suport i promoció productes locals,
centre BTT, senyalització recursos turístics, activitats
juvenils, xarxa de biblioteques, xarxa escoles bressol,
activitats a les escoles, agendes escolars, Pla Mancomunat de Joventut, Bitlles catalanes, calendari del Lluçanès, activitats culturals, Cicle Solc, Servei de Desenvolupament Rural, formació sector primari, biomassa,
camins ramaders i activitats esportives.
A més a més col·laborem amb: Associació pel Desenvolupament Rural de la Catalunya Central ( LEADER ),
Associació de Turisme Rural del Lluçanès, Associació
de Propietaris Forestals, Associació de Defensa Forestal, Associació Solc música i tradició al Lluçanès II
Webs on podem trobar més informació:
http://consorci.llucanes.cat
http://turisme.llucanes.cat
http://formacio.llucanes.cat
http://producteslocals.llucanes.cat
http://forestal.llucanes.cat/ II

DUES SUBVENCIONS DE LA DIPUTACIÓ
DE BARCELONA, SOL·LICITADES I
GESTIONADES PER L’AJUNTAMENT,
PERMETEN FER REFORMES A DOS
ESPAIS D’OLOST
Per un import aproximat de 4000 euros, el Bulder
de Cal Ferrer, gestionat pel Club Excursionista Via
Fora, ja disposa de matalassos nous, per una major
seguretat i comoditat dels que practiquen l’escalada en aquest espai. I, mitjançant una altra subvenció de 9000 euros, l’ajuntament podrà portar a terme l’obra d’ordenació i pavimentació dels voltants
del pavelló poliesportiu. II

Els nous matalassos del bulder. Març 2012.
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OBLIGACIÓ DE CENSAR ELS ANIMALS DE COMPANYIA
És obligatori censar tots els animals de companyia, és
a dir, gossos, gats i fures en el municipi on resideixen habitualment els animals (art. 14.2 del Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei de protecció dels animals). Abans de
censar-los, cal que estiguin identificats mitjançant un
microxip homologat d’acord amb la norma ISO 11784
(art. 15.1 del Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel
qual s’aprova el Text refós de la Llei de protecció dels
animals). Són infraccions lleus no tenir els animals de
companyia censats (art. 44.2 a) del Decret Legislatiu
2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de
la Llei de protecció dels animals) i no dur els animals
de companyia identificats (art. 44.2 f) del Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei de protecció dels animals).” II

Obligació de censar els animals de companyia

L’ALCALDE D’OLOST DEFENSA ELS SANCIONATS D’OLOST PEL RADAR DE L’EIX DE GURB
El dijous, dia 15 de març de 2012, l’alcade d’Olost, Josep Maria Freixanet, es va reunir amb el senyor Joan
Aregio, director del Servei Català de Trànsit, i 7 alcaldes més de la Comarca d’Osona.
L’objectiu de la reunió no era altre que la de plantejar la possibilitat de retirar el gran nombre de multes que s’han imposat en menys d’un mes en aquest
tram de l’eix. Tot i que es va demanar que davant
d’una “sanció extraordinària” es busqués una “solució extraordinària”, trànsit es va tancar en banda a
treure totes les multes, però va deixar la porta ober-

ta a estudiar i, segurament, resoldre favorablement
un possible recurs dels afectats reincidents, que només es veurien abocats a pagar una de les multes.
La gestió dels alcaldes i la seva unitat a l’hora d’actuar, sens dubte, van afavorir que s’arribés a aquest
principi d’acord. També es va demanar, major informació i avisos en cas de que es tornin a canviar les
velocitats del radar, ja que aquest ha estat l’origen
d’aquest conflicte. II

SI ELS VEÏNS DONEN EL VIST-I-PLAU DEFINITIU, EL CARRER NOU DE SANTA CREU DE
JUTGLAR QUEDARÀ ARRANJAT DURANT AQUEST PRIMAVERA.
El dijous, dia 22 de març de 2012, a partir de dos quarts
de 7 de la tarda, els veïns i veïnes del Carrer Nou van
ser convocats per l’ajuntament per explicar i acordar
un tema de gran importància per tots ells: El projecte
de remodelació del Carrer Nou.
L’objectiu d’aquest projecte passa per asfaltar el tram
central del carrer, amb 7 metres d’amplada, a banda
i banda posar-hi una línia de separació formada per
“rigoles” o peces de formigó i, arran de les portes de
les cases, deixar-hi la pedra actual. El projecte, que no
tindria cap cost pels veïns i veïnes, també inclou l’arranjament de tota la zona i la senyalització i asfaltat
des de la carretera, a la part de dalt del carrer. Un cop
i donin el vist-i-plau els seus veïns i veïnes, les obres
podrien portar-se a terme durant els mesos de maig
i juny.
També està previst, en el mateix període, l’ordenació
de la parada d’autobús escolar del camp de futbol i la
urbanització del tram de carrer que va des del camp
de futbol fins la passarel·la. II

Plànol projecte
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ENTREVISTA A LA SANDRA GIMENEZ BADIA
La Sandra Gimenez Badia és
doctora en Neurofisiologia i
especialista en medicina del
son. La seva tasca professional es reparteix entre la investigació, –és directora de
la unitat del son del Centre
d’Investigació de Medicaments (CIM) de l’ Institut de
Recerca de l’hospital de la
Santa Creu i Sant Pau de Barcelona– i la consulta del son, diagnòstic, tractament i
seguiment de tots els trastorns, que exerceix al Centre Mèdic Teknon. A la pedra de toc hem parlat amb
ella per conèixer més coses sobre una activitat a la
que dediquem, com a mínim, una tercera part de la
nostra vida.
Sandra: podríem dir que per viure bé hem de
dormir bé?
Si, i també que per dormir bé hem de viure bé. Quan dormim el nostre cervell es bloqueja de la informació que rep
de l’exterior, i és incapaç d’elaborar respostes, per això
moltes vegades associem el son amb un estat passiu de
desconnexió i no és així. El son constitueix un estat actiu
on es succeeixen nombroses funcions físiques i mentals
que són imprescindibles per a una bona qualitat de vida.
Hem de tenir en compte que els trastorns del son constitueixen una de les alteracions més freqüents del mon
occidental actual. La prevalença d’aquests trastorns es
situa al voltant del 36% de la població adulta i del 30%
de la població infantil. Les alteracions del son cobreixen una gran varietat de síndromes que afecten a totes
les edats i sexes, amb seqüeles psicosocials i sanitàries de gran impacte econòmic sobre la societat actual. Hi

ha més de 90 trastorns del son diferents, que ocasionen
somnolència excessiva o insomni.
Perquè és tant important dormir bé?
Dormir bé és important per un desenvolupament correcte
de la nostra salut física i mental. Durant el son podem
distingir dues etapes, la primera s’anomena son No REM
que es pot dividir en tres fases que van de la somnolència al son profund, en la qual recuperem forces físiques i
descansem. La segona, s’anomena son REM (rapid eyes
movement) o son dels moviments oculars ràpids en anglès i és la fase on, entre d’altres processos, somiem més,
es consoliden els aprenentatges i la memòria.
És a dir que no tota la nit dormim igual?
Durant les hores que dormim alternem aquestes etapes
unes quatre o cinc vegades en cicles que van entre 90 i
110 minuts. El son lent predomina la primera meitat de
la nit i els períodes REM es fan més llargs i intensos a
la segona meitat de la nit. Hem de tenir en compte que
aquest patró varia amb l’edat tot i que fer-se gran no vol
dir dormir malament. És molt important seguir sempre
unes bones normes d’higiene del son.
Higiene del son?
Si, amb això vull dir que s’hauria de mantenir un horari
regular per dormir, per poder sincronitzar el nostre cos
a una pauta constant, evitar estimulants com la cafeïna
o la nicotina, sedants com l’alcohol, no menjar ni beure
gaire quan s’acosta l’hora d’anar a dormir, fer exercici,
però no abans d’anar a dormir sinó a l’hora adequada,
fer servir rituals de relax abans d’anar a dormir, com
per exemple prendre un bany, llegir una estona, aprendre a crear un ambient que estimuli el son, hi ha moltes
maneres de relaxar-se, però en definitiva l’important és
arribar relaxat a l’hora d’anar a dormir. II

OBRES I SERVEIS

REPARACIÓ DELS DESPERFECTES PROVOCATS
PER LA VENTADA DEL MES DE FEBRER
S’ha portat a terme l’apuntalament de diverses alzines,
l’arranjament de la teulada de l’ajuntament i del cementiri i la restitució correcta de diversos contenidors desplaçats.

PODA D’ARBRES I NETEJA DELS DIPÒSITS
D’AIGUA
La brossa de la poda s’ha trinxat amb una màquina, que
és com es farà a partir d’ara. També es recorda que a partir del 15 de febrer està prohibit fer foc. Els dipòsits s’han
buidat, netejat i reomplert.

Alzina apuntalada. Març 2012
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ADEQUACIÓ DEL CENTRE CÍVIC
Les obres al Centre Cívic (escola vella) continuen
i, quan llegiu aquestes línies, l’arranjament dels
espais estarà pràcticament finalitzat. Com es pot
veure a la imatge 1 s’ha endreçat i pintat de nou
tota la zona corresponent al vestíbul i passadissos
adjacents. Aquests espais estan pensats sobretot
perquè s’hi puguin fer exposicions. I a la imatge 2
es poden veure les obres que s’han fet al que fins

fa poc eren la sala floquet i una aula que servia de
magatzem i que es troben entrant a l’escola a mà
dreta. Aquestes dues sales s’han unit, s’està començant a cobrir el terra amb parquet i es pintarà de nou, a més de que s’ha reparat la instal·lació
elèctrica. La seva utilització està projectada com a
sala per diferents usos, tot i que encara s’ha d’acabar de concretar. Us en seguirem informant! II

Vestíbul de l’escola vella pintat de nou. Març 2012

Arranjament d’espais interiors de l’escola vella. Març 2012
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25º ANIVERSARI DELS GEGANTS D’OLOST

ingressar com a cap dels nyerros de Vic, a les tropes d´en
Carles Vilademany.

Ara fa 25 anys es van estrenar els gegants d’Olost, en
Perot Rocaguinarda i la Mercè de Pecanins. El disseny,
els models i la supervisió de tot el procés de construcció van anar a càrrec de Dolors Corominas. En aquest
procés hi van participar un gran nombre d’olostencs i
olostenques; tots fent allò que més sabien fer: les vestimentes, l’ornamentació, les joies, la pintura… Els
gegants es van fer amb aportacions de l’Ajuntament i
d’institucions públiques i privades del poble. El 1987
Olost té gegants!

D’ençà d’aleshores es va iniciar la Trobada Gegantera
d’Olost. Les trobades van arribar a ser molt concorregudes i van anar lligades, com és habitual, a un gran
nombre de sortides cada any i intercanvis arreu del territori. En destaquen sortides com les de Maó a Menorca,
Montserrat, Pina de Ebro a l’Aragó, Andorra, Ribes de

Qui va ser en Perot Rocaguinarda?
En Perot va néixer al Mas Rocaguinarda el 1582 i va ser el cap
més notable del bandolerisme català al segle XVII. El 1602 es
va apoderar del Palau Episcopal; 5 anys més tard el Duc de
Monteleón va ordenar capturar-lo, considerant la quadrilla de
Rocaguinarda com una de les més perilloses.
I la Mercè de Pecanins?
La Mercè de Pecanins és un personatge imaginari de l´autor
Anicet Salvans, d´Olost , que el 1955 va publicar la novel·la
“Perot el Bandoler” -biografia basada en fets reals novel·
lada-. La Mercè de Pecanins i en Perot Rocaguinarda van
viure un amor furtiu que, finalment va ser un amor frustrat. En Perot va preferir continuar la vida de bandoler i

Els Gegants de camí cap a Olost
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Ribes de Freser, Vic, Prats, etc. A més a més, els Gegants
d’Olost han participat en actes diversos en defensa de
la llengua i la cultura catalana com el lipdub per la Independència –Vic 2010-, el Corre llengua, la Commemoració dels fets de la Gleva del 1714 i, fins hi tot, van sortir
pel Telenotícies de TV3 quan estaven a la Seu d’Urgell,
amb motiu de la celebració de la ciutat gegantera.
Pes dels gegants vells: en Perot Rocaguinarda de 76,5kg
i la Mercè de Pecanins de 52kg.
Pes dels gegants nous: en Perot Rocaguinarda de 44kg i
la Mercè de Pecanins de 34kg.
SORTIDES DELS GEGANTS I GRALLERS D’OLOST
Dissabte, 7 d’abril. Aniversari 25 anys dels Gegants
Olost. (cartell adjunt)
Diumenge, 22 d’abril. (Matí) Trobada de gegant a Navàs.
Dimarts, 24 d’abril. (Tarda) Visita d’alumnes de l’ Institut (Visita d’alumnes Txecs, Turcs, Lituans i Xipriotes)
Organitza: Institut Castell del Quer.
Colla Gegantera d’Olost. 2012

Freser o Perpinyà. I, fins i tot, la colla gegantera va arribar a participar en un concurs de TV3. Acompanyant als
geganters es va consolidar la colla dels Grallers d’Olost,
molt nombrosos. Els grallers van assistir diverses vegades al Mercat de Música Viva de Vic i, acompanyant els
gegants de Berga, van anar a actuar a Holanda. La Colla
Gegantera d’Olost va treballar durant anys per potenciar l’intercanvi cultural, amb il·lusió i entusiasme i portar el nom d’Olost arreu. L’any 2009 es va fer una rèplica idèntica dels gegants: Perot Rocaguinarda i Mercè de
Pecanins. Prenent els gegants originals com a motllo,
es van construir els gegants nous, més lleugers –pesen
gairebé la meitat que els originals–. Es van estrenar a
la Festa Major d’Olost de l’any 2009. La nova colla gegantera ha heretat els gegants i la il·lusió de dur-los per
tot el territori. Amb només dos anys d’història aquests
gegants ja fan una vintena de sortides cada any, entre
les que en destaca la d’Es Castell a Menorca, Andorra,

Els Gegants a Andorra

Dimarts, 1de maig. (Matí) Caminada amb els Gegants
fins a la Fira de Sta Creu.
Diumenge, 20 de maig: Caminada Popular “La Benvinguda del Perot Rocaguinarda”. El Perot i la Mercè es retroben. Dinar popular i ball amb Altarriba. Organitza:
Colla dels Gegants i Associació del Casal d’avis.
Dissabte i diumenge, 26 i 27 de maig. XXIII Torbada de
Gegants i V Vetlla i menja de la vaca a Vacarisses. II

Els gegants d’Olost
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ARA FA 25 ANYS, L’ASSOCIACIÓ DEL CASAL DELS AVIS D’OLOST INICIAVA EL SEU CAMÍ
Un poble, com és el cas d’Olost i Santa Creu, està fet
de moltes coses però, sens dubte, hi ha un ingredient
que el fa sempre millor i que és l’existència d’entitats
i associacions que es mantinguin fortes i dinàmiques
en el temps. En el cas del nostre casal, potser no ha
estat un camí fàcil, potser el món ha canviat molt al
seu voltant, potser està a les portes de fer “canvis”
com molts casals del nostre país i potser als més
“joves” a vegades els hi costa entrar-hi, però poques
entitats d’Olost aconsegueixen reunir, per exemple
i com ho van fer pel seu carnestoltes, més d’una 70ª
de persones. Felicitats per endavant! I com no podia
ser d’una altra manera, volem celebrar els nostres
primers 25 anys de forma especial i, esperem, que a
gust de tothom.

Calçotada 2012

Tot plegat començarà el proper dia 22 d’abril
diumenge, on es podrà veure una projecció de quasi
300 fotografies plenes de records al voltant dels nostres
primers 25 anys. Moltes alegries, moltes trobades,
molta cultura, moltes cares que ja no hi són,...i
ho acompanyarem d’un pica-pica perquè puguem
comentar tots aquests records. Seguidament, el dia
26 d’abril dijous i com sempre, celebrarem la Missa
pels difunts i el dinar d’aniversari al Casal, servit per
la Fonda Sala. Tres dies després, el diumenge dia 29
d’abril, farem una sessió especial de Cinema amb la
projecció d’una pel·lícula japonesa, amb motiu del
Dia del Japó que celebrarem una setmana més tard, el

Calçotada 2012

Carnestoltes al casal. 2012

diumenge 6 de maig. Aquest dia del Japó començarà
amb la conferència “El Japó a través del Haikú” a
càrrec del catedràtic Àngel Ferrer i Casals i després
podrem veure una Sessió d’Ikebama o art floral
Japonés. El mateix dia és portarà a terme un tast de té
japonès per tots els assistents. Però tot això no s’acaba
aquí. El dissabte 12 de maig es celebrarà la tradicional
Sardinada al voltant de les 10. 8 dies després, el
diumenge 20 de maig, hi haurà un altre dels plats
forts d’aquest calendari i és que no només nosaltres
fem 25 anys, la Colla gegantera també. I per tant farem
la Celebració del 25º aniversari conjuntament amb
la Colla Gegantera d’Olost. La Mercè vindrà caminant
des de Pecanins i el Perot des d’Oristà i aniran a
trobar-se al jardí del nostre Casal, on celebrarem un
dinar popular amb tots aquells que ens hi vulgueu
acompanyar. Després ho acabarem amb un bon ball. I
ja per acabar, el dilluns 28 de maig, o segona pasqua,
celebrarem la Caminada Intergeneracional amb un
final ben farcit de xocolata.
Sens dubte, d’això se’n diu celebrar un aniversari i no
volem deixar passar l’oportunitat de convidar-vos a
tots, petits, mitjans i grans, a que vingueu a alguns o a
tots els actes i que us puguem ensenyar una mica més,
qui som, què fem i amb quina il·lusió veiem el nostre
Casal 25 anys després d’aquells pioners que el van
posar en marxa. Ens hi veurem! Per major informació
o més detalls podeu consultar l’agenda que hi ha al
final d’aquest mateix Pedra de Toc. II

Carnestoltes al casal. 2012
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DES DEL CANYESTORTES, GRÀCIES PER SER-HI!
Van venir princeses, fades, pirates dins d’un gran
vaixell, Pipis, bucejadors amb barca inclosa, pallassos,
hippies, fitxes de lego, el joc complert del Mario
Bross, bruixes, morts vivents, l’espantaocells amb els
corbs incorporats, el micky, barrufets, ninges, indis,
mexicans, el Robin Hood acompanyat d’un cavaller i
les seves dames, herois com el Batman o l’Espíderman,
una gran comparsa d’àngels i dimonis, animals de
tota mena: dracs, elefants, goril.les, marietes, vaques,
ànecs; un pastor amb el seu ramat, unes noies que
buscaven Wally, la patinadora del Martini, l’Orc del
Senyor dels Anells, una gran família Lolaila amb els
gitanos al capdavant…. I, fins i tot, es va presentar
Mariano Rajoy. Tots plegats van fer que la Feria de
Abril que Olost va celebrar en ple mes de febrer, fos

Carnestoltes al casal. 2012

un èxit de participació. A tots plegats, moltes gràcies!
Gràcies als qui vau venir i, sobretot, als qui us vàreu
disfressar.
El Canyestortes ens permet oblidar per uns moments
el present que ens toca viure i el futur poc engrescador
que ens dibuixen. Durant uns dies, hem treballat en
grup,en equip o de manera individual però cadascú
ha decidit què volia ser pel Canyestortes. Hem pensat,
hem compartit, hem rigut, hem imaginat i finalment,
tot ha sigut una realitat. Durant unes hores hem sigut
el que hem volgut. Hi ha moltes coses sobre les quals,
per desgràcia, no podem decidir però en d’altres,
només depenem de nosaltres mateixos.
Ara més que mai ens cal saber aprofitar i gaudir
dels petits moments que la vida ens ofereix. Hi va
haver una gran participació però des de la Comissió
voldríem engrescar, de cara a l’any vinent, els qui no
van venir i també els qui no es van disfressar. Vam ser
molts però volem ser més. Volem que Olost tingui un
Canyestortes molt participat i això només depèn de
nosaltres. Ele! II

EL CURS DEL TALLER DE VITRALLS DE L’ESGLÈSIA
Els vitralls de l’església d’Olost, sota la direcció
de Dolors Coromines, ja van prenent forma.
S’ha començat pels de la finestra de la Sagristia
aprofitant els vidres vells trencats. Ara ja s’està
treballant amb els de la façana principal, vidre
a vidre, plom a plom, amb paciència i traça ja es
van realitzant. Convidem a tots els olostencs i
gent interessada a veure el procés, a que visitin el
taller de vitralls a les escoles velles els dimecres
i dissabtes tarda. També agraïm la col·laboració a
les bústies que hi ha en alguns comerços del poble
ja que això ens permet comprar petits materials
necessaris, com cartró, retoladors, guixos, sabons,
etc. Des del Pedra de Toc, moltes gràcies a tothom i
esperem la vostra visita. II
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CORAL NOVES VEUS
Avui cantaré les noves de la coral. Una cançó que
molt de tant en tant tataregem. I és que hem tingut
assemblea en començar l’any. Presents gairebé tots
els components es disposa que: na Montserrat Codina
deixa la presidència després de nou anys d’activitat.

INFORMACIÓ D’INTERÈS
Ajuntament d’Olost
Tel. 93 888 02 11. De 8 a 14h i de 16 a 19h
(excepte divendres a la tarda)
Serveis Socials
Tel. 93 888 04 12. Dimarts de 9 a 14h
t.social.consorci@llucanes.cat
Servei d’inserció laboral
Tel. 93 888 04 12. Dilluns de 9 a 11h al Centre
Cívic i d’11 a 14h a l’Ajuntament.
ocupacio.llusanes@diba.es
Joventut Punt Inquiet
Tel. 93 888 04 78. Dijous: 16,30 a 20h.
joventut.consorci@llucanes.cat

Cal dir que ha estat una presidenta compromesa,
responsable i estalviadora, li agraïm la tasca feta. La
nova Junta queda establerta així: President: Francesc
Rañé; Secretari: Joan Bertrans; Tresorera: Joana
Cervera. Cal fer esment a Joan Lluís Massana com a
col·laborador incansable i vocal. Per cert, hem tingut
incorporacions puntuals com la germana i fill petit
d’Antoni Mas, Mª Rosa i Joan Mas que van fer més
melòdic un dia normal d’assaig. Estem aprenent noves
corrandes per les caramelles i… més sorpreses. II

Servei d’activitats esportives
Tel. 93 888 04 12. Divendres de 9h a 14h.
joventut.consorci@llucanes.cat
Biblioteca
Tel. 93 888 04 78. De 17,30 a 20h, excepte el
dimarts que és de 10 a 12h matí.
bibliolost@yahoo.com
Bibliobús Tagamanent
Tel. 609 196 431. Dimarts de 16 a 19h.
b.tagamanent@diba.cat
Programa Activa’t!
Tel. 639 223 641. martigp@diba.cat

ELS CREMATS A MANRESA (Festes de la Llum)
Els Cremats d’Olost van participar dissabte 18 de febrer
al 4rt correfoc de les Festes de la Llum de Manresa,
convidats pels diables de Xàldiga. El correfoc va ser tot
un èxit i hi van participar més de 70 persones entre
diables d’una i altra colla, tabalers i personal de SAC
i hi va assistir un públic molt nombrós i entregat. /
facebook Els Cremats d’Olost. II

Ambulatori Olost
Tel. 93 888 04 08. Inf. i prog. de visites:
De dilluns a divendres de 8 a 14h, excepte el
dimecres que és de 14 a 20h.
Pediatria: dimarts i dijous. Treballadora social:
els dijous. Llevadora: els divendres cada 15
dies, prèvia programació.
Atenció continuada: oberta els dissabtes,
diumenges i festius, d’11 a 11,45h.
URGÈNCIES
Tel. 93 856 05 00. www.gencat.net/ics
Escola Bressol Estel
Tel. 93 888 05 53. estel.olost@gmail.com
CEIP Terra Nostra
Tel. 93 888 09 41. a8022495@xtec.cat
Recollida d’andròmines
Primer dijous de cada mes i al matí

La bèstia. Foto d’arxiu.

Deixalleria mòbil
Tel. 93 888 02 11. Primer dijous dels mesos
imparells, de 9 a 13h i de 15 a 19h.
tramitolost@diba.cat

AGENDA

Dimecres, 4 d’abril
Tallers de Pasqua
De 3,30 a 18,15h, a l’espai
Floquet de la Biblioteca.
Taller de mones a càrrec
de Gemma Roca i Conta
la llegenda de en Perot
i la Mercè càrrec de Pol
Asensio.
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Diumenge 8 i dilluns 9
d’abril
Caramelles
a la plaça, a la sortida
de missa de dotze i a
Sant Adjutori després de
missa d’11h.
Tot seguit sardanes.

Dijous 19 d’abril

Diumenge, 22 d’abril

Taller de conta contes

Projecció de fotografies
dels primers 25 anys del
Casal d’Avis.

de 3 a 17,15h per a
majors d’edat a l’espai
Activa’t. A càrrec de
Laura i Dolors.
Organitza Biblioteca i
Activa’t.
Col·laboren Casal i Ampa
Terra Nostra.

Organitza Biblioteca.

A les 5 de la tarda al Casal.
Organitza L’Associació del
Casal dels Avis d’Olost i
col·labora l’ajuntament.
Projecció de quasi 300
fotografies que segueixen
i reflecteixen la història
dels primers 25 anys
d’aquesta entitat. A
continuació, es farà un
pica-pica.
Entrada lliure i gratuïta.

Dimarts, 24 d’abril
Dilluns 23 d’abril

Sant Jordi a la Biblioteca

Sant Jordi a la Biblioteca

V Trobada de lectors/es
en veu alta

Sisena Parada
d’intercanvi llibres

A les 16,30h a la
Biblioteca.

De 16,30 a 19,30h al patí
de la biblioteca.

Trobada intergeracional
de clubs de lectura.
Lectures i canvi
d’impressions sobre els
llibres i la lectura.

Inspirat en el moviment
bookrossing anglès o el
passallibres català. Una
manera de compartir
i alliberar la lectura.
Disposem d’una gran
oferta.
Aniversari de la
Biblioteca.
Ja tenim 16 anys!

Tertúlia de L’últim dia
abans de demà d’Eduard
Marques
La pressa de temps de
Maria Barbal en format
digital.

Dijous, 26 d’abril
Dinar de celebració del
25è aniversari del Casal
A les 2 del migdia al
Casal
Organitza l’Associació del
Casal dels Avis d’Olost.
Cal inscripció prèvia.
Prèvia al dinar, a la 1 del
migdia i a l’Esglèsia, es
celebrarà la tradicional
missa pels difunts.
Després del dinar
es portarà a terme
l’homenatge als socis
més veterans del Casal i
la sessió de ball amb el
DANI.

Divendres, 27 d’abril
Club de lectura la Fonda
La Fonda a les 10h de la
nit
La clivella. Doris Lessing.
Barcelona: Edicions 62,
2007.
Un vell senador romà
s’embranca en el que
probablement serà el
seu últim repte: explicar
de nou la història de la
creació de la humanitat a
partir d’un material inèdit.

AGENDA
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Diumenge 29 d’abril

Dimarts, 1 de maig

Dimecres, 2 de maig

Diumenge 6 de maig

Cinema al Casal

Fira de Santa Creu de
Jutglar.

Espai Floquet

Dia del Japó al Casal

A les 5 de la tarda

A les 4 de la tarda

El conte de Barba blava a
càrrec del regidor Joan
Salvans, a l’espai Floquet
de la Biblioteca.

Organitza l’Associació del
Casal dels Avis d’Olost.
Conferència “El Japó a
través del Haikú” a càrrec
de l’Angel Ferrer i Casals,
catedràtic emèrit de
la Universitat de Kioto
d’estudis estrangers.
Condecorat amb l’ordre
del sol Ixent de Sa
Majestat l’emperador del
Japó. A continuació es
farà una sessió de tast
de té japonés per tots els
assistents. I s’acabarà
amb una demostració
d’Ikebama (art floral
japonés) a càrrec de
l’Anna Sabaté, Sensei
Rin-shô-ka (flor d’anhel
celestial), confirmada per
l’escola Ikenobo de Kioto.

A les 5 de la tarda
Pel·lícula JaponesaRashomon d’Akira
Kurosawa.
Organitza el Programa
Activa’t! de l’ajuntament
i el Casal dels Avis
d’Olost. Pel·lícula
japonesa pendent de
concretar i que es farà
amb motiu del Dia del
Japó que es celebrarà uns
dies més tard al mateix
Casal.

Amb la caminada, els
gegants d’Olost, la
trobada d’acordionistes,
entre moltes altres
activitats.
Durant tot el dia!

Organitza el Servei públic
de lectura

Entrada lliure i gratuïta.

Dijous, 24 de maig. A la Biblioteca

Divendres, 25 de maig

A les 16,30 de la tarda

Stella Gibbons. La hija de Robert Poste. Madrid:
Impedimenta, 2010.

Arto Paasilinna. El Moliner udolaire. Barcelona:
Edicions 62, 2004 (265 p.)
Amb el seu habitual sarcàstic i disbauxat humor,
Arto Paasilina, ens presenta la història de Gunnar
Huttunen , un home lliure i solitari, que compra
un vell molí abandonat en un petit poble al cor de
Finlàndia. Gunnar es guanya el respecte de la gent
del poble amb la seva manera de fer treballadora
i exemplar però un petit defecte que fa que les
autoritats el prenguin per boig i vulguin ingressarlo en un psiquiàtric i es que en moments de
tristesa Gunnar es posa udolar com si fos un llop.

La Flora és una jove londinenca benestant i molt
primmirada. Queda orfe de pares i de compte
corrent que pugui mantenir el seu ritme de vida,
així que, per sobreviure recorre als parents llunyans,
i de tots els que té, els únics que l’acullen són els
cosins d’una granja perduda a Sussex on sembla
que el temps s’hi hagi aturat. Allà es planta ella ,
en una casa governada per l’àvia que no surt de la
seva habitació però que els té tots atemorits sota
amenaces ridícules però efectives. En quatre dies
la Flora , amb el seu posat de mosqueta morta, va
posant cadascú al seu lloc i ho acaba capgirant tot.

INTERÉS GENERAL
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Dissabte 12 de maig

Diumenge 20 de maig

Dijous, 24 de maig

Sardinada als jardins del
Casal

Celebració conjunta del 25 vaniversari per part de
l’Associació del Casal dels Avis d’Olost i la Colla
Gegantera d’Olost

Taller de conta contes

A les 9 del matí
Organitza l’Associació del
Casal d’Avis d’Olost.
Un bon esmorzar entre
amics i amigues.

Dinar a partir de les 2 de la tarda
Organitza l’Associació del Casal d’avis d’Olost i la
Colla Gegantera. Col·labora l’ajuntament d’Olost.
La Mercé vindrà caminant des de Pecanins i el
Perot des d’Oristà. On es trobaràn?
Al jardí del Casal dels Avis d’Olost, on es farà un
dinar popular i una sessió de ball al mateix casal.
Venda de tiquets anticipada.

ACTIVITATS PAVELLÓ DE HOQUEI
Benjami:
21/04/12 16.00 CP LLUÇANÈS – CP SITGES

ACTIVITATS CAMP DE FUTBOL
4ª Territorial:
22/04/12 17.15 F.C. OLOST – JE SANTA EUGÈNIA
Dilluns 28 de maig
Caminada
intergeneracional.
A les 9 del matí
Organitza l’Associació del
Casal dels avis d’Olost.
Col·labora l’escola Terra
Nostra.
Amb motiu de la segona
Pasqua, es farà un
itinerari o passejada pels
voltants d’Olost amb
tothom qui vulgui, des
dels més joves als més
grans.
A l’arribada ens estarà
esperant una bona
xocolatada.

06/05/12 17.30 F.C. OLOST – UE SANT BOI
20/05/12 17.45 F.C. OLOST – FC VILADRAU

De 15 a 17,15h
Per a majors d’edat a
l’espai Activa’t.
A càrrec d’Inketa
Nekane. Organitza
Biblioteca i Activa’t.
Col·laboren Casal i Ampa
Terra Nostra.

25 anys Casal d’avis i Gegants d’Olost
caminada
vine a
celebrar-ho!!

arrossada
ball amb Joan Altarriba

Caminada del mas Rocaguinarda al Casal
Caminada del mas Pecanins al Casal

Diumenge, 20 de maig al jardí del Casal

