
BIO 10. No és un 
aniversari però si un 
bon número. I encara 
més bonic és el 
número de l’aniversari 
del Casal d’Avis del 
nostre poble: 30 anys. 
Si. Començava aquell 
llunyà 26 d’abril de 
1987 i aquí està, entre 
nosaltres i amb una 
salut prou bona.

Quan l’any 1987, l’Associació del Casal dels Avis d’Olost, iniciava el seu camí, l’Orga-
nització Mundial de la Salut parlava del concepte «Envelliment Saludable», entenent 
un bon envelliment com allò que ens permet anar fent anys amb salut, i punt. Va ser 
l’any 90 quan la mateixa organització va començar a parlar de «Envelliment Actiu», 
com aquella forma d’aconseguir disposar de benestar físic, però també mental i 
(novetat!) social. I això ha permès entendre cada vegada millor, les persones grans 
com a útils, amb una vida plena de significat i contribuents nets al seu entorn social. 
I, per sobre de tot plegat, persones autònomes, amb necessitat de que respectin la 
capacitat de decisió sobre la seva vida. L’existència del Casal n’és un exemple i  segur 
que els propers 30 anys (compteu compteu els dits de les mans...) seguirà evolucio-
nant i renovant-se per seguir representant aquest canvi, com ja ho ha fet sempre. 
Enhorabona! I Bon Sant Jordi a tothom!
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En aquest àlbum del número 10 hi podeu 
trobar algunes imatges «meteorològiques» 
com la nevada de finals de març, un pantà 
d’Olost ple a vessar, unes grans subcampiones 
de xou a la copa catalana i les tanques de la 
Font Gran.

Serveis
Municipals

Agenda
D’aquests propers dies el més urgent és 
destacar que encara us queda aquesta 
setmana, i fins el 27 d’abril, per veure una 
exposició molt interessant que hi ha al 

nostre poble i que és la de “Escoles d’altres 
mons” amb fotografies d’arreu d’en Kim 
Manresa i al Centre Cívic. D’altra banda, 
recordar que el dia de Sant Jordi a les 
11h30’, hi ha partit de bàsquet al pavelló 
contra l’Hospitalet i que el 6 de maig a les 

12h30’ el nostre equip dels nanos de 
Hoquei del Club Patí Lluçanès juguen contra 
el Centelles, també al pavelló. Finalment, 
recordar que tothom està convidat a la 
Festa-dinar dels 30 anys del Casal d’Avis 
d’Olost, el proper dimecres 26 d’abril.

Serveis Socials Municipals per 
usuaris majors de 65 anys: 
Dimecres de 9 a 14h 
amb cita prèvia al Tel. 93 888 04 12. 
Pl. Major, 1 
Contacte: Olga Costa Cassany 
ocostac@cssosona.cat

Consorci del Lluçanès: 
Horari d’atenció a les oficines de 
dilluns a divendres de 8h45 a 15h. 
Si és per algun servei específic, 
trucar abans al Tel. 93 888 00 50. 
C/Vell, 3 Santa Creu de Jutglar. 
consorci@llucanes.cat

Servei Local d’Ocupació: 
Dilluns de 9h30’ a 13h. 
Centre Cívic d’Olost -C/ de Les Escoles 2-4

Tel. 93 888 00 50 - 93 888 04 78. 
Contacte: Marta Homs Caralt. 
Orientació i assessorament laboral a persones i empreses. 

ocupacio.consorci@llucanes.cat  



Grup xou de patinatge
El primer cap de setmana d’abril 

el grup de Xou del Club Patí 
Lluçanès va participar a la Copa 
Catalana de Xou al municipi de 
Salou i va aconseguir un gran 
segon lloc!!!. Les podeu veure a 
la contra d’aquest mateix BIO.

Feines Brigada
En aquest primer mes de 

Primavera, la nostra brigada ha 
començat les feines de 

manteniment de la gespa de 
parcs i jardins, així com la 

neteja de marges. Igualment, 
han acabat de posar apunt els 

banys del Casal dels Avis 
d’Olost, pintant les parets i 

instal·lant els complements, de 
manera que els puguin 

inaugurar pel seu aniversari.
També han dut a terme el 
repintat i manteniment de 

tanques dels parcs, així com la 
posada apunt de les piscines amb 
feines com la recol·locació de les 
rajoletes que s’han desprès o la 

posada apunt de la gespa.
I també estan acabant els banys 

del Centre cívic, on a mitjans 
d’abril ja només faltaven muntar 

el fals sostre, els banys i les 
portes.

Novament, vandalisme
Finalment, només comentar que 
fa unes setmanes es va descobrir 
que diferents senyalitzacions i 

mobiliari del pantà havien sofert 
greus desperfectes, per persones 

que, incomprensiblement, no 
acaben d’entendre la importància 
del “bé públic” i de que el civisme 

es construeix entre tots.

Àrea d’emergència
Finalment, us informem que des 
d’aquesta Setmana Santa ja torna 

a estar operativa la nova àrea 
d’emergència. Està degudament 

senyalitzada i amb tots els 
contenidors corresponents. 

Us demanem la màxima 
responsabilitat en el seu ús.

Camí a la sortida d'Olost cap a Oristà

també s’haurà de fer càrrec de la 
dinamització i assistència de l’Espai Perot 
Rocaguinarda. En la mateixa sessió es va 
autoritzar la connexió de la masia del cal 
Trasserra a la xarxa d’aigua potable a 
través de la connexió al servei que 

ofereix l’ajuntament de Sobremunt 
sotmesa a les condicions d’un màxim de 
2,5 m3 i que s’instal·li un aparell mesura-
dor del cabal subministrat al costat de 
l’existent a la Masia els Arços de Sobre-
munt.

NotíciesReducció del 13% del consum energètic 
municipal l’any 2016

Juntes de Govern Local dels dies 21 de 
març i 4 d’abril: Pel que fa a les JUNTES 
DE GOVERN LOCALS, a part de les despe-
ses que van aprovar respectivament 
(21.816,30€ i 5.460,26€) i d’altres 
assumptes ordinaris (drets funeraris, 
llicències d’obres, acceptació de subven-
cions concedides per la Diputació de 
Barcelona per import de 74.350,55€, 
corresponents a polítiques d’educació i a 
plans d’ocupació pel 2017 i el 2018, i de 
5.299,35€, corresponents al suport a la 
Festa major i a activitats dels serveis de 
benestar social), es va aprovar el Progra-
ma Anual 2017 que es desprèn del Pla 
Marc de Restauració i Millora Forestal de 
Propietaris Forestals del Lluçanès, el paga-
ment al Consorci del Lluçanès del vestuari 
pel personal dels plans d’ocupació i el 
contracte de manteniment dels equips 
informàtics dels serveis municipals.

Així mateix, es va aprovar i valorar positi-
vament la Memòria de seguiment del 
Conveni d’encàrrec de gestió de prestació 
de serveis de salut pública entre l’Agèn-
cia de Salut Pública de Catalunya i l’Ajun-
tament d’Olost (anualitat 2016), amb 
totes les accions que s’han portat a 
terme, i es va decidir concórrer a la 
convocatòria de subvencions per a la 
instal·lació d'infraestructures de recàrre-
ga per tal de posar un punt de recàrrega 
semi-ràpida de cotxes elèctrics al costat 
del Centre Cívic.

A la sessió del dia 4 d’abril també es va 
aprovar la convocatòria i les bases de 
selecció per poder contractar, en règim 
laboral temporal i mitjançant un contracte 
a temps parcial, una persona per fer de 
tècnic/a de promoció local d’Olost i Santa 
Creu, dintre d’un Pla d’ocupació que serà 
inclòs en el Programa Complementari de 
la Diputació de Barcelona de suport a 
l’economia local 2018-2019. Per poder 
accedir al concurs només cal haver 
cursat algun mòdul superior de formació 
en turisme o similar. En principi el 
contracte es preveu fins al desembre del 
2018 i la persona seleccionada, tindrà la 
responsabilitat de promoure múltiples 
funcions de promoció local econòmica, 
turística i comercial en l’àmbit local i 

Juntes i Plens

Els òrgans de 
govern municipal

Instal·lació fotovoltaica al Centre Cívic

El medi ambient. Un patrimoni a conservar.

L’ajuntament dona resposta a 
peticions dels veïns i veïnes

Aquestes últimes setmanes hi ha hagut un seguit de projectes municipals 
que han sorgit com a demandes del carrer, i ens ve de gust repassar-les ja 
que creiem que això és el que dona més sentit a les nostres tasques diàries 
com a equip de govern i ens marca un dels camins per avançar en una cada 
vegada major participació ciutadana.

En primer lloc, la construcció de les pistes de pàdel avança a bon ritme, tot 
i les parades causades per les pluges típiques de la estació i les característi-
ques desfavorables del terreny.

En segon lloc, la pista multiesportiva de Santa Creu que també porta un bon 
ritme d'obres.

En tercer lloc, la senyalització del camí que va de la "bomba" fins a la zona 
esportiva, com a zona inundable. Se’ns va demanar com a conseqüència dels 
últims aiguats, a més d’arranjar el camí que tenia molts forats i estava en 
mal estat.

En quart lloc, s'ha arreglat el camí de sorra que segueix la carretera a la 
sortida d'Olost en direcció a La Torre d'Oristà, ja que estava en molt mal estat.

I, en cinquè lloc, perquè va ser un dels projectes votats al procés de partici-
pació i perquè es va aconseguir la subvenció, s’han començat les obres al 
local de sota l'ajuntament, l'antiga Caixa Manlleu, per a adequar-la com a 
sala d'exposicions, presentacions i xerrades. Canvi de sostre, de llums i de 
panells de parets, així com mobiliari nou, donant com a resultat una sala 
mitja i  adequada per a tot tipus de celebracions.

Durant l’any 2016, l’Ajuntament d’Olost ha 
tingut un consum energètic de 592.000 
kWh (entre electricitat i calefaccions) en 
totes les seves  dependències i enllumenats 
públics. Aquest consum suposa un nou 
estalvi del 13% en comparació al consum 
del 2015. A nivell de cost, la despesa 
energètica del municipi ha estat de 66.000€ 
(estalvi de l’11%).

L’estalvi energètic i la promoció de les 
energies renovables cap un nou model 
energètic és una de les prioritats d’aquest 
ajuntament; així, Olost es va sumar al 
projecte del Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses 
de la Unió Europea l’any 2011, agafant així 
el compromís de reduir un 20% les 
emissions per l’any 2020. D’altra banda, 
l’Agència Local de l’Energia és el servei del 
Consell Comarcal d’Osona que fa un control 
i seguiment d’aquests consums i costos 
energètics; i col·labora amb l’Ajuntament 
per complir aquests objectius. 

Les dades d’aquest any són resultats 
de vàries accions realitzades al muni-
cipi i les seves dependències:

1. Instal·lació d’enllumenat LED a tot el 
nucli de Santa Creu (abril 2016), amb un 
estalvi energètic durant aquest any del 32%.

2. Instal·lació fotovoltaica d’autocon-
sum al Centre Cívic d’Olost que ha produït 
2.630 kWh, cobrint el 26% de la demanda de 
l’edifici.

3. Instal·lació de la pèrgola fotovoltaica 
d’autoconsum al pati de l’Escola Terra 
Nostra (octubre 2016) amb una producció 
de 980kWh durant 3 mesos, cobrint l’11% 
del consum de l’escola per aquest període.

4. Substitució de l’enllumenat del casal 
d’avis per LED (maig 2016) amb un estalvi 

entorn al 18% del consum elèctric.

5. Instal·lació de telegestió domòtica en 
la calefacció del Centre Cívic (novembre 
2015) amb un estalvi entorn del 30%.

6. Seguiment i bona gestió de l’enllu-
menat del Pavelló que ha suposat un 
estalvi del 8% del consum elèctric.

Tot i aquestes bones dades, també hi ha 
equipaments i instal·lacions a millorar ja que 
algunes zones com l’enllumenat del centre 
del municipi o l’edifici de l’Ajuntament han 
tingut augments de consum.

Juntament amb aquestes accions i per 
promoure aquest nou model energètic 
l’Ajuntament s’ha fet soci de la Cooperativa 
Som Energia que actualment dona submi-
nistrament elèctric al Centre Cívic d’Olost.

Seguint aquest camí cap a la millora 
energètica i la sostenibilitat ambiental 
l’Ajuntament d’Olost té previstes noves 
accions per l’any 2017 com la instal·lació 
d’una caldera de biomassa que doni 
calefacció al centre cívic i al casal d’avis, a 
través d’un projecte amb la Diputació de 
Barcelona, ampliar les instal·lacions de LED 
en l’enllumenat municipal, instal·lació 
fotovoltaica d’autoconsum per l’edifici de 
l’ajuntament i estudiar la possibilitat 
d’instal·lar un punt de recàrrega per a 
vehicles elèctrics, pel qual ja s’han iniciat els 
tràmits per demanar una subvenció.

Preparació del terreny per les pistes de pàdel Senyal de zona inundable


