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Colla gegantera Olost 2012

Tot un èxit en la Caminada pels 25 anys dels
gegants d’Olost i amb destí final al Casal dels Avis,
per celebrar de forma conjunta el 25º aniversari.
Seguit per un bon grup d’homes, en Perot va fer el trajecte des d’Oristà fins el
Casal d’Olost. I seguida per una munió de dones, la Mercè va fer també el trajecte
desde Pecanins. Es van retrobar al pati del Casal d’Avis d’Olost i tots junts es van
menjar una bona paella i es van fer aquesta foto de família.

						

Felicitats a tots i totes!
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PER UN ENVELLIMENT ACTIU
De la vellesa i l’augment d’esperança de vida cada vegada se’n
parla més. Sentim converses sobre la dependència, els problemes
de salut lligats a la vellesa, la prevenció de malalties, la pèrdua de
memòria,...es parla molt de la vellesa com un problema a afrontar.
Ha arribat el moment de parlar de la vellesa com una etapa més
de la vida, com una successió de fases que cada persona viu de
manera diferent i amb necessitats diverses. Recuperar la part
positiva d’aquesta etapa i explicar-ne les aportacions socials, és
importantíssim per afrontar el repte de la societat, cada vegada
més envellida, que tindrem els pròxims anys.
Necessitem que les persones grans ens digueu quines són les
vostres necessitats, necessitem la vostra veu. La vellesa no és una
etapa on ja s’hagi fet tot, encara queda molt per dir i fer i sols
no ho farem. No volem gent gran passiva consumidora de serveis
assistencials i en cas de que necessiteu ajuda, cal que feu sentir la
vostra veu per dir com s’ha de donar aquesta ajuda.
Hi ha municipis de la comarca d’Osona, i aquí es pot destacar Olost
com a experiència capdavantera, que ja porten anys treballant
perquè l’envelliment tingui un major sentit, i que ara volen posar
en marxa una xarxa de centres que doni resposta a les necessitats
de la gent gran i prioritzi un envelliment actiu que reconegui
l’heterogeneïtat d’aquest col·lectiu i el valor de la seva experiència.
Una xarxa de centres polivalents pensats com a punts de trobada
de les diferents necessitats de la gent gran dels pobles petits. Un lloc
on tant aquells que es troben en plenes facultats com els que tenen
una salut més delicada i que veuen que, poc a poc, el cos i la ment
ja no responen com abans, hi tinguin el seu lloc. Tallers, xerrades,
compartir experiències, activitats lúdiques, aficions, recuperació
de la història del poble, tallers d’avis i néts, ensenyar oficis als més
joves, fer companyia a persones grans, resoldre dubtes, activitats
especifiques pels cuidadors,...En definitiva, un lloc on la persona es
trobi acompanyada i on tothom, independentment del seu estat,
pugui mantenir-se actiu i encarar aquest trajecte final de la vida,
que tots haurem de fer, amb la millor qualitat de vida possible. II
Anna Rufí
Responsable Serveis Socials
Consell Comarcal d’Osona
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HISENDA
Pressupostos 2012 de l’Ajuntament d’Olost
L’Ajuntament d’Olost ha elaborat el pressupost per
a l’exercici 2012 amb els informes favorables del
Secretari-Interventor que figuren a l’expedient. El
pressupost conté la documentació i els annexos previstos al Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març,
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora
de les hisendes locals i està adaptat a la nova estructura establerta a l’Ordre EHA/3565/2008, de 3 de
desembre.
El pressupost preveu en l’apartat d’ingressos l’operació de préstec a llarg termini instrumentada al
RDL 4/2012 per l’import de la suma de les obligacions comunicades i acceptades pels proveïdors i en
despeses, la previsió d’interessos que comportarà
l’operació dintre l’exercici de 2012. Conseqüentment, el pressupost es presenta desnivellat amb uns
majors ingressos per l’import de l’operació de crèdit.
En la tramitació dels pressupostos s’han seguit els
requisits exigits per la legislació vigent. La tramitació i aprovació del pressupost s’ha de fer de conformitat amb els articles 162 a 171 del Reial decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals; els articles 2 a 23 del RD 500/90 i els articles 3,
19 i 22 de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, general
d’estabilitat pressupostària.

El seu resum per capítols és el següent:
DESPESES
A. OPERACIONS CORRENTS
Despeses de Personal 400.118,82
Despeses en béns corrents i serveis 608.088,05
Despeses financeres 22.585,04
Transferències corrents 62.555,00
Total operacions corrents 1.093.346,91

B. OPERACIONS DE CAPITAL

Inversions reals 24.961,13
Transferències de capital 5.000,00
Passius financers 27.673,30
Total operacions de capital 57.634,43
TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES 1.150.981,34

Passarel·la i accés al carrer nou de Santa Creu. Maig de 2012.

El pressupost 2012 s’ha endarrerit al màxim amb
la finalitat d’adequar aquesta eina econòmica a la
realitat pressupostària de la Generalitat i als diferents RD de l’Estat. Són uns pressupostos ajustats
a la realitat, amb uns ingressos i despeses realistes.
L’ajuntament d’Olost, com tots els ajuntaments,
ha de ser molt curós amb la Llei d’estabilitat pressupostària i al pla d’ajust corresponent. En aquest
sentit es redueixen partides vinculades a festes en
general tot i que es considera oportú i necessari
mantenir o augmentar les partides adreçades als
serveis a les persones, destinades a fer front a les
necessitats de la gent d’Olost i Santa Creu, així com
a l’educació i la cultura.
Un altre segell d’aquest pressupost és l’obligació
d’adaptar-se a les necessitats de contenció pressupostària que es manifesta en la contenció de les
despeses corrents no prioritàries.
En el capítol d’inversions s’aposta per partides vinculades amb la temàtica cultural, com el centre cívic i el centre d’interpretació del bandolerisme, deixant per al proper exercici l’execució d’obres que a
hores d’ara el govern de la Generalitat ja ha anunci-

INGRESSOS
A. OPERACIONS CORRENTS

Impostos directes 363.872,56
Impostos indirectes 55.197,84
Taxes, preus públics i altres ingressos 363.969,55
Transferències corrents 339.454,73
Ingressos patrimonials 15.596,66
Operacions corrents 1.138.091,34

B. OPERACIONS DE CAPITAL

Transferències de capital 12.890,00
Passius financers 173.261,14
Operacions de capital 186.151,14
TOTAL PRESSUPOST D’INGRESSOS 1.324.242,48/2001.

Obres a la variant d’Olost. Maig 2012
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at que no pagaria almenys fins a finals de 2013, tot
i que es portarà a terme l’adequació de l’entrada a
Santa Creu per la Mola i la remodelació del carrer
Nou, a més a més de que ja s’està executant la variant.
Cal destacar, finalment, que el govern de la Generalitat deu a l’ajuntament d’Olost la quantitat gens
menyspreable de 700.000 euros aproximadament
que ocasiona una certa tensió de tresoreria tot i que
l’endeutament real és poc important.II

CIVISME I PARTICIPACIÓ
CIUTADANA
Els carrers i places d’Olost: Un espai
públic que cal respectar
Tal com es pot observar a la fotografia, queda clar que en temes de comportament cívic,
sempre es va a millor, però sempre queda
camí per fer. Des de l’ajuntament creiem que
tothom té dret a tenir animals de companyia,
però que, igualment, tothom té dret a poder
passejar pels carrers del nostre poble sense
haver de veure espectacles d’aquest tipus.
Una societat que actua amb civisme i sentit comú és una societat que sempre avança
i és des d’aquesta visió que us demanem la
col·laboració de tots i totes per mantenir els
carrers i les places d’Olost ben nets. Moltes
gràcies! II

Entrada a Santa Creu des de la Mola. Maig 2012

SUBVENCIONS DIPUTACIÓ
L’ajuntament aconsegueix noves subvencions
de la Diputació de Barcelona
Aquestes subvencions, gestionades per diferents àrees del govern municipal, ascendeixen
a 23.859€. Podem destacar les següents: 2.500€
per beques esportives, 3.000€ per enllumenat
exterior del municipi d’Olost, 3.600€ per material inventariable, 927€ per la festa de l’esport
que s’ha fet el passat diumenge dia 3 de juny,
927€ per la caminada popular i 2.367€ pel foment de l’esport, l‘educació i els valors. II

Un arbre de la plaça. 29 de maig de 2012
Activitats esportives al pavelló. Maig 2012
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AIGUA I MEDI AMBIENT
La captació i distribució de l’aigua a olost: un tema d’interès públic
Totes les històries han de començar en algun lloc
i aquesta ho fa al pantà d’Olost, lloc on s’inicia la
captació de l’aigua pel consum del nostre municipi. Connectades a aquesta font imprescindible hi
tenim tres bombes que fan possible extreure l’aigua i portar-la fins la planta de tractament. Durant
l’hivern amb una sola bomba ja n’hi ha prou, però
sempre n’hi ha una altra connectada per si de cas i
durant l’estiu el funcionament es manté amb dues
bombes i una de tercera connectada pel mateix motiu. Qualsevol sistema potser superat per situacions
excepcionals de secada, com va passar durant l’any
2008, i en aquest cas Olost va connectar-se als pous
de Vilaseca de Sant Bartomeu del Grau. Això fa que
actualment, el nostre poble tingui dues formes diferents per captar aigua, segons quina sigui la situació del pantà.

nents no adequats pel consum. Amb tot això ja som
al dipòsit d’aigua pel consum d’on surten tres tuberies: Una que va a portar el subministrament a
la zona del polígon, una altra que porta l’aigua a la
zona d’Olost i una tercera que, mitjançant una altra
bomba, puja l’aigua fins la zona de Santa Creu.
Es pot dir que la nostra xarxa de distribució està
bastant bé, exceptuant alguns punts problemàtics
on la xarxa és molt antiga i on, de mica en mica, es
van arreglant els problemes que van sorgint.
Aprofitant aquest reportatge, desde l’ajuntament
d’Olost us volem demanar, una vegada més, i independentment de si plou més o menys, de si fa sol o
núvols o de si ens diuen que els pantans están més
o menys plens, que no la malgastem i que exercim
un consum d’aigua responsable. Gràcies per endavant! II

Dipòsit d’aigua bruta
Filtre de sorra

Però, ja que hem començat l’explicació com si això
fos una història, cal dir que l’aigua segueix un llarg,
tècnic i complicat camí fins que arriba a les llars de
cadascun de nosaltres, així com a les indústries i a
les granges.
El primer que fa, a la mateixa planta de tractament,
és quedar acumulada en el dipòsit d’aigua bruta,
tal com arriba del pantà. Allà i mitjançant dues
bombes més, s’extreu i es porta fins el decantador,
lloc on és porta a terme la primera neteja de tot
allò més “gruixut” i on també s’eliminen part de les
olors i dels gusts d’aquesta aigua. D’allà passa al dipòsit d’aigua decantada, on per mitjà de dues bombes més, inicia un circuit que ja no tindrà aturador,
fins arribar al dipòsit d’aigua pel consum. En aquest
camí l’aigua es trobarà dos filtres, un de sorra per
acabar de netejar totes les impureses que hi puguin
quedar, i un de carbó, que és un filtre químic, que
servirà per netejar l’aigua de substàncies i compo-

Dipòsit d’aigua neta
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CULTURA I EDUCACIÓ
Centre Cívic d’Olost i Santa Creu
El Centre Cívic d´Olost i Santa Creu és un conjunt
d’espais polivalents destinats a realitzar actes formatius, informatius i lúdics. Actualment ocupa la
planta baixa de les antigues escoles i està conformat per les següents instal·lacions: Una aula de
formació equipada amb ordinadors on s’hi realitzen cursos de formació durant l’any i que un cop a
la setmana, es constitueix en “el Club de la Feina”,
espai de recerca de feina per als usuaris del Servei d’Ocupació del Lluçanès. Una altra aula on s’hi
practica dansa, pilates, gralla i el conte del floquet,
activitats, totes elles, organitzades per diferents
col·lectius i entitats. Un vestíbul i un corredor que
s’han dissenyat per fer exposicions de petit format. Una sala de grans dimensions (140 m2) que es
farà servir de sala d’actes o per tallers. I, finalment,
l’espai que actualment ocupa la Biblioteca, servei
de consulta i préstec de llibres, on també s’hi realitzen clubs de lectura, classes de reforç escolar, i
un cop a la setmana, el punt d’informació juvenil
(Punt Inquiet).

explicant per escrit la idea del projecte que s’hi vol
realitzar, adaptar-se als objectius del centre i respectar les normes de funcionament.
El Centre Cívic disposarà d’un logo o imatge que el
representarà gràficament. Les seves activitats es divulgaran a traves de les xarxes socials, Internet i
mitjans de comunicació habituals. II

Les diferents sales del Centre Cívic són d’ús públic,
d’àmbit municipal i adscrits a l’Àrea de Cultura de
l’Ajuntament. La gestió tècnica i administrativa de
l’equipament corre a càrrec de l’ajuntament però
la regidoria de cultura treballa perquè la programació d’activitats vagi a càrrec de la població, per això
han proposat la creació d’una comissió que organitzi i programi actes d’interès comú i participi en
la seva difusió i en el seguiment del Centre Cívic.
Les associacions i particulars també podran organitzar i utilitzar els diferents espais, que son polivalents i que només podran servir per actes concrets
i puntuals, i no per convertir-se en l’espai de cap
grup determinat. La condició per poder accedir-hi
passa per presentar una sol·licitud a l’ajuntament,
Sala Centre Cívic 2. Maig 2012

Sala Centre Cívic 1. Maig 2012

Sala Centre Cívic 3. Maig 2012
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JOVENTUT
Pla Mancomunat de Joventut
Des de l’Àrea de Joventut del Consorci del Lluçanès
s’està redactant el nou Pla Mancomunat de Joventut
2012-2015. Aquest Pla inclou tots els municipis del
Lluçanès i marca les estratègies a seguir durant els
propers 4 anys. Aquesta àrea es va crear l’any 2007,
quan es va fer un estudi intens del territori per tal
de detectar mancances, possibilitats i realitats, i
així poder començar a treballar des de i pel territori.
Va ser l’any 2008 que es va fer el primer Pla Mancomunat, és a dir, incloent tots els municipis que
conformen el Lluçanès; un pla quadriennal que durant aquest període ha permès seguir polítiques de
joventut i accions concretes, com són la creació d’un
Punt d’Informació Juvenil itinerant (el Punt Inquiet),
la creació de la Borsa de Treball Jove, el Cant d’Autor,
el Campionat de Bitlles Catalanes, el Raid dels Ausetans, xerrades sobre habitatge, tramitació d’ajuts
per la RBE, tallers, xerrades, activitats esportives, etc.

Per tal de redactar el nou pla de la manera més ajustada a la realitat dels municipis, les dinamitzadores
del Punt Inquiet i Casals del Jovent hem volgut conèixer l’opinió directa del jovent i de la gent que treballa per ells. És per això que han passat enquestes
a regidors/es, entitats i jovent, han realitzat taules
de joves per conèixer la seva opinió de primera mà
i tractar els temes que més els interessa, i han estat
fent un estudi detallat dels canvis que hi ha hagut al
territori tan en temes de desenvolupament (padró,
habitatge, educació) com en les percepcions socials
(possibilitats i dificultats del territori, motivacions i
preocupacions, ...). Aquest nou Pla s’entregarà a finals d’aquest mes a la Diputació de Barcelona i la
seva aprovació regirà les accions i línies estratègiques dels propers 4 anys. II

Raid dels Ausetans
Aquest 2012 els municipis del Lluçanès han tornat a participar en el Raid dels Ausetans. Hi han
participat 10 equips de tot el territori (Sant Bartomeu del Grau, Olost, Prats de Lluçanès, Sant Boi
de Lluçanès, Sant Feliu Sasserra i Perafita), 4 més
que l’any anterior. Les proves es van realitzar del
20 al 27 d’abril, i la final va tenir lloc a Sant Bartomeu del Grau el diumenge 29 per la tarda, als
locals de l’antiga fàbrica, on a part de totes les
activitats per als participants hi va haver també
inflables per la canalla.
Enguany els equips guanyadors de la Final Local
de Sant Bartomeu del Grau i Lluçanès del RAID

Raid dels Ausetans 2012

2012 van ser el Seguim Sent Bastant Golfos (Sant
Bartomeu del Grau) en la categoria de +18 anys, i
The Boy Scouts ( Sant Bartomeu del Grau) en la
categoria -18 anys. Aquests dos equips hauran de
competir contra la resta d’equips guanyadors de
les finals locals durant un cap de setmana al parc
d’aventura Les Comes de L’Esquirol. Els premis
per als equips guanyadors de la gran final són un
dia a Port Aventura per a la categoria -18a, i un cap
de setmana a una capital europea per als +18a.
Per a més informació podeu contactar amb nosaltres a puntinquiet@consorci.llucanes.cat i al
938880050. II

CULTURA, ESPORTS I ENTITATS
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NOVES TECNOLOGIES
La nova web continua el seu camí
A finals de l’any 2011 es va posar en marxa la nova
web de l’ajuntament d’Olost, un espai d’informació
i consulta per tots i totes nosaltres. Us volem recordar, especialment, que per mitjà d’aquesta web
podeu portar a terme tot un seguit de tràmits per
via electrònica, eina que encara no ha sigut molt
utilitzada. A més es pot trobar informació útil del
que s’està gestionant des del consistori i un enllaç
directe al facebook de l’ajuntament, on podrem trobar tota aquella informació més cultural, festiva i de
“carrer”. Amb el nou format, l’equip de govern i els
responsables del servei estem molt satisfets, ja que
durant els primers mesos del 2012 hi ha hagut més
de 5000 usuaris diferents que en algun moment s’hi
ha connectat i això s’ha traduït en més de 30.000
visites, fet que indica un molt bon seguiment, però

Imatge del portal de la nova web

que a la vegada ens porta a invitar-vos de nou a que
l’utilitzeu cada vegada més, insistint en la possibilitat que teniu de fer determinades gestions i tràmits
amb l’ajuntament per via digital. II

CULTURA
Entrevista amb Núria Vilà Pous, directora del servei de bibliobús Tagamanent
i vaig compaginar el treball a la Biblioteca amb els estudis.
Després vaig entrar a l’Escola de Bibliotecaris. Al matí estudiava i a la tarda treballava a la Biblioteca.
A la Biblioteca de Vic hi vaig estar fins a principis dels 90’, on
hi treballava com Auxiliar Tècnic Bibliotecari. Posteriorment,
vaig fer oposicions per ocupar plaça de bibliotecari i vaig estar uns anys a la Biblioteca Can Pedrals de Granollers
Quan vas entrar al bibliobús?
L’any 1998 la Diputació de Barcelona va inaugurar el segon
bibliobús de la comarca d’Osona. Vaig sol·licitar la plaça de
direcció d’aquell bibliobús i la vaig guanyar.

Núria Vilà Pous

El bibliobús Tagamanent ha visitat Olost des de la seva
posada en funcionament allà per l’any 1998. És una biblioteca circulant impulsada per la Diputació de Barcelona a municipis petits. El passat mes d’abril la Núria
Vilà es va jubilar. La Núria ens ha acompanyat en el bibliobús des que el servei es va posar en funcionament.
Quins estudis vas cursar, on els vas fer i quan?
Com la majoria de bibliotecaris vaig cursar la Diplomatura
de Biblioteconomia i Documentació. Eren els anys 70’, sóc
de la primera promoció que ja podien cursar la carrera tant
nois com noies. Varen ser els anys que va passar de ser l’Escola de Bibliotecàries de la Diputació de Barcelona a la Facultat de Biblioteconomia i Documentació de la Universitat
de Barcelona.
On vas començar a treballar?
De molt joveneta vaig començar a treballar a la Biblioteca
Jaume Balmes de Vic. Encara no havia acabat el Batxillerat

Quines diferencies trobes entre treballar en una biblioteca clàssica i un bibliobús?
El treball del bibliobús és molt més proper al lector. El fet de visitar 14 municipis et dóna la possibilitat de moure’t en uns entorns
diferents cada dia. Penso que és un treball més lliure i creatiu.
Quines diferencies hi ha hagut en les biblioteques durant aquests anys?
És abismal. Per començar les dotacions econòmiques que
s’esmerçaven a les biblioteques en aquells anys i en l’actualitat no tenen res a veure, allò si que era crisi i de veritat, els
recursos eren limitadíssims. Les noves tecnologies i el treball
en xarxa van obrir les portes a tenir tota la informació que
vols, tots els documents que et demanen, és un camp que pel
món bibliotecari és il·limitat, és fantàstic.
Durant aquests anys quina anècdota recordes més....
Ara em ve a la memòria un bon dia que va entrar al Bibliobús
un persona que no era del país i no havia vist mai un bibliobús, i em va demanar de quina religió érem i quina classe de
bíblies veníem.
Gràcies Núria per a tots aquest anys, per la teva amabilitat i la feina ben feta. Bona sort! II

CULTURA, ESPORTS I ENTITATS
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ASSOCIACIÓ DEL CASAL DELS AVIS D’OLOST
El nostre Casal celebra els seus primers 25 anys
Aquesta primavera, si us heu apropat pel Casal dels
Avis d’Olost, haureu vist que han celebrat, en diferents dies i de formes ben diverses, els seus primers 25 anys de vida. I en el cas d’una entitat com
aquesta no és fàcil, sobretot pel fet de que acumulen absències importants, de socis i sòcies que ja
no hi són i d’antics responsables de Junta que ja fa
temps que ens han deixat.
Però els aniversaris, d’altra banda, o són una festa
o no són. I el Casal ha optat per portar a terme un
seguit d’activitats durant aquests últims mesos i de
les quals us en destaquem quatre, com a més importants o remarcables:
En primer lloc, el diumenge dia 22 d’abril, un dia
ple de somriures, emocions i, perquè no?, alguna
llàgrima. Aquell dia, amb la companyia d’unes 65
persones es portava a terme una projecció fotogràfica, amb la col·laboració tècnica de l’ajuntament
d’Olost, per repassar en imatges el que han sigut
aquests 25 anys. Tot un homenatge a tots aquells
i aquelles que han fet possible arribar fins avui i a
tots els que senzillament hi han contribuït amb la
seva participació.

El dia a dia d’un Casal amb 25 anys d’història

Inauguració del Casal dels Avis. 26 d’abril de 1987

Festa d’aniversari dels 25 anys del Casal. 26 abril de 2012

En segon lloc, i com no podia ser d’una altra manera, el dijous dia 26 d’abril, es va celebrar la festa
d’aniversari, com ja s’ha anat fent cada any. Amb
la presència d’unes 75 persones es van fer els actes habituals: la missa pels difunts, el dinar, els homenatges i la sessió de ball a càrrec del Dani. En
aquest cas els homenatjats van ser dues dones: La
Loreto Salada i la Dolors Serrabassa. Però un aniversari no seria així sense algun regal i d’això se’n
van encarregar el propi ajuntament que va fer entrega de l’escut de plata del consistori i, aquest any

també van tenir un detall el Dr. Olivé i la seva esposa Mercè que van fer entrega d’una escultura amb
fusta molt bonica i commemorativa d’aquest aniversari. També es va comptar amb la presència dels
alcaldes que hi ha hagut a Olost els últims 25 anys.
En tercer lloc, el diumenge 6 de maig al Casal dels
Avis d’Olost es va celebrar el Dia del Japó amb dues
activitats per apropar la cultura i manera de viure
del Japó. El conegut divulgador de la cultura japonesa Àngel Ferrer i Casals va parlar amb el seu característic estil de la seva experiència de més de
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Conferència del Dia del Japó al Casal. 6 de maig de 2012
En Perot de cami cap a Olost. Maig 2012

trenta anys al país del sol naixent i entre altres aspectes parlà de l’Haikú una forma poètica que en la
seva aparent senzillesa està plena de simbolisme.
Després de les explicacions del professor Ferrer i
abans de la lliçó d’Ikebana, l’Alia Fartassi va servir
als assistents un deliciós te de Sakura.
Finalment, Anna Sabaté va impartir una lliçó pràctica d’Ikebana, el mil·lenari art floral japonès. Els
assistents, més de quaranta, varen poder gaudir
una estona de la presència de dos autèntics Senseis. Al perfil de Facebook de la biblioteca d’Olost hi
podeu trobar un recull fotogràfic de la vetllada.

d’avis per celebrar conjuntament el 25 aniversari
del Casal i dels Gegants. La parella no anava sola.
Un bon nombre d’homes van acompanyar en Perot
en el seu camí i, igualment, una munió de dones
van acompanyar la Mercè en el seu trajecte desde
casa. Un cop tothom arribats al Casal d’avis, la festa
va seguir amb una bona arrossada i una magnífica sessió de ball, amb l’assistència del voltant d’un
centenar de persones.
Només ens queda felicitar a tots i totes els que hi
vareu participar ja que, d’alguna manera, aquest
any a Olost tots n’estem fent 25 i aquest diumenge
es va donar una prova més de que les generacions
allunyades per l’edat s’ho poden passar molt bé
junts. En prenem nota! II

Pràctica d’Ikebana en el Dia del Japó al Casal.
6 de maig de 2012

I en quart i últim lloc, el diumenge dia 20 de maig,
es va portar a terme un nou esclat de festa i alegria.
En Perot, caminant des del seu poble d’origen, Oristà, i la Mercè, caminant també desde la seva Pecanins van decidir anar-se a trobar al pati del Casal

La Mercè a l’inici del seu camí cap a Olost

CULTURA, ESPORTS I ENTITATS

PROGRAMA ACTIVA’T!
Les cuineres d’Olost
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carquinyolis, vedella amb poma, ...cuina, conversa,
tast... us hi apunteu? Informació al Centre Activa’t!
o al 639223641. II

A vegades hi ha projectes o activitats que les
comences d’una manera, les fas créixer i un bon dia,
com també ho fan els fills, es transformen i agafen
vida pròpia. I el projecte de cuina n’és un exemple.
Després de 5 anys d’activitats, quasi 6, i amb el
suport i organització per part de la regidoria de
serveis socials de l’ajuntament, les seves activitats
ara són més pràctiques, es fan a la cuina de l’escola
un divendres al mes i hi participen gent gran,
però també altres generacions. Diferent de fa 6
anys, però igual de fantàstic. Pastissos de carn, de
formatge o de pastanaga, cabdells farcits d’enciam,

Lliçons de cuina. Abril 2012

AMPA TERRA NOSTRA

CORAL NOVES VEUS

Enjardinament de l’escola

Confirmats!

El passat diumenge dia sis de maig, es va celebrar
l’Ajardinament de l’Escola Terra nostre, organitzat
per l’AMPA. Tot i la pluja, els nens i els pares, van
poder guarnir els patis, de flors de mil colors i arbres
fruiters entre coca i xocolata. Va ser una tarda diferent
i entretinguda, on tots els assistents van poder fer més
bonica la nostre escola. II

Queda confirmat que el passat diumenge 6 de Maig
es va celebrar l’eucaristia a sta. Maria d’Olost amb un
extra. El sr. Bisbe va confirmar a 14 joves. Nosaltres
hi érem, sí. Vam acompanyar la missa amb cançons
prou adequades: Au pren alè, l’Esperit del Senyor vindrà
a vosaltres, Colomet que voles, entre d’altres.
L’anècdota musical va ser equivocar-nos alhora de
cantar “Senyor tingueu pietat” vam engegar amb un
“Crist, el nostre Anyell pasqual” A voltes, la pressa ens
juga males passades. No obstant això, la comunió de
gent i fins i tot el sr. Bisbe van aprovar l’error amb un
somriure de complicitat. Us ho agraïm. Felicitats! als
confirmats, padrins i familiars. II

ASSOCIACIÓ DEL CASAL DELS AVIS D’OLOST
Taller de mitja i ganxet
Enjardinament de l’escola. Maig 2012.

FIRA DE TRANSHUMÀNCIA A SANTA
CREU DE JUTGLAR
Entre raigs de sol i una mica de pluja, Santa Creu va
acollir, el passat diumenge 6 de maig, una nova edició
de la fira de la Transhumància. Va començar a primera
hora del matí amb l’arribada dels Gegants d’Olost,
acompanyats de tots aquells i aquelles que van voler
fer la caminada. A l’arribada es va fer l’esmorzar de
pastors. Ja més tard, durant el matí, la Fira va acollir
més públic que va passejar per les parades de productes
i pels tallers de joieria, espardenyeria i bestiari fet amb
cartró pedra. Els gegants d’Olost i de Prats de Lluçanès
van animar la festa. Per acabar, es va fer un vermut
amb productes locals i un concert dels acordionistes
de les Comarques de Catalunya. II

Ara fa aproximadament un any, l’Associació del
Casal dels Avis d’Olost va obrir una nova activitat, un
taller per fer i aprendre mitja i ganxet. Es reuneixen
cada dimecres de 15h30’ a 17h30’, al voltant d’una
quinzena de persones i intercanvien coneixements
sobre aquesta pràctica de costura. S’ha de dir que s’ho
passen molt bé i que estan oberts a que s’hi pugui
apuntar qualsevol altra persona i de qualsevol edat.
De fet, hi ha representada més d’una generació. II
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BIBLIOTECA D’OLOST
Tradició i noves tecnologies a la biblioteca
Amb l’arribada de la primavera, Pasqua i sant Jordi
s’organitzà a la biblioteca un taller infantil sobre la
tradicional mona de pasqua i una trobada de lectors
amb llibres digitals.
En primer lloc, durant les vacances escolars de Setmana
Santa, es va preparar un taller de mones de pasqua
amb la participació de 36 nens i nenes de 3 a 12 anys.
Amb el mestratge de la Gemma de Santa Eularieta vam
vestir uns pans de pessic amb melmelada, xocolata,
ous, plomes, botons de xocolata i sucre i, per acabar
d’adobar-ho, hi vam clavar els Gegants d’Olost en
homenatge als seus 25 anys. En mig de tants pastissos
en Pol Turigues va explicar-nos l’origen del Perot i la
Mercè, els nostres gegants i després entonà una cançó
amb la gralla que provocà un silenci total entre els
assistents. El resultat final fou 36 mones esplèndides,
embolicades amb paper de cel·lofana, que de segur van
endolcir la vida de la llar dels participants.
Enguany per Sant Jordi es va fer una parada d’intercanvi
de llibres i un trobada de clubs de lectura. Fa anys que
la biblioteca manté una parada amb llibres de segona
mà, que no cal retornar, amb l’objectiu de fomentar
l’intercanvi i la lectura. Si esteu interessats en aquesta
activitat a la biblioteca us en podem donar més detalls.
L’altra dels actes fou una trobada de clubs de lectura
amb 33 participants. La novetat de la trobada fou la
lectura amb llibres digitals. Gràcies a la dotació de
quinze e-readers prestats pel bibliobús Tagamanent,
el club de lectura Casal va realitzar la lectura en
format digital de La pressa del temps de Maria Barbal.
Els llibres van ser ben acceptats per les àvies i foren
elles mateixes que van ensenyar als més petits el seu
funcionament. II

Taller de mones

CULTURA, ESPORTS I ENTITATS

BIBLIOTECA D’OLOST I PROGRAMA
ACTIVA’T!
Taller de Conta Contes
L’explicació de contes a la infància és universal. Els
nens aprenen a escoltar, a llegir, a reconèixer emocions,
a comprendre el món que els envolta amb els contes. A
l’escola i la biblioteca es fa aquesta activitat adreçada
als mes petits. Fa anys que des del programa Activa’t,
alguns avis van a l’escola a explicar contes. També a
la biblioteca, gràcies a voluntaris, un cop el mes, hi
ha el Conte del Floquet. Vist l’ afany i interès en el
conte per part dels adults, va sorgir la idea d’un taller
de conta contes que servís una mica per preparar-nos
per explicar-ne. La veritat ha estat un plaer poder
participar en aquesta aventura amb les àvies i les
mares. En total hi han passat 12 participants en les
diferents sessions de hora i mitja que s’han organitzat
al l’espai Activa’t. S’ha treballat la veu, les mans, les
expressions de la cara, l’atenció i la memòria i, sobre
tot, ens ho hem passat bé . El mes d’abril fou l’últim
taller, gràcies a tots i a totes per confiar-hi perquè els
veritables protagonistes del taller han estat els nens i
nenes que han escoltat amb la seva mirada innocent
els contes que els han fet volar la imaginació cap a
pobles on hi ha molts ratolins, pobles on valoren molt
la feina que fan els ocells, conèixer històries d’amics
que siguis com siguis t’estimen, com el cas l’aneguet
lleig o en Joanet i el tambor màgic. Sense ells el taller
no hagués tingut cap mena de sentit. Esperem renovar
l’any que bé i animar-vos a participar-hi. II

El conte de l’escola. Eutília Casals

AGENDA
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Dimecres, 6 de juny

Divendres, 8 de juny

Dissabte, 16 de juny

Diumenge, 17 de juny

El conte del Floquet

Lliçons de cuina

Cinema al Casal

A les 5 de la tarda

A un quart de 6 de la
tarda

Festa de Final de curs de
l’AMPA Terra Nostra

a càrrec del regidor Òscar
Pitarch a l’espai Floquet
de la Biblioteca.
Organitza el Servei públic
de lectura.

Divendres, 29 de juny
Club de lectura la Fonda
a les 10h de la nit
Tot el que hauries de saber
abans d’estimar-me de
Gerard Guix. A mig camí
entre l’autobiografia i la
ficció.
Tot el que hauries de
saber abans d’estimar-me
mostra d’una manera
crua les sempre difícils
relacions de parella,
però aprofita l’humor, el
suspens i la fantasia per
plantejar qüestions com
ara si seria possible viure
sense cap record.

A la cuina de l’escola nova.
Organitza el Programa
Activa’t de l’ajuntament
d’Olost. Entrada lliure i
gratuïta.

A la tarda-vespre al CEIP
Terra Nostra.
Una festa que pretén
acabar el curs escolar
2011-2012 com es mereix:
Amb un dia festiu. Us hi
esperem a tots i totes!
Petits, grans i molt grans!

A les 5 de la tarda
Amb la pel·lícula “Odette,
una comèdia sobre la
felicitat”.
Organitza el Programa
Activa’t! de l’ajuntament
i el Casal dels Avis
d’Olost.

Dilluns, 2 de juliol
Inici Taller d’estiu:
Tècniques d’estudi (8h).
Del 2 al 6 de juliol i del 9
al 13 de juliol.
Matins de 11:30 a 13h a la
Biblioteca.
Primària (Cicle Superior)
i ESO.
Inscripcions fins al 22 de
juny
Us convidem a tots
aquells a qui us pugui
interessar aprofitar
l’estiu per fer una bona
repassada.

Del 16 al 20 de juliol

Juliol

Cicle de Xerrades:
Treballs de Recerca a
Batxillerat

Activitats esportives

Susanna Garcia: Estudi
dels ocells a l’àrea d’Olost
Sira Turigues: La
comunicació no verbal
Claudia Icart: La delinqüència juvenil actual.
Lloc: Centre Cívic.
Organitza: XBL (Xarxa de
Biblioteca del Lluçanès)

VI Campionat de Bitlles
Catalanes, caps de
setmana del 17 de juny al
28 de juliol.
Jornada de Recreació
Esportiva a Castelldefels
(catamarà, surf plà, parc
d’atraccions i activitats a
la platja).
Jornada d’activitat
aquàtica a les piscines
(en data a determinar).

INTERÉS GENERAL
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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
Dijous, 21 de juny

Dissabte, 23 de juny

La Remor de les onades /
Yukio Mishima.

Revetlla de Sant Joan

A les 4,30h a la Biblioteca
A Utajima, una petita illa
japonesa de pescadors
apartada de la civilització,
en Shinji, un pescador de
18 anys, de família molt
humil, s’enamora de la
Hatsue, la filla del vell
i ric Teru, que acaba de
tornar al poble. Un amor
que sembla impossible
en aquest món primitiu
en què sobreviu una
comunitat de pescadors.

A partir de les 10 de la nit
Al Passeig Montserrat.
Sopar i Foc de Sant Joan
amb el Cremats.
Us esperem tots en una
festa que no pretén
poca cosa: Donar la
benvinguda a l’estiu! Us
la perdreu?

AGENDA
GEGANTERA
9 de juny
MASQUEFA
CIUTAT
GEGANTERA
16 de juny
PRATS DE LLUÇANÈS
15 de juliol
RIBES
28 de juliol
ANDORRA

Dissabte, 28 de juliol
Solc d’allà enllà
A les 18h: Taller de
danses tradicionals,
nòrdiques al Centre Cívic.
A les 21h: Taverna d’allà,
enllà a la Plaça Major.
A les 21:30h: mostra de
foc dels 25 anys dels
Cremats a la Plaça Major.
I a les 22h: Documental”
20 anys de Solc” i Rösny
(Finlàndia).

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
Servei d’activitats esportives
Tel. 93 888 04 12. Divendres de 9h a 14h.
joventut.consorci@llucanes.cat
Biblioteca
Tel. 93 888 04 78. Horari d’estiu (del 25 de juny
al 7 de setembre): de dilluns a divendres d’11 a
13h.
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
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
Deixalleria mòbil
Tel. 93 888 02 11. Primer dijous dels mesos
imparells, de 9 a 13h i de 15 a 19h.
tramitolost@diba.cat

