Agenda: no t’ho perdis!
Serveis Municipals

La Brigada Municipal d’Olost: un servei per a la ciutadania
El Quildo, el Jordi, el Josep, el Joan i el Marc formen
l’actual brigada municipal d’Olost. Des del consell de
redacció del Pedra de Toc vam creure important donar
a conèixer les tasques que fan dia a dia. I el resultat és
aquesta entrevista.
Quines són les feines de la brigada municipal?
Diverses. El manteniment de les zones enjardinades,
la poda dels arbres i les fulles, les reparacions que puguin sorgir en les instal·lacions públiques de l’aigua o
els canvis dels comptadors, el manteniment dels bancs
i de tot el mobiliari urbà, les reparacions en els diverFeines de manteniment a la depuradora
sos ediﬁcis públics del municipi, el manteniment del
cementiri, de les diverses calderes en funcionament i
de les piscines. També la instal·lació de les llums de Nadal, el muntatge i la repartició de les diverses promocions d’activitats al municipi (ja sigui a les botigues, a les marquesines o a les faroles).
El manteniment del camp de futbol (aplanador per la sorra, buidatge de papereres...). La neteja del
parquet del poliesportiu i el servei de consergeria de la nova escola. El buidatge de papereres i la
neteja dels espais públics. La neteja dels vestidors del camp de futbol i del poliesportiu i, ﬁns i tot,
la recerca de gossos perduts.
Com us organitzeu? Quins horaris feu?
Ajuntament d’Olost:
Horari d’atenció al públic de 8 a 14h i de 16 a 19h.
Les tasques que hem comentat queden repartides entre tots i en podem acabar fent qualseServeis Socials:
Pl. Major,1. 93 888 04 12. Dimarts de 9 a 14h.
vol. També ens repartim les guàrdies dels caps
t.social.consorci@llucanes.cat
de setmana per si surten imprevistos, entre els
Servei d’inserció laboral:
3 treballadors que estem a jornada complerta.
Pl. Major,1. 93 888 04 12. Dilluns de 9 a 14h. ocupacio.
Som 5, però s’ha de comptar que dos treballallusanes@diba.es
dors estan a mitja jornada i que un d’ells, en JoJoventut. Punt inquiet:
Pl. Major, 1. 93 888 04 12. Dijous de 14h30’ a 19h
sep, es dedica de forma exclusiva a la nova escojoventut.consorci@llucanes.cat
la (la consergeria i el manteniment de l’ediﬁci) i
Biblioteca:
a diverses tasques al poliesportiu.
C/Escoles,4. 93 888 04 78. Horari d’hivern: De 5 a 8 tarQuina és la tasca que us agrada més?
da. bibliolost@yahoo.com
Programa Activa’t!:
Tant el Marc com el Jordi comenten que el que
Ctra. Gironella,5 – Tel. 639 223 641 i 93 888 02 11.
més els agrada són les tasques a les zones enjarDe dilluns a divendres de 9 a 13h i de 15 a 18h.
dinades. I el Quildo i el Josep no tenen preferènmartigp@diba.cat
cies especials.
Ambulatori:
C/Girona,1–Tel.938880408. Dilluns/ dijous de 9 a 12h.
Quina és la tasca que us agrada menys?
Dimarts/ divendres de 12h30’ - 13h30’. Dimecres de 16h
Tant el Jordi com el Marc coincideixen en les
a 20h. URGÈNCIES: Tel.93856000.
tasques d’escombrar i fregar. Per al Quildo, una
www.gencat.net/ics
fuita d’aigua molt molesta. I al Josep, la neteja
Escola Bressol Estel:
C/Raval del mig, 15 – Tel. 93 888 05 53.
del parquet del poliesportiu.
estel.olost@gmail.com

La 2a edició de la Guia de telèfons ja
és una realitat
Durant aquestes festes de Nadal, s’ha repartit la
nova guia de telèfons que edita la Rella. La distribució s’ha fet porta a porta i, si per algun motiu
no l’heu rebuda, podeu demanar-la a les oﬁcines
de l’Ajuntament.

CEIP Terra Nostra:
Av. de l’esport, 1 – Tel. 93 888 09 41.
08202495@centres.xtec.net
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

Amor cieg
ciego
go
g
o
A qui esta la canción que me pediste
A qui tienes lo que me dijiste
Cantado con amor
Esperando algo a cambio
Siempre caigo a tus besos
Deseando tu calor
Caigo me arrodillo siempre delante de voz
Amor ciego, te quiero
Algo malo, me caigo
Desnudarte, la boca
Observarte, por dentro
Por dentro
Vuelvo a caer otra vez
En tus manos de miel
i que, i que, i que
i que pasara luego
Ya no se donde tengo el norte
Tengo miedo al tenerte al no tenerte
al caer a tu placer
al saber
Amor ciego, te quiero
Algo malo, me caigo
Desnudarte, la boca
Observarte, por dentro
Por dentro
(cancó
Lletra i musica de David Canal)

Any Nou
Nou, T
Terra nova
Segons algunes dades de l’Agència Europea del Medi Ambient, les llars europees són les
responsables del 20% de les
emissions de CO2 a l’atmosfera (que és el causant de l’efecte
hivernacle), d’un terç de tot el
consum energètic del nostre
país i de la generació de dues
tones de residus sòlids cada
any per casa amb una família de 4 membres de mitjana.
Veient aquestes dades, sembla
clar que la ﬁlosoﬁa “d’usar i
llençar” és evidentment insostenible i que l’excusa d’un
nou any que diuen que és de
crisi ens pot servir per intentar
canviar aquest rumb. Bon any
2009, amb menys residus, amb
més jerseis a les cases i amb
menys recursos consumits!

Diumenge, 22 de febrer
- Cinema a Olost: Los Santos Inocentes (1984), del director Mario Camus. A les 5 de la tarda al Casal.

Pedra de Toc

Dijous, 26 de febrer
- Tertúlia del Club de Lectura: amb la novel·la d’humor El Ascensor de
los borrachos, de Fernando Fernán-Gómez. Madrid: Espasa Calpe. A
les 5 de la tarda a la Biblioteca

4, 11, 18 i 25 de febrer
- Club de lectura infantil Els Monstres. El llibre d’aquest mes és La
Colina que canta, de Dejoig Meindart. De 2/4 de 6 a 2/4 de 7 de la
tarda.
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6, 13, 20 i 27 de febrer
- Club de lectura infantil Els Culgrossos. El llibre d’aquest mes és Ronja, la ﬁlla del bandoler, d’Astrid Lindgren . De 2/4 de 6 a 2/4 de 7 de
la tarda.
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Diumenge, 1 de març
- Carnestoltes a Olost. A la Plaça Major, a les 5 de la tarda. Animació
amb el grup Pepsicolen. Al ﬁnal de l’espectacle, concurs de disfresses.

Esports
Futbol: Organitza FC OLOST (Contacte: 618 705 257).
Equip Benjamí: Camp Municipal
• 14/02/09 a les 11.30 h: FC OLOST – CF SANT JULIA
Equip 3a Regional: Camp Municipal
• 08/02/09 a les 16h: FC OLOST – FC VILADRAU
Hoquei: Pavelló
• 01/02/09 a les 17h: CP LLUÇANES – CEK CATALUNYA.
• 15/02/09 a les 17h: CP LLUÇANES – CH ARENYS DE MAR.
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La reforma integral dels vestidors del camp de futbol i de les Piscines
municipals
Els vestidors del Camp de futbol i de les Piscines municipals han patit una degradació amb el pas
dels anys que demana una urgent rehabilitació integral. L’ajuntament d’Olost, amb l’ajut tècnic i
econòmic de la Diputació de Barcelona i gràcies a la redacció del projecte que han fet els serveis
tècnics municipals, ha pogut posar ﬁl a l’agulla a aquestes obres de rehabilitació. Està previst que
ﬁnalitzin abans del 31 de desembre de 2009 i tenen un pressupost de 211.147 €. Els recursos provenen del Fons estatal d’inversió local, que té per objecte augmentar la inversió pública en obres
noves i d’execució immediata. Els resultats visibles seran: una ampliació dels vestidors actuals, una
ampliació del local que ocupa el bar, nous serveis sanitaris públics (WC) i la climatització del local.

L’any 2008, meteorològicament parlant
Aquest any ha representat, en part, el ﬁnal d’un període de sequera important al nostre municipi i, en general, a tot Catalunya. Tot
just aquest passat mes de gener s’ha donat per acabat el decret de
sequera i les restriccions que comportava. Aquí teniu les dades
més importants de l’any 2008: 909 l/m2 de pluja, que representa
el 3r any més plujós des que en Pere Bruch pren dades (1986) i
molt superior a la mitjana, que és de 690 l/m2. Això encara és
més signiﬁcatiu si tenim en compte que l’any 2007 la precipitació
va ser de 382 l/m2. Això ens fa tenir esperança en el futur, sense
oblidar, però, que la gestió i el consum de l’aigua depenen de tots.
Que no pari!

Entrevista al regidor Òscar Pitarch

La Sequera, punt i ﬁnal.

Quin és el teu perﬁl professional? Sóc empleat
de banca. Tinc estudis superiors bancaris al Banc
d’Espanya. Vaig començar a treballar a Banca Catalana i després al Banco Bilbao Vizcaya (BBVA). D’altra
banda, sóc entrenador de futbol titulat i he estat president de la Volta Ciclista Catalunya.
Quines motivacions et van portar a acceptar la
responsabilitat política de regidor municipal?
Creia que en aquell moment al poble li convenia un
canvi, i tenia ganes i il·lusió de fer-ho dins el projecte d’ERC. De fet, la primera cita electoral, que va
ser una derrota, per mi va representar més un estímul que un desengany. Volíem obrir l’Ajuntament Òscar Pitarch
al poble i fomentar la participació, ja que crec que
la política municipal és la màxima expressió de la democràcia. Aquest ha estat el meu motor per
continuar i arribar ﬁns aquí.
Quines àrees són directament responsabilitat teva? La regidoria d’Esports i la direcció de l’àrea
de Gestió de l’Administració.
Quin és el tema més important que ara mateix afecta a la teva àrea? Com el penses solucionar? Ara mateix tenim, recentment aprovat, el projecte de remodelació i arranjament de la zona
esportiva, corresponent a les piscines i al camp de futbol, que ja té el ﬁnançament i l’adjudicació és
a punt d’entrar a concurs. I, en segon lloc, després d’aconseguir l’escola de hoquei, es vol potenciar
encara més l’ús del pavelló poliesportiu, amb la posada en marxa de l’escola de bàsquet.
Què et satisfà més d’aquests anys com a regidor? El contacte directe amb la gent i, com a projecte més concret, la creació de la comissió de festes durant la meva etapa a la regidoria de cultura.

Artistes locals

Infraestructures al territori

Entrevista amb David Canal

El projecte de la nova carretera Olost-Olvan està en marxa

1. Què és el que et fa cantar?
DAVID: M’agrada cantar. És com una alliberació d’un
mateix, com una autoteràpia on puc desfogar-me i expressar les inquietuds que tinc a dintre.
2. Com vas començar a cantar?
DAVID: Vaig començar de petit, amb guitarres de joguina i capses de cartró que feien de bateria, com un joc.
Desprès vaig començar a aprendre a tocar la guitarra, la
de debò, i a compondre cançons. Deuria tenir uns 13 o
14 anys. També vaig muntar una banda aquí a Olost, la
meva primera banda. Ens dèiem Sinopis. Desprès,
als 16 o 17 anys, ja vaig començar a tocar amb altres
bandes, com VII de Festucs o Siknoy, i també actuant
sol com a cantautor en bars de Vic i de la comarca.
3. Què es un cantautor? Quina diferència hi ha entre
cantautor o cantant de rock and roll, de hip hop o de
qualsevol altre estil musical?
DAVID: Un cantautor és qui compon i canta les seves
pròpies cançons.
4. Com deﬁniries el teu estil musical? Quines són les
teves referències musicals?
DAVID: El meu estil es basa en el pop-rock amb un
“brillo de rumbilla”. Les referències que tinc són de JaDavid Canal
rabe de palo, Gossos, Sopa de cabra, Jorge Dresler, Macaco.....
5. Creus possible que Olost tingui una oferta musical i/o cultural al llarg de l’any? Alguna idea?
DAVID: Ja es van fent cosetes, com al Bar Centre, que ja s’hi han fet diverses actuacions en format
acústic, però estaria bé que fossin més freqüents i en altres llocs del poble també, perquè aquest
format ens permet que amb poca cosa ho puguis muntar. Però ja es va fent, ja.

Gent d’Olost
La inscripció al Curs de català inicial desborda les previsions
Durant la tardor de 2008 es va obrir la inscripció per fer un curs de català inicial, organitzat
pel Consorci de Municipis del Lluçanès i que
es feia a Olost. L’alt nombre d’inscripcions va
provocar que alguna persona es quedés fora
del curs i, per tant, fa pensar que caldrà augmentar i diversiﬁcar encara més aquest tipus
d’oferta. El curs va començar a ﬁnals d’any i
s’allargarà ﬁns el maig de 2009, amb un total
de 30 hores i 12 inscrits. Les motivacions dels
participants han estat diverses: des de disposar d’un millor nivell de català, ﬁns a donar
continuïtat a cursos fets anteriorment. Els
participants també han expressat la necessitat
de cercar parelles lingüístiques per poder agafar un major domini de la parla.

Dins l’àmbit municipal d’Olost i Santa Creu de Jutglar, la nova carretera que ens ha de connectar
amb Olvan i, per tant, ens ha d’aproximar a una capital de comarca, Berga, aproﬁta la mateixa traça
de la carretera actual, especialment en el tram que va ﬁns a l’encreuament amb la carretera que
ve de Peraﬁta. D’altra banda, el nou traçat
dóna prioritat (al contrari del que passa
ara) al trajecte Olost-Prats en lloc del de
Peraﬁta-Prats. Es construeix un viaducte
de 165 metres sobre la riera Gavarresa i la
passarel·la peatonal de Santa Creu queda
substituïda per una altra de nova construcció. Així, el projecte pretén millorar la visibilitat en la intersecció amb la carretera a
Sant Martí d’Albars. La resta del recorregut
ﬁns a Olvan segueix la traça actual, però
amb millors encreuaments, tercers carrils,
limitació de pendents màxims, ampliació
de ponts i eliminació de grans revolts amb
viaductes sobre les rieres del Lluçanès i del
Portarró. Tal com ho marca la normativa,
Encreuament amb Peraﬁta
disposarà d’un voral d’1 metre per cada
costat i de dos carrils de 3,5 metres. La velocitat mitjana prevista a la qual es podrà circular és de 60 km/h. El temps d’execució de les obres
està previst en 28 mesos, per tant, el juliol de 2011. Un cop ﬁnalitzada, un cotxe podrà fer el recorregut Olost-Olvan en aproximadament 16 minuts.

Consorci del Lluçanès
Voluntariat lingüístic al Lluçanès del 2009
Per segon any consecutiu el Consorci del Lluçanès ha engegat la campanya del Voluntariat Lingüístic al Lluçanès. El Voluntariat per la llengua és un programa de suport a la llengua catalana que vol facilitar l’ús
del català entre persones que parlen català habitualment i persones que
tenen un mínim de coneixement del català, interessades, però, en agafar
ﬂuïdesa, perdre la vergonya i poder-lo parlar de manera natural. La participació en aquest programa és desinteressada i el mínim compromís que es demana es una
participació de 10 hores: una hora a la setmana durant deu setmanes. Al Lluçanès es preveu
que el Voluntariat Lingüístic es dugui a terme de febrer a juny. Aquest programa es coordina
des del Consorci del Lluçanès juntament amb els ajuntaments dels 13 municipis del territori,
i amb el suport d’Òmnium Cultural i el Pla de Ciutadania i Immigració del Consell Comarcal
d’Osona. Les persones interessades en participar-hi poden inscriure’s a l’ajuntament o al Consorci de Municipis del Lluçanès.

Breus

Curs català 2008-2009

Des de el Consorci del Lluçanès s’està editant i apunt de sortir (esperem pel febrer) Un itinerari de
les pintures, escultures ... de la festa de les Arts 2007/08.
L’11 de febrer el GALL fa 19 anys que es va estrenar, amb “A plena pell” una tria de poemes del
primer llibre del mateix nom del poeta Josep Riera d’Oristà. Ell, el Josep, en farà 20 anys que va
publicar aquest primer llibre.

