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OLOST ES VESTEIX DE FRED, VENT I UNA
MICA DE NEU, DURANT UNS DIES
Mínimes de -6,8; -10,9; -9,1 i -8,7 a primers de febrer
i cop de 97Km/h la nit del 6 al 7 de febrer

Les obres de la variant d’Olost “arrenquen” amb les tasques de desbrossament.
També s’ha portat a terme el replanteig inicial per delimitar amb precisió el seu
recorregut, tal com es pot veure a la fotografia.
La data de finalització prevista és la de desembre de 2012, amb un pressupost
que puja fins als 12,2 milions d’€.
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ALLÒ IMPORTANT ÉS TOT EL QUE S’EXPLICA

Això d’assegurar que vivim en una època de
canvi té la mateixa validesa científica que afirmar
que les ungles normalment creixen. Agradi o
no, els organismes vius estan permanentment
en crisi. I això és aplicable als diaris com al gran
Barça de Guardiola. Per això, assegurar que els
mitjans i, de retruc, la comunicació està en crisi
és una obvietat.
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No t’ho perdis!

Canvien els formats, no els continguts. La tecnologia permet llegir
sobre paper de forma més barata i també llegir en pantalla, però
també escoltar com la teva mare et diu que quan tornis de l’Antàrtida
et farà un plat de macarrons. Les coses, doncs, canvien, però no en la
seva essència.
Per això és bo que Olost publiqui un nou butlletí, posat al dia i amb
l’esperit d’incorporar tots els regals del segle XXI. Un butlletí que no és
incompatible amb la comunicació de les noves tecnologies. Des d’un
Facebook a un SMS passant per un butlletí i acabant amb un twitter
de l’alcalde són canals per fer arribar allò que considerem notícia.
El que distingeix els homes del escarabats va més enllà del número de
potes. Tenim laringe, un
instrument increïble, que permet emetre sons intel·ligibles, formant
un llenguatge que podem escriure. Un sistema que aconsegueix que
un rus entengui Tirant Lo Blanc. Si els homes es distingeixen dels
escarabats, els olostins es distingeixen dels homes perquè demostren
ser més intel·ligents. Així ho acrediten quan no rebutgen un canal
com és el butlletí per explicar allò que tant ens agrada: saber què
passa. II
Quico Salles
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PLENS I DECRETS – AJUNTAMENT
PLE DE DESEMBRE DE 2011
S’acorda designar com a representant d’aquest ajuntament a l’Assemblea General de la Xarxa Local de
Consum, la regidora de l’Àrea de Promoció local i
ocupació Sra. Núria Reñé Castany. La Xarxa Local de
Consum és una agrupació voluntària, constituïda per
264 serveis municipals de protecció i defensa de les
persones consumidores de la província de Barcelona,
que treballa amb la pretensió de cohesionar les polítiques locals en aquest àmbit i dinamitzar el consum
en l’àmbit local.
S’acorda aprovar la revisió anual del Padró Municipal
d’habitants on consta que, a data 1 de gener de 2011,
la xifra de població del municipi d’Olost i Santa Creu
era de 1191 habitants.

casa de turisme rural “La Casa Gran” de Santa Creu
de Jutglar per haver obtingut la classificació de 4 espigues. El projecte de categorització dels establiments
de turisme rural de Catalunya és el resultat de més de
dos anys d’intensa col·laboració entre el sector privat
i associatiu del turisme rural català i la Direcció General de Turisme del Departament d’Innovació, Universitats i Empresa. Quatre espigues correspon a Categoria
superior, amb un excel·lent nivell d’equipaments i àmplia oferta de serveis enmig de la natura. S’hi consideren el valor arquitectònic de la casa, la conservació de
l’entorn i l’amplitud de la zona exterior, entre molts
altres factors. II

S’informa que l’ajuntament d’Olost tenia preconcedit
un Pla d’ocupació de 8 hores, per part de la Generalitat
de Catalunya. El propi consistori, per una millor gestió del personal de que disposa i per un millor aprofitament dels recursos, va proposar a la Generalitat de
dividir aquesta aportació de manera que l’ajuntament
pogués contractar a dues persones a un 70% de jornada laboral. Això volia dir que la Generalitat cobria el
50% de dos treballadors i l’ajuntament el 20% restant.

Casa Gran. Santa Creu de Jutglar. Gener 2012

PLENS I DECRETS – AJUNTAMENT
PLE DE GENER DE 2012

Reformes al nou centre cívic d’Olost

La resposta per part de la Generalitat ha estat molt positiva i ha concedit els dos plans, quan en altres ajuntaments que no havien fet propostes d’aquests tipus
se’ls hi ha negat. La selecció es va fer mitjançant una
terna proposada per l’OTG de Vic i les entrevistes les
va fer el servei d’ocupació del Consorci. Les persones
candidates havien de ser persones desocupades i que
no estiguessin cobrant cap ajuda.
Des de l’alcaldia es fa un reconeixement al turisme
rural, expressant la felicitació als propietaris de la

S’acorda designar com a representant de l’ajuntament a l’Associació pel Desenvolupament Rural de
la Catalunya Central, l’alcalde Josep Maria Freixanet i
Mayans. Aquesta associació gestiona l’ajut LEADER al
Berguedà, el Moianès i el Lluçanès, entre altres territoris i municipis. L’estratègia del Grup és la Catalunya
Central, com a territori de qualitat, i té com objectius:
la valorització del territori i l’entorn i del patrimoni
natural i cultural, el foment de l’esperit empresarial i
la dinamització del teixit productiu de l’artesania alimentària i dels productes de la terra, així com la millora de l’ocupabilitat. II
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ENTREVISTA AMB FERRAN SERRAT I CASALS,
GUARDONAT AMB EL PREMI DE RECERCA JOVE
relacionats amb l’automatització com per exemple les
xarxes de Petri entre altres tant o més complexos i dissenyar els passos a seguir per simular l’automatisme.
És a dir que era un treball molt teòric.

Ferran Serrat

En aquest Pedra de Toc hem volgut parlar una estona
amb Ferran Serrat, olostenc guardonat amb un dels
darrers premis de Recerca Jove, concretament en la
categoria de Tecnologia Electrònica. Segons el mateix Departament d’Economia i Coneixement de la
Generalitat els Premis de Recerca Jove tenen com a objectiu el foment de vocacions científiques entre el jovent.
Per això, promouen que els alumnes a partir del segon
cicle d’ensenyament secundari, amb el suport dels tutors dels seus centres educatius, s’iniciïn en l’àmbit de la
recerca científica realitzant un treball d’investigació en
el qual apliquin els coneixements propis de la seva formació. Aquests treballs, elements precursors de futures
vocacions científiques, són tant de tipus experimental
com teòric i es relacionen amb qualsevol de les matèries
dels cicles escolars d’ensenyament secundari, tenint un
marcat caràcter interdisciplinari que reprodueix en gran
mesura l’actual estructuració de la nostra recerca més
capdavantera.

Bé, el treball està dividit en dues part , la primera si que
era eminentment teòrica. Aquí m’agradaria ressenyar que
l’Albert Baucells em va introduir a la UVic i vaig gaudir de
l’assessorament del professorat del grau de mecatrònica
i d’informàtica d‘aquesta. Però la segona era més pràctica, es tractava de construir la maqueta d’una granja on
s’hi poguessin aplicar els conceptes que havia treballat en
l’apartat teòric. Aquesta va ser la part que vaig trobar
més dificultosa perquè construir certs automatismes no
va ser senzill.
Com és que vas triar aquest tema precisament?
Entre el plantejament del treball i l’entrega havia de passar més o menys un any, així doncs ja que el treball requeria dedicar-hi un bon munt d’hores penso que valia
la pena que fos engrescador i sobre el qual tingués algun
tipus de coneixement pràctic. Una motivació afegida també va ser el treball que va presentar l’any passat el meu
germà Xavier i que també va guanyar el mateix premi, ell
va treballar sobre la productivitat de diferents races bovines segons el tipus d’alimentació, podríem dir que en certa
manera són treballs que es poden complementar i a més
no tenen perquè acabar-se aquí, encara tenen molt camp
per continuar investigant.

Els estudiants que volen presentar-s’hi han de fer
un complet treball de camp durant tot un curs adequant-se als requisits demanats per la convocatòria
i esperar que l’escola valori si el treball pot optar al
premi. Actualment en Ferran estudia enginyeria industrial a Terrassa.
Ferran ens podries explicar una mica el treball guardonat?
El seu nom “Automatització d’una granja bovina” ja dona
una idea del seu contingut. Es tractava de reflexionar i
portar a la pràctica les conclusions sobre quins processos d’automatització es podrien introduir en aquest tipus
de granja per millorar-ne la producció i simplificar la feina. L’objectiu principal del treball era demostrar que una
granja de vedells pot funcionar d’una manera automàtica.
Per aconseguir-ho vaig haver d’aprendre molts conceptes

Maqueta d’una granja automatitzada

Enhorabona Ferran i Xavier, el Pedra de Toc tal com
ja va fer l’alcaldia en ple municipal i a través de l’espai web us volem felicitar per l’èxit obtingut i per
demostrar que amb dedicació i constància la feina
ben feta al final obté recompensa. II

OBRES I SERVEIS
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PAVELLÓ POLIESPORTIU: GRAN ACTIVITAT
I MILLORA EN L’EFICIÈNCIA
La utilització del pavelló esportiu per part dels veïns i veïnes d’Olost ha superat les 25
hores setmanals durant el 2011 i en el mateix any s’ha aconseguit un estalvi del 15% en
el consum de gasoil al pavelló.
L’any 2007 el municipi d’Olost i Santa Creu van inaugurar el pavelló poliesportiu. Després de molts anys
de treball i demandes per fi es va aconseguir aquest
espai cobert. Actualment el pavelló esportiu és una
de les instal·lacions municipals més utilitzades, i
any rere any la seva demanda va creixent.

Aquesta gran activitat esportiva ha portat èxits importants l’any passat: dos dels equips locals de futbol sala van pujar de categoria. I durant el mes de
juliol un campus de hoquei amb renom ocupa i utilitza el pavelló juntament amb la piscina municipal,
a més de que molts nens i nenes del nostre municipi
gaudeixen d’activitats extraescolars en bones condicions i fent salut. I finalment, cal sumar-hi la seva
utilització per altres activitats no esportives ja que
es disposa d’un sistema per tapar la pista per aquelles activitats d’oci com concerts, festes, sopars... El
2011 s’hi ha celebrat una trobada de gegants, el carnestoltes i el correllengua.

Patinatge al pavelló. 2011

Durant l’any 2011, el pavelló s’ha utilitzat 6 dies a la
setmana i més de 3 hores per dia. Aquesta ocupació,
que sovint ha superat les 25 hores setmanals, ha estat possible gràcies a les condicions que ofereix l’espai per la pràctica de diferents disciplines esportives,
reconegut pels propis usuaris com un dels millors
espais de la comarca. Com a usuaris principals destaquen els cursos i festivals de patinatge amb més de
30 noies, entrenaments i partits de hoquei amb més
de 25 usuaris o el futbol sala, tan a nivell d’equips que
setmanalment juguen la lliga comarcal com d’aficionats que un cop a la setmana suen la gota passant
una bona estona amb més de 40 usuaris.

Futbol Sala al pavelló. 2011

Carnestoltes 2011 a Olost

Tot i així, aquest ús de l’espai també significa major despesa, amb uns costos associats importants,
com és el cas del Pavelló. El benestar tèrmic i la il·
luminació són imprescindibles per un bon ús de
l’espai. La gran utilització del pavelló ha fet créixer
també la demanda energètica, i durant l’any 2010
s’hi van consumir més de 14.000 litres de gasoil, a
més de la despesa elèctrica centrada principalment
en la il·luminació de l’espai. Vist això, l’Ajuntament
ha impulsat un seguit de mesures d’estalvi i eficiència energètica per tal d’aconseguir mantenir una
bona qualitat amb major eficiència i menys consum
energètic.
La instal·lació de sistemes de regulació d’encesa i
apagada de la calefacció més eficients i un control
més estricte en les temperatures i règims de funcionament han aconseguit uns estalvis de 2.000 litres de gasoil durant el 2011. Per altre banda, la reducció d’alguns sistemes d’il·luminació secundaris
han servit per estalviar prop d’un 5% del consum
elèctric. II
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UBICACIÓ DEFINITIVA DE LA PARADA DE TRANSPORT ESCOLAR A STA. CREU DE JUTGLAR
Per qüestions de seguretat, i donada la mida i la
importància del nou eix del Lluçanès, s’han fet gestions, per part del propi ajuntament i del col·lectiu
de pares i mares, per demanar el canvi d’ubicació

d’aquesta parada on l’autobús recull els estudiants.
El resultat ha sigut que la parada, de forma definitiva, queda ubicada davant de l’àrea del camp de futbol de Santa Creu de Jutglar. II

ARRANJAMENTS I REPARACIONS PORTATS
A TERME PER L’AJUNTAMENT EN AQUESTS
ÚLTIMS TEMPS
Arranjament dels camins malmesos per les pluges,
com és el cas de les cases de Reixach i Reixagó. Reparació de la canonada principal de captació d’aigua a Olost,
sense incidència pels usuaris. Reparacions de diverses
canonades d’aigua a particulars d’Olost i Santa Creu.
Reparació d’un fanal davant del dipòsit d’aigua de Santa Creu de Jutglar. Reparació de les fustes que formen el
protector dels contenidors situats al camí de la cabana
de Santa Creu de Jutglar. En aquest cas, l’ajuntament
demana la col·laboració dels veïns per descobrir els autors dels fets, com una manera d’intentar que no es repeteixin. Condicionament de les piscines de cara a preparar la nova temporada amb la reparació de tubs i el
condicionament de la sala de màquines. Reparació, per
part de l’empresa Acertis, de les peces del centre històric que es mouen, i que s’està fent dins de la garantia
de que disposa una obra així i, per tant, sense cap cost
per l’ajuntament. I, finalment, inici de les obres de reparació de la teulada de l’Ajuntament per solucionar
les filtracions d’aigua que hi havia. II

Fustes dels contenidors arranjades. Santa Creu de Jutglar.
Gener 2012.

Inici de les reformes al Centre Cívic d’Olost. Gener 2012

EL CENTRE CÍVIC I EL PROJECTE OSPE
S’està posant en marxa un nou projecte cultural, un projecte ambiciós i un nou repte per aquest equip de govern i
per tot els ciutadans d’Olost i Sta. Creu: el futur Centre Cívic. Aprofitant l’espai de les antigues escoles velles volem
dotar de continguts i activitats socials, lúdiques i culturals
per seguir amb la idea d’Olost i Santa Creu pobles educadors (OSPE). Es per aquest motiu que ja s’ha començat
amb les obres d’adequació dels espais existents, remodelació, rehabilitació i condicionament de les aules de l’antiga escola, per tal d’assolir les condicions mínimes necessàries per portar-hi a terme les diferents activitats que
en breu es començaran a realitzar i per continuar amb
les que ja s’hi estan fent actualment. En definitiva estem
condicionant un espai polivalent, amb cabuda per a totes
les entitats, associacions i ciutadans del municipi. També
estem treballant per tal d’organitzar el funcionament del
futur centre cívic, amb la creació d’una comissió gestora
que es dedicarà a l’organització del mateix centre i coordinarà la programació de les diferents activitats. Esperem,
en el proper numero, poder donar-vos més detalls de les
primeres activitats i... que us animeu a participar-hi! II

REORDENACIÓ DEL TRÀNSIT AL RAVAL
D’OLOST
Pel gener, l’ajuntament, per seguretat i comoditat,
ha reordenat les direccions dels carrers del raval
d’Olost. Les entrades i sortides, desde la carretera,
són de doble sentit, com fins ara. Però, un cop a la
plaça, la circulació és única i en sentit contrari a les
agulles del rellotge. Per fer la volta cal anar pel carrer de dalt i tornar pel carrer de baix. El carrer raval
del mig queda per la circulació dels seus veïns i
veïnes. Tot està indicat amb senyals de trànsit. II
Arranjament del camí de Reixach. Gener 2012

CULTURA, ESPORTS I ENTITATS

NOVES VEUS - RESUM DE L’ANY
Ens fem ressò de l’any que hem cantat i del que ens
agradaria pel nou 2012. Som una coral viva i activa,
que assagem setmanalment, ocupant l’espai del
Casal dels avis i amb una organització humil. Ens
hem trobat per unir les nostres veus a diferents
llocs del municipi: a Sta. Creu de Jutglar per la fira,
on ens van obsequiar amb un pica-pica o a St. Adjutori, gaudint del millor entorn que tenim. Hem
sigut a la Festa Major i a la fira d’Olost. I, el mes de
desembre, hem tingut cada cap de setmana una
cantada: per la vinguda del Bisbe, per la Marató de
TV3 i per la missa del gall, amb molta gent. Conscients de ser un grup reduït -20 cantaires- posem
una espelma per demanar gent que li agradi cantar. No cal saber-ne sinó voluntat d’aprendre’n.
Animeu-vos a venir, us necessitem! II

ACTE DE CLOENDA DELS 400 ANYS DE LA
SOTSVEGUERIA DEL LLUÇANÈS
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L’AMPA TERRA NOSTRA ORGANITZA
UNA TORRONADA SOLIDÀRIA
El dissabte 17 de desembre, arrancava la primera torronada solidària a les escoles. La iniciativa, nascuda
setmanes abans en una reunió de l’AMPA, tenia com
a objectiu, recollir menjar pels més necessitats, en un
ambient plenament nadalenc. I va ser tot un èxit. El
gimnàs de l’escola es va omplir de torrons, sucs i coca
per donar les gràcies a la gent, que desinteressadament, i en època de crisi econòmica, duia caixes plenes de menjar pels més desfavorits. Per arrodonir l’acte
solidari, un entranyable matrimoni de conte contes, va
posar el somriure final als rostres dels nens que ballaven i cantaven al ritme de les nadales. Durant tota la
setmana, la gent va seguir portant aliments a l’escola,
fins el dijous 22 de desembre, quan una furgoneta de
Càritas va recollir el menjar. Des d’aquí, volem agrair
a tots els que van participar en aquesta iniciativa, ja
sigui a les mestres de l’escola, com a les persones que
van dur els aliments, i esperem que la torronada solidària es converteixi en una activitat més dins el nostre
calendari nadalenc. II

Dissabte 17 de desembre es va celebrar al Centre Cívic
d’Olost el darrer dels actes de celebració dels 400 anys
de la creació de la Sotsvegueria del Lluçanès. L’acte va
comptar amb l’ultima de les jornades d’Història al Lluçanès previstes en el programa del 400 anys i amb els
següents ponents: Marc Ordeig, biòleg i coordinador del
Centre d’Estudis dels Rius Mediterranis, que oferí als
oients una breu exposició visual sobre el medi natural
del lluçanès des de l’any u fins al 400 i, en segon lloc,
l’escriptor Ramon Erra, que va imaginar un lluçanès “ressort” pel segle XXV, un territori tranquil dins del caos.
L’acte va continuar amb els parlaments de cloenda. Josep Maria Freixanet , com alcaalde d’Olost, va donar
la benvinguda als assistents. Eva Boixadé, cap de la comissió dels 400 anys, va ressaltar el sentit de la celebració i va recordar totes les activitats que s’han realitzat
al llarg del 2011 per commemorar la creació d’una Sotvegueria al Lluçanès i, finalment, Lluís Vila, president
del Consorci, després de valorar positivament l’any
d’intervencions des de l’àrea de cultura del Consorci, va
tancar l’acte reivindicant la comarcalitat i va convidar
als assistents a un petit refrigeri. II

Acte cloenda 400 anys sotsvegueria del Lluçanès

Torronada solidària a l’escola. Desembre de 2011

CULTURA, ESPORTS I ENTITATS
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MOLTA PARTICIPACIÓ EN EL TALLER DE FANALETS PER A TOTES LES EDATS
Durant la primera setmana del nou any, la biblioteca va esmerçar tota la seva energia en la realització
d’un taller de fanalets dirigit a tothom, tot i que
al final foren els mes petits, els protagonistes del
mateix. La participació dels nens i nenes fou excel·
lent. En total es van construir 30 fanalets d’última
generació, amb la llum de làmpada led, que permetia encendre o apagar el fanalet amb un interruptor. Foren tres dies intensos però amb final feliç
i que van fer que l’experiència valgués la pena. El
resultat foren uns fanalets blancs i rodons, de paper i decorats amb purpurines i dibuixos. Des de la
biblioteca volem agrair l’aportació desinteressada
de la Dolors i la Gemma, veritables ànimes i artífexs del taller i que van fer possible que enguany
molts nens i nenes d’Olost anessin a rebre els reis
amb fanalets fets per ells. II

Taller de fanalets. Gener 2012

CORAL NOVES VEUS
Han passat els dies però, fa de bon recordar la trobada
de corals del passat diumenge 4 de Desembre. L’església de Sta. Maria d’Olost va ser l’espai escollit per gaudir
de les veus de la coral de Centelles, amb la Marta Mateu
al capdavant (component de la coral st. Jordi) que ens
van cantar Amazing grace, Itaca 2 i Abril 1974, entre
altres. Em van saltar les llàgrimes d’emoció. La coral
d’Oristà no va poder assistir-hi, però no ens van faltar
els poemes d’en Josep Riera, acompanyat a la guitarra
d’en Manel Gost. Avançada la tarda, la coral Noves Veus
d’Olost dirigits per en Josep Mas Soler (component de la
coral st. Jordi), vam cantar: Cançó dels Segadors, La viudeta i Perdut en la mar blava, entre altres. A la fi, junts,
uns i altres, i amb la direcció, sempre animada, d’Antoni Mas, vam oferir “El Concert” i, tot fent un passeig, ens
vam desplaçar fins el Casal, i en tant que amfitrions,
vam convidar als assistents a coca, xocolata i llonganissa. Mmm... per llepar-se els dits. No cal dir que vam
riure i cantar amb l’alegria de tornar-nos a retrobar. II
Marató casal. Desembre 2011

EL CASAL RECAPTA 1.272 € PER LA
MARATÓ DE TV3

Trobada Coral Noves Veus. Desembre 2011

Diumenge 18 de desembre és va fer la festa de la marató de TV3 al Casal, destinada aquest any a la regeneració i trasplantament d’òrgans i teixits. Entre els actes
organitzats pel Casal, amb el suport de l’ajuntament,
es va poder gaudir de l’actuació d’un màgic que provocà les delícies de petits i grans, de les cançons de la
Coral Noves Veus i de la música del grup “Tres o res”
d’arrel tradicional. També es va organitzar un Bingo per
recaptar diners per la Marató. El moment més emotiu
de la tarda, però, fou la participació de Jaume Puig explicant als assistents la seva experiència de transplantament. La xifra recaptada fou, gràcies al Bingo i a les
donacions d’entitats i de particulars, de mil dos-cents
setanta-dos euros. II

CULTURA, ESPORTS I ENTITATS
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CLASSES DE REFORÇ A LA BIBLIOTECA
La Biblioteca i el Consorci posen en funcionament un
servei de reforç acadèmic per totes aquelles famílies
que creguin oportú que els seus fills rebin ajuda en
aquest sentit.
Les classes de reforç son un complement per a tots
aquells estudiants de l’escola o de l’institut que
vulguin millorar o rebre ajuda en els seus estudis.
Consisteix en repassar o fer deures amb
petits grups amb l’assistència
d’un
professional

durant un hora a la setmana. Aquest programa rep el
suport econòmic dels Serveis Socials, cosa que fa que
les classes surtin més econòmiques.
Des de novembre del 2011 funciona el reforç a
primària que es cada dimecres de 5 a 6h de la tarda. A
partir de l’1 de febrer comença el reforç a secundària i
batxillerat que també serà el dimecres de 4 a 5h i de
5 a 6h. Per accedir al servei cal omplir una sol·licitud,
dirigint-se a l’educadora social de Consorci, Iolanda,
que és a Olost cada dimarts al matí o bé a la mateixa
Biblioteca. II

CANYESTORTES D’OLOST
Olostencs i olostenques s’acosta el Canyestortes
2012 i us convidem a tots a venir, ben disfressats i
disfressades, el diumenge 26 de febrer, a les 4 de la
tarda, al Pavelló (al costat de les hortes).
Vosaltres sou els protagonistes. Us proposem a venir a celebrar LA FERIA DE ABRIL. Volem que desfileu, balleu, disfruteu, rigueu … Ens acompanyarà
un payo molt animat, JAUME BARRI. Repartirem
gominoles entre tots els nens i nenes que vinguin
disfressats i amb ganes de passar-s’ho bé. I per als
pares, mares, avis, iaies, tiets, tietes,veins i veïnes,
repartirem etampita paqué o den fotuna. Podeu disfressar-vos sols o acompanyats. Per a la millor disfressa individual regalarem un paquet de La vida es
bella i per a la millor comparsa, entrades per a Selva
Aventura (l’import del regal cobrirà fins a un màxim
de 10 persones). El canyestortes acabarà amb la tradicional xocolada del fondista.
Passen els anys però hi ha coses que no canvien. To
etá mu xungo, continuen més vius que mai la crisi,
l’atur, la crispació, les jubilacions anticipades, les fusions, els lladres de gua blanc, el Barça com a única
bona notícia, els Pepes fent de les seves (els polítics

i els futboleros)…. E que to e una farza. Volem viure
una autèntica FERIA DE ABRIL. Ole tus güevos, fora
preocupacions. Benvingut Canyestortes!
O eperamos mi arma!
Nota.-Si algú es vol disfressar i li falta colla, pot
ajuntar-se amb la comissió. Quants més serem més
bé ens ho passarem. S’ha de venir cagat i pixat. II

Carnestoltes 2011 a Olost

AGENDA
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Mari Comes explicant La
rinxols d’or

Els Cremats

Tertúlia El Casal

Taller per a Conta contes

Tertúlia “La Fonda”

Divendres, 17 de febrer

Dijous, 23 de febrer a les
4:30h a la Biblioteca.

23 de febrer i 22 de març
de 3:15h a 4:15h.

Divendres 24 de febrer, a
les 10h de la nit.

La filla del Ganges, història
d’una adopció.
Barcelona: La Magrana,
2004 (191p.)

Pensat per adults.

Retrat de l’artista adolescent.
Barcelona: Proa,2000
(294pàg.).

Els Cremats actuen amb
un Correfoc a les Festes
de la Llum de Manresa.
Hi sou tots convidats!

Organitza Biblioteca i
Programa Activa’t .

En aquesta obra, James
Joyce, descriu la infantesa i
l’adolescència del seu heroi,
un jove irlandès d’origen
molt humil però amb grans
inquietuds intel·lectuals
que malda perquè la
misèria familiar i l’educació
catòlica no ofeguin la seva
vocació literària.

Organitza Servei de
Lectura Públic. Asha Miró.
Asha va néixer a la India
i a l’edat de 6 anys deixà
l’orfenat de Bombay que
l’havia acollida per anar
a viure a Barcelona amb
una família adoptiva.
Història senzilla i
emotiva que combina les
experiències d’Asha en
la recerca de les seves
arrels, amb fragments del
diari de la seva mare.
Cinema al Casal.

Tertúlia “La Fonda”.

11 de març a les 5 de la
tarda.

Divendres 29 de Març, a
les 10h de la nit.

“Narciso negro”
1947 de Michael Powell.

El retrat de Dorian Gray.
Oscar Wilde.
Barcelona: Quaderns
Crema, 2008. (328p)

Organitza el Programa
Activa’t! de l’ajuntament i
el Casal dels Avis d’Olost.

Sardinada als jardins del
Casal.
Dissabte 17 de març a les
9h del matí.
Organitza el Casal d’avis
d’Olost.

El retrat de Dorian
Gray és un llibre
extraordinàriament
ben escrit, en el qual la
història d’una ànima
turmentada per la
recerca de la joventut
eterna i el plaer sense
fi renova la llegenda
fàustica i, alhora,
ens mostra un retrat
fidedigne i punyent de
l’època victoriana.

Tertúlia el Casal.
Dijous, 29 de març a les
4:30h a la Biblioteca.
La mala dona.
Marc Pastor.
Barcelona: La Magrana,
2008, (240 pàg.).
Organitza Servei de
Lectura Públic.
Novel·la de gènere negre,
basada en la reconstrucció
novel·lada d’un fet
històric: els terribles
crims d’Enriqueta Martí,
coneguda com “la vampira
del carrer Ponent”.

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)

Festa Carnestoltes al
Casal

Els contes del Floquet

Diumenge 4 de març a
les 5h de la tarda.

Dimecres, 7 de març a
les 5h de la tarda a la
Biblioteca.

Ball i berenar per a
tothom.

Organitza Servei de
lectura públic.

Organitza el Casal d’avis.
Entrada gratuïta.

ACTIVITATS PAVELLÓ DE HOQUEI:
Prebenjami:
25/02/12 14.30 CP LLUÇANÈS – CH NAVARCLES A
31/03/12 14.30 CP LLUÇANÈS – SEK CATALUNYA B

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 14h.
ocupacio.llusanes@diba.es
Joventut Punt Inquiet:
Tel. 93 888 04 78
Dijous de 16h30’ a 20h30’
(temporalment aturat)
joventut.consorci@llucanes.cat
Servei d’activitats esportives:
Tel. 93 888 04 12
Divendres de 9h a 14h
joventut.consorci@llucanes.cat

Benjami:
03/03/12 16.00 CP LLUÇANÈS
CH DALMEC STA PERPÈTUA
10/03/12 16.00 CP LLUÇANÈS – HC VILASSAR
31/03/12 16.00 CP LLUÇANÈS – AE CASP

Biblioteca:
Tel. 93 888 04 78
De 5h30’ a 8h tarda, excepte el dimarts que és de
10 a 12h del matí
bibliolost@yahoo.com

Activitats camp de Futbol:
4ª Territorial:
04/03/12 16.15 F.C. OLOST – CE SANT FELIU,
18/03/12 16.30 F.C. OLOST – CF FOLGUEROLES
01/04/12 16.45 F.C. OLOST – UE CENTELLES

Bibliobús Tagamanent:
Tel. 609 19 64 31
Dimarts de 16 a 19h. b.tagamanent@diba.cat
Programa Activa’t!:
Tel. 639 22 36 41
martigp@diba.cat
Ambulatori:
Tel. 93 888 04 08
Dilluns i dijous de 9 a 12h, dimecres i divendres
de 12h30’ a 13h30’ i dimecres de 16 a 20h
URGÈNCIES:
Tel. 93 856 05 00
www.gencat.net/ics

