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La Xarxa Activa’t!
Xarxa d’Envelliment Actiu d’Osona,

inicia les seves primeres passes. I Olost, junt amb
uns altres 4 municipis (Gurb, St.Julià de Vilatorta,
Santa Eugènia de Berga i Sant Quirze de Besora),
en són els municipis impulsors. Us convidem
a que vingueu a conèixer el Centre Activa’t!
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OLOST: PROMOTOR D’UN PROJECTE INNOVADOR ANOMENAT XARXA ACTIVA’T!-XARXA D’ENVELLIMENT ACTIU D’OSONA
Aquest mateix mes de gener s’ha posat en marxa a Olost i a
4 municipis més de la Comarca d’Osona (Gurb, Sant Julià de
Vilatorta, Santa Eugènia de Berga i Sant Quirze) un projecte
nou, un projecte que pretén innovar en l’àmbit dels serveis
socials per la gent gran i que, tot i el context de crisis, té per
objectiu oferir serveis de proximitat en l’àmbit rural i activitats que puguin servir tant per assolir un envelliment actiu
i satisfactori, com per promoure una major i millor autonomia en aquelles persones que comencen a tenir alguna mancança en les seves capacitats físiques, cognitives i/o socials.
Sense oblidar ni deixar de banda aquelles persones i els seus
familiars o cuidadors que, estant en situació de dependència,
puguin necessitar els serveis d’aquesta xarxa.
Tot això Olost ja feia temps que ho estava construint i oferint
a través del Programa Activa’t!, però s’ha considerat que ara
és el moment de fer un salt important, amb l’objectiu fonamental de donar garanties de futur a l’oferta de serveis i activitats i fer que aquest servei sigui sostenible econòmicament.
Per donar aquest salt Olost s’ha associat amb uns altres quatre municipis d’Osona, que ja hem nombrat abans i, sota el
paraigua i recolzament del Consell Comarcal d’Osona, han
encarregat la gestió d’aquesta xarxa a la FADO, sigles de la
Fundació Assistencial d’Osona. Una fundació amb molta experiència en aquest àmbit assistencial i que, en aquests moments, des de l’ajuntament d’Olost, s’ha considerat que eren
els més adequats per tirar endavant un projecte com aquest.
Estem davant d’un projecte innovador, de petit format,
d’objectius realistes, amb un equip de professionals petit i
eficaç i, finalment, un projecte que sobretot és vol adaptar a
la demanda actual en aquests tipus de serveis i que vol posar
a la persona usuària com el centre de tota la seva activitat.
Els nostres grans han de ser responsables de la seva pròpia
evolució i han de poder participar en el disseny dels serveis i
activitats que se’ls hi ofereixen.
Un article de les pàgines interiors esperem que us ajudi a posar en clar les seves principals característiques. II
Jordi Roca – Director gerent FADO
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SERVEIS SOCIALS
Xarxa Activa’t! – Xarxa d’envelliment actiu d’Osona
Ser present en el naixement d’un projecte és un privilegi. I si, a més a més, aquest projecte és innovador
i pot aportar una major equitat en l’oferta de serveis
socials per la gent gran i persones en situació de dependència en l’àmbit rural, aleshores és un verdader luxe. I des de l’ajuntament creiem que és, precisament, el que li està passant al nostre poble en el
moment en que va decidir ser un dels 5 municipis de
la comarca que han posat en marxa aquesta xarxa.
Ho som 5 municipis amb moltes ganes d’oferir un
bon servei, un consell comarcal que ens recolza per
fer-ho i , finalment, una fundació, la FADO, Fundació
Assistencial d’Osona, que ens aporta la seva llarga
experiència en la gestió i en l’organització de serveis
a la comarca, com centres de dia, serveis d’atenció a
domicili o gestió hospitalària.
Amb tots aquests actors estem segurs que ens en
sortirem i que, potser més endavant, altres si aniran afegint si sabem demostrar que aquests tipus
de serveis són els més adequats, tenint en compte
el territori i la demanda actual.
Però, dit tot això, de quin servei estem parlant? Que
s’ofereix des d’aquesta Xarxa? Doncs, bàsicament,
el servei i l’oferta s’organitzarà al voltant de 3 eixos
o tipus d’activitats i, en tots tres, sempre s’actuarà
en el model d’atenció centrat en la persona. Aquest
model es caracteritza per posar en el centre del projecte al propi usuari, de manera que participi en
totes les fases del seu procés d’envelliment i en el
disseny del pla d’activitats del centre.
Això es farà a partir de tres eixos d’activitats: l’eix 1,
o d’envelliment actiu, l’eix 2 o de promoció de l’autonomia i l’eix 3 o d’atenció a la dependència. En el
cas d’Olost i en aquesta primera fase, l’activitat se
centrarà principalment en els dos primers eixos. El
d’envelliment actiu que es desenvolupa les tardes
de dimarts i dijous amb activitats dirigides a persones grans autònomes i el de promoció de l’autonomia que s’ofereix de dilluns a divendres de 9 a 13h i
que consta de tot un seguit d’activitats pensades per

Centre Activa’t!, gener 2013

Jornada de portes obertes, gener 2013

aquelles persones grans que comencen a tenir mancances en algunes de les seves capacitats. Tot això
no exclou les persones en situació de dependència
que puguin o vulguin acollir-se a aquestes activitats.
Com a projecte innovador, s’anirà adaptant a les necessitats, sempre que la demanda sigui prou nombrosa.
Aquest projecte és finançat en una tercera part per
la Generalitat, una altra tercera part per l’ajuntament i l’última tercera part pels usuaris. Les Taxes
de promoció de l’autonomia dels matins són de 55€
per l’assistència a dos matins, de 75€ per tres matins i de 100€ per 4 o 5 matins. Pel que fa als tallers
de tarda, són 5€ per taller.
Per explicar millor tot això, el passat divendres dia
25 de gener, es va portar a terme una Jornada de portes obertes al propi centre i on van assistir el consell
comarcal, els responsables de la FADO i l’equip de
tècnics de la Xarxa.
Dit tot això, estem oberts a qualsevol dubte que pugueu tenir. Us podeu dirigir al propi centre, pels matins o bé trucar a la treballadora social, la Olga Costa, els dimarts al matí a l’ajuntament i us aclarirem
tot allò que us pugui ajudar en la vostra situació. II

Quasi 50 persones, gener 2013
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MEDI AMBIENT
Fracking no, gràcies
En les darreres setmanes hem pogut llegir o sentir
a la premsa l’inici d’un debat que ens parla del fracking; però, què és això??
El fracking és la recerca i l’extracció de les darreres
mostres de petroli i/o gas que trobem en el nostre
planeta. Però no es tracta de buscar bosses de petroli
com el que hem consumit i gastat des de l’any 1859,
el fracking és extreure les petites reserves de hidrocarbur que es poden trobar a la roca mare del subsòl, i que representen l’esgotament final d’un recurs.
El fracking, a través del trencament d’aquesta roca
mare pretén extreure’n els darrers recursos energètics. Com es pot arribar a la roca mare?? Com es fa
aquesta extracció??
Construint un pou de 2.000 m de profunditat, ramificant-lo cap a diverses direccions fins a uns 500m
i introduint una barreja d’aigua, sorres i productes
químics a alta pressió, el fracking aconsegueix fracturar la roca mare que suporta el nostre planeta,
aconseguint que les petites partícules d’hidrocarburs es puguin dissoldre dins aquesta barreja líquida i posteriorment poden ser pujades a la superfície
i separades en gran basses d’emmagatzematge per
ser aprofitades com a font energètica. Consum d’aigua? Consum d’energia? Què passa al subsòl?

Manifestacions en contra

la contaminació del nostre sòl i dels nostres aqüífers
està més que assegurada. Però aquí no acaben els
problemes i conseqüències, el fracking provoca una
distribució a tot el territori ja que es construeixen
pous un al costat de l’altre per obtenir el màxim rendiment, la vida d’un pou no supera els 5 anys, i un
cop construït ja no es poden restablir les condicions
anteriors. Això ens porta a una destrucció sense fre
del territori, la obertura de nous camins pel pas de
camions de gran tonatge, soroll, impacte visual, modificacions del subsòl amb risc de terratrèmols, risc
de contaminació radioactiva per la presència d’urani
i un llarg, molt llarg etc. Us convido a posar fracking
a “google imatges” i veure de què estem parlant. I...
això està permès?
Països com França i Bulgària han prohibit totalment
aquesta tècnica, altres com Irlanda i Holanda han sol·
licitat moratòries per tenir major coneixement i altres com Estats Units o Polònia són països que estan
utilitzant aquest sistema però no absents de molta
polèmica. I a casa nostre? Al Lluçanès? a Olost?

Efectes en el sól

El consum d’aigua és molt elevat, es parla de 1.500 a
20.000 m3 d’aigua necessaris per cada pou; el consum d’energia és molt superior al del petroli que s’ha
extret de forma convencional i no es pot controlar
amb exactitud què passa al subsòl, sense oblidar que
les empreses només recuperen entre el 40-80% dels
productes químics que evoquen al pou. Amb tot això

A dia d’avui podem dir que el fracking està en procés
d’arribar a les nostres contrades. A través d’un silenci i una gran opacitat per part de la Generalitat, a
Catalunya el projecte Ripoll sol·licitat per la multinacional americana Teredo Oils ja té permís de la Generalitat per fer les primeres prospeccions afectant
Ripollès, Garrotxa i el nord d’Osona; cal sumar-hi els
projectes Leonardo i Darwin per part de l’empresa
Montero Energy Corporation (multinacional americana) que afecten Osona i la Segarra els quals es
troben en fase de resolució en la Direcció General
d’Energia i Mines de la Generalitat. El projecte Leonardo afecta directament el municipi d’Olost i el
territori del Lluçanès, ja que en la sol·licitud es demana fer prospeccions al nostre territori. Es fa difícil entendre com aquests projectes s’estan resolent
sense que la Generalitat informi als Governs locals,
als Agents del territori, en resum a les persones afec-

5

NOTÍCIES I ACTUALITAT

tades per un projecte no racional i perillós. L’Ajuntament d’Olost ha presentat al·legacions al projecte
per tal de rebre més informació i mostrar-se contrari a l’especulació del territori, i així mateix s’ha
declarat territori lliure de fracking i ha sol·licitat al
Parlament català una legislació en contra d’aquesta
tècnica, alhora que es promourà un canvi de model
energètic. Així mateix, el desembre passat es va crear la Plataforma Anti Fracking (PAF) a nivell català, la
qual aglutina tota la societat catalana que està plantant cara a aquest projecte.
Davant aquest situació em de dir NO, NO al fracking
ni aquí ni enlloc. El territori, el paisatge, el país és un
bé de tots i no es pot especular més amb ell. El fracking no és ni serà mai una solució. Cal una reducció
dràstica del consum energètic de la nostre societat,
cal millorar l’eficiència i sobretot cal apostar per les
fonts energètiques locals i renovables, cal pensar en
nosaltres però sobretot cal pensar en els que vindran després. II
Perjudicis del Fracking

LLUÇANÈS SOS RICHI

Gil Salvans
Hem creat la plataforma Lluçanès SOS Richi
per donar resposta a aquesta necessitat i per la
nostra part demanem la col·laboració d’entitats,
diferents administracions (ajuntaments...), agrupacions, escoles, serveis de restauració, empreses i de qualsevol persona que estigui disposada a donar un cop de mà i ens ajudi a fer-ne a
màxima difusió. La nostra campanya actual, es
basa en la recollida de taps de plàstic de qualsevol origen que es porten a una planta recicladora
que fa arribar directament l’import a la família.
Ens calen per tots els municipis del Lluçanès,
punts de recollida d’aquests taps de plàstic així
com us animem a organitzar esdeveniments per
tal de que les recaptacions es puguin ingressar
al compte: Entitat La Caixa - Titular: Ricardo L.
García Gavilán (Pare d’en Richi)
Compte nº: 2100 3317 11 2200205605

“Sóc en Richi, tinc 7 anys i pateixo un medul·
loblastoma, un tipus de càncer molt agressiu
que en el meu cas, requereix un tractament
molt especialitzat a Boston. Els costos són molt
elevats i necessito la teva ajuda per aconse·
guir recaptar els fons necessaris per poder en·
frontar-me al càncer i poder guanyar aquesta
lluita desigual. Estic posant tota la meva ener·
gia, i tu també em pots fer costat de moltes
maneres. Et necessito de veritat!”
Benvolguts veïns del Lluçanès i d’altres indrets,
ens hem assabentat de l’imperiosa necessitat d’en
Richi per poder seguir amb el tractament de la
seva malaltia, motiu de la campanya que hem decidit iniciar al Lluçanès i afegir-nos així a la resta
de voluntaris que s’estan mobilitzant arreu de Catalunya per poder donar suport a la seva família.

No cal dir que aquest compte també està obert
a tothom que ho vulgui per fer-hi aportacions a
nivell particular. Així mateix uns adjuntem l’enllaç de la pàgina web “SOS Richi” per si voleu obtenir més informació: http://www.sosrichi.org/, i
el nostre correu perquè us puguem fer arribar el
distintiu que us identifiqui com a col·laborador:
LLUSANESOSRICHI@hotmail.com
Recordem que aquesta campanya s’ha de realitzar amb la màxima celeritat per la gravetat dels
fets. Properament publicarem la llista dels llocs
de recollida que s’han afegit a la campanya.
Moltes gràcies per la vostra atenció i col·laboració
que no dubtem serà majoritària. II
Plataforma Lluçanès SOS Richi.
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CIVISME AL POBLE!!!
Encetem un nou apartat al Pedra de Toc, en el
qual volem informar i alhora sensibilitzar de problemàtiques relacionades amb la convivència de
tots els ciutadans del nostre municipi. Aquestes
problemàtiques, si be es basen en certes normes
de comportament i de valors de la societat, el civisme, cal recordar que poden arribar a causar
molèsties o danys a d’altres conciutadans i és en
aquest punt on entre tots haurem d’actuar per
minimitzar els seus impactes o evitar que es re-

peteixin, prevenint, educant i respectant a tothom.
En aquesta primera comunicació, i de comú amb
tots els membres de l’ajuntament, volem posar de
manifest el tema de les defecacions d’animals als
carrers del poble. Es responsabilitat del propietari
del animal la recollida de les femtes, així com de la
obligatorietat d’inscriure l’animal (gat, gos o fura) al
Cens Municipal.
Recordem que s’ha publicat un BAN des de l’ajuntament d’Olost, amb data 9 de Gener del 2013, en
referència aquest tema. II

ENTREVISTA AMB TERESA RIVERA I ICART
Teresa Ribera i Icart va
néixer a Olost l’hivern
de 1952. Va estudiar filosofia i Lletres, especialitat en Pedagogia a
la Universitat de Barcelona. S’ha dedicat a
l’ensenyament, primer
com a mestra de català
i més tard com a mesLa Teresa Ribera i Icart
tra d’educació infantil
i primària. De sempre
que li ha agradat escriure, fabular i deixar-se anar
en la creació artística o deixar-se bressolar pel
paisatge. Participa des de l’any 2003 en la Vetllada
Literària que anualment se celebra a Olost. Tot i
haver col·laborat en publicacions locals és el 2006
quan dóna a llum Així com Penelope, el seu primer llibre de poemes i el 2009 el llibre de contes
Caputxetes de tots colors. Al desembre del 2012
va presentar al Centre Cívic d’Olost el poemari A
cops de Mall, llibre publicat recentment en la col·
lecció Versus de l’Altiplà de l’editorial Cal Siller.
Teresa, sabem que has publicat un parell de llibres de poesia i un de contes il·lustrat, ens podries dir un mica de cadascun d’ells?
El primer llibre de poemes “Així com Penèlope” per
mi és la història d’una angoixa motivada per una separació. L’enyor, la idealització de l’absent, viure sense l’altre, la desesperació, la retrobada, el desencís i al
capdavall la fidelitat.
“Caputxetes de tots colors” és un joc. Recordant
els contes que m’inventava per explicar als meus fills
quan eren petits, relacionats amb les pintures que hi
ha a la façana de Can Comella (al carrer Verdaguer de
Vic), i que per nosaltres eren les caputxetes. I la màgia
del pont del Llop i la font del Llop. A partir dels topònims amb la paraula llop calia trobar una caputxeta
per enfilar una història.
Aquest segon poemari “A cops de mall” és un recull
divers de poemes. Són els cops de mall i el repic. A vegades són crits de dolor i a vegades plors, que també

poden ser d’emoció. Sense oblidar les clarors d’aquest
nostre paisatge.
Què és el que t’impulsa a escriure poesia?
M’agrada escriure. I, escriure per mi, és terapèutic; en
molts moments de la vida m’ha ajudat a entendre’m a
mi mateixa i fins i tot m’allibera.
D’on surten els poemes?
Molts poemes surten sense buscar-los, esclaten. D’altres
surten després d’una “parrafada” dolorosa o d’uns gargots. Per mi buscar un poema expressament és difícil.
Quina poesia llegeixes i quins són els teus poetes
preferits?
Quedaré malament, però no sóc una gran lectora de
poesia. M’agrada la poesia que m’arriba al cor, que entenc o que m’embolcalla. Per mi poesia i música parlen
un mateix llenguatge. I no puc dir cap poeta preferit
perquè amb els anys he retrobat vells poetes que m’havien passat per alt sense entendre’ls. La poesia és per
rellegir-la, escoltar-la o dir-la.
En la teva vessant de mestra, ens podries dir si la
poesia està prou integrada a l’escola?
Suposo que depèn de l’escola i de la sensibilitat dels
mestres. La poesia, en general, és considerada un art
i voldríem dominar-ne la tècnica clàssica. Als mestres
ens pot fer por ensenyar poesia als alumnes, ens trobem poc capaços. Però la poesia, com ho són les cançons i els contes, formen part de l’ànima de la llengua
i no la podem oblidar. Avui dia es treballa i es motiva
des de blocs poètics i es fan cursos de dir poesia.
S’ensenya poesia a l’escola? Com creus que s’ha
d’ensenyar la poesia a l’escola i perquè pot ser
positiva per als alumnes?
Per ensenyar poesia diria que primer hem d’entendre
el poema i fer-nos-el nostre, segon aprendre’l de memòria tot respectant la puntuació i tercer dir-lo o llegir-lo
amb expressivitat i emoció. La poesia és un pou d’emocions i de paraules sensibles que ens enriqueixen com
a persones, ens alliberen i en definitiva ens fan créixer.
Em sembla una bona raó per fer més viva la poesia a
l’escola. II
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URBANISME I TRÀNSIT
Novetats en la mobilitat del centre històric
d’Olost
Durant el mes de gener s’ha procedit a reordenar la
circulació de vehicles al voltant del centre històric,
delimitant clarament una zona de càrrega i descàrrega a la plaça Major per tal de minimitzar els efectes de l’erosió i facilitar la seguretat dels vianants de
totes les edats, especialment mainada i gent gran.
Es recorda d’utilitzar els llocs habituals per l’aparcament de vehicles i la possibilitat d’utilitzar la zona de
càrrega i descàrrega com a breu estacionament per a
la funció per la qual ha estat creada. Moltes gràcies
per la vostra col·laboració. II
Plànol descriptiu de la reordenació dels espais de càrrega
i descàrrega

URBANISME I TRÀNSIT
Remodelació de l’entrada a Santa Creu de Jutglar
Aquest projecte ha consistit en la construcció d’una
vorera des de l’entrada del Restaurant de La Mola
fins la nova passarel·la d’accés al Carrer Nou. II

Vorera nova a la passarel·la de Santa Creu de Jutglar.
Gener 2013.

CONSORCI DE MUNICIPIS
DEL LLUÇANÈS
Punt Inquiet
Després d’uns mesos
aturat, ha tornat a engegar el Punt d’Informació Juvenil del Lluçanès
a Olost, anomenat Punt
Inquiet, els 2n i 4rt dijous de mes de 17 a 20h
a la sala d’estudi de la
biblioteca del Centre Cívic. Aquest servei està dirigit a joves d’entre 12 i 29
anys, i pretén donar respostes pràctiques a necessitats del jovent sobre formació, treball, emancipació, salut i associacionisme. A més a més, des del
Punt Inquiet es dóna un cop de mà en l’organització
d’activitats que es demanin des del propi jovent i
s’organitzen d’altres per donar resposta a necessitats detectades (servei de reforç escolar, Borsa de
Treball Jove, etc...). II

CONSORCI DE MUNICIPIS DEL LLUÇANÈS
Serveis socials. Rutes saludables
Des de l’Àrea de Serveis Socials del Consorci del
Lluçanès amb coordinació amb l’Àrea Bàsica de
Salut, s’ha iniciat el projecte de Rutes Saludables,
consistent en crear unes rutes d’àmbit municipal
perquè el metge del CAP pugui receptar als paci-

ents com a activitat recomanada en trastorns de
salut lleus (colesterol, activitat cardíaca, etc...). El
municipi d’Olost és pioner en aquesta iniciativa.
En l’elaboració de les rutes hi participen el club
excursionista Via Fora i el Casal d’Avis d’Olost. II
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COLLA GEGANTERA D’OLOST
Balanç d’activitats
Amb un total de vint sortides i nombrosos actes a
Olost i Santa Creu la colla gegantera tanquem l’any
del 25è aniversari dels Gegants d’Olost. Els actes de
celebració van començar amb una festa gegantera el
dissabte de pasqua. Gairebé quaranta gegants i un
gran nombre de públic van passejar-se pels carrers
d’Olost (guarnits per l’ocasió) per celebrar el 25è aniversari dels gegants vells, que es van poder tornar a
veure desprès de gairebé 3 anys, i per primera vegada,
plegats amb les figures noves. L’únic que va fer la pluja
que va caure va ser accentuar l’acte, i traslladar l’espectacle dins l’església, tot una fita històrica que de
ben segur que es recordarà molt de temps per aquelles persones que ho van viure. Seguidament el sopar
a la zona esportiva va aplegar més de 550 persones
on, d’aquests, gairebé 100 havien sigut membres de
la colla gegantera del poble, i tot plegat va escriure un
nou episodi de la història dels gegants d’Olost.
Dins els actes de celebració no va faltar la visita a
l’escola d’Olost, on els nens, ens van ensenyar que en
sabien tant o més que nosaltres dels gegants d’Olost!
Aquella mateixa tarda, dins el projecte Comenius de
l’Ins. Castell del Quer ens van venir a veure a la plaça
gairebé 50 alumnes de cinc països d’Europa, que van
poder conèixer de primera mà la cultura catalana i
la tasca que nosaltres portem a terme.
La celebració conjunta del 25è aniversari amb el Casal dels Avis també va ser una fet històric pel poble.
La caminada duta a terme al matí, amb el nom de El

Família gegant!

Gegants coronats!

Retrobament, el dinar popular i el ball que es va fer el
casal, van servir per recordar l’acte d’inauguració del
Casal dels Avis, amb els gegants recentment batejats,
i celebrar el 25 anys d’història de les dues entitats.
La presentació del llibre fotogràfic Olost: 25 anys de
gegants, al novembre va representar l’acte de culminació de la celebració dels 25 anys, amb una gran
acceptació per part del poble, però que encara es poden aconseguir exemplars a les llibreries del poble.
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Tampoc podem oblidar totes aquelles iniciatives que
s’han dut a terme aquest any des de la colla, com és
la caminada a Santa Creu, la comunicació des de les
xarxes socials de l’entitat, sobretot des del Facebook
, que ha tingut durant tot l’any una gran activitat
gràcies a tots els seguidors internautes de la colla,
la recuperació del Vals d’en Perot per part dels grallers actuals, o l’ampli ressò que ha tingut la nostra
activitat als mitjans de comunicació de la comarca,
entre d’altres.
Veient i repassant tots aquests moments que hem
viscut el 2012, la colla gegantera estem plenament
satisfets de la feina que hem dut a terme, creiem que
hem assolit tots els objectius que ens hem anat marcant per el camí, i esperem que tots vosaltres hagueu
pogut gaudir com ho hem fet nosaltres dels gegants
d’Olost i del món geganter. Amb aquest escrit també
volem agrair a totes aquelles persones que han fet
possible aquest extraordinari any geganter, i ara començar-ne un altre també carregat d’activitats per a
tothom. Us podem anunciar ja que el dia 6 d’Abril farem la nostra Trobada Gegantera als carrers d’Olost.
Fal·lera Gegantera! Visca els Gegants d’Olost! II
Colla Gegantera d’Olost

ASSOCIACIÓ CASAL D’AVIS
Notícies i activitats diverses
Entre les activitats que el casal d’avis organitza,
en primer lloc volem ressaltar la festa que cada
any realitza, des de fa dotze, pel volts de Nadal, per
col·laborar amb la Marató de TV3. En l’edició del
2012, destinada a recaptar fons per a la curació del
càncer, el Casal d’avis va recollir uns mil sis cents
quaranta-vuit euros que es van afegir als més de
deu milions que la fundació de la Marató va recaptar en total.
També el passat dia 20 de gener es va celebrar
l’Assemblea General de socis. El tema principal
d’aquesta edició fou la renovació de la Junta tal

CORAL NOVES VEUS
Força de voluntat
Avui us en porto de noves, de veus i d’anècdotes. No,
no sóc en Pare Noel, tampoc no ho pretenc, senzillament, descric el que vaig respirar, observar i cantar
la nit de Nadal.
Per una banda, donem la benvinguda a en Carles de
Vic, un nou company de la Coral. Per una altra, que
hem recuperat l’hora de la missa del gall, les 12 de
la nit, sembla que fa més festa. Amb una església
ben guarnida, on no feia tant fred, gràcies al caliu

Els gegants a l’esglèsia, mai vist!

com dicten els estatuts de l’associació. Van ser escollits Roser Ruaix, Milagros Font, Avel·lina Riba,
Montserrat Ruaix, Assumpció Mayans, Joan Ballús,
Jordi Lladó, Aura Ballús i Assumpció Noguera. De
moment queda pendent el nomenament de càrrecs, menys el de president que recau en la Sra. Pilar Raubert Blanes.
Per finalitzar, el Servei de dinamització dels casals
d’avis del Consorci ha ofert al Casal un taller de
relaxació per la gent gran que es realitzarà durant
el mes de gener i principis de febrer.
Per acabar només ens resta convidar a tothom a
gaudir de les activitats que s’organitzen un cop el
mes, com el cinema o un cop a la setmana, com el
taller de ganxet, i que tenen lloc al local del Casal
d’Avis. II

de la gent, -i a la calefacció, es clar- un nen Jesús ple
de vida ens convidà a adorar-lo tot cantant: “fidels
atanseu-vos”.
El nostre repertori va ser: Cant d’entrada, La Pastora
Caterina, Cançó de Bressol (de Brahms), el Canon de
la Pau i La Nit de Nadal.
Vaig gaudir molt de la trobada. Fins el nostre mossèn, en Cebrià, ens va cantar i amb la seva natural
alegria ens va fer riure: “per Nadal cada ovella al seu
corral” va dir. Pronunciant un català de força de voluntat per celebrar-ho més i més.
I es que no cal casar-se amb Déu per tenir-lo present. II
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Febrer-Març

Diumenge 17 de febrer

Assaig de Caramelles

Edició Canyestortes 2013

Calendari pendent de
confirmació.

De 5 a 7h al Poliesportiu
municipal.

Organitza la Coral
Noves Veus i col·labora
l’AMPA Terra Nostra,
l’Ajuntament i l’escola
Terra Nostra.

Organitza la Comissió
Canyestortes i col·labora
l’Ajuntament d’Olost.

Diumenge, 24 de febrer
Cinema al Casal
Del 27 de febrer al 26
d’abril
Curs de Sardanes
Dissabtes de 5 a 7h al
Centre Cívic.
Iniciació: de 5 a 6h i
perfeccionament: de 6 a 7h.
Organitza la Comissió del
Centre Cívic.
Informació i inscripcions
al C/Escola, 2 baixos- Olost.
Tel. 93 8880478 – 646572515
(Laura).
crcivicolost@gmail.com

Del 15 de març al 26
d’abril
Curs de Plantes
medicinals i remeis
naturals
Divendres de 7 a 9h al
Centre Cívic.
Organitza: Cursos la
Rella.
Informació i inscripcions al C/Major, 51 baixos - Prats
de Lluçanès. Tel. 93 850 82 81.
cursoslarella@mesvilaweb.cat

A les 5h de la tarda.
Organitza l’Associació
del Casal d’avis
d’Olost i col·labora
l’Ajuntament.
John Huston. El Tesoro de
Sierra Madre (1948)
Actors: Humphrey Bogart,
Walter Huston, Tim Holt,
Bruce Bennett
Durada: 126 minuts
Fred C. Dobbs (Humphrey Bogart) decideix anar a Tampico
a la recerca d’or amb la intenció de deixar enrere la misèria.
Emprèn el viatge en companyia de dos vagabunds (Walter
Huston i Tim Holt), però la cobdícia i l’enveja que sorgeix entre
ells els crearà poc a poc més problemes que qualsevol altra
dificultat del camí. (FilmAffinity).

Dimarts, 26 de febrer
Club de lectura “Casal”
(Olost, 1999-). A les 4:30h
a la Biblioteca
Organitza el servei de
lectura públic i col·labora
l’associació del Casal
dels Avis d’Olost i
l’ajuntament.
Lluïsa Forrellad. Sempre
en capella
Barcelona: Angle Editorial,
2007 (296 pàg.)

Dimecres, 13 de febrer
Sortint d’escola...
un conte amb Conta
contes©
A les 4:45h a la biblioteca.
Organitza la Biblioteca i
col·labora l’Escola Terra
Nostra.

Novel·la guanyadora del Premi Nadal: intriga,
assassinats, amors, una trama que atrapa i personatges
convincents.
Tres joves metges, Leonard, Jasper i Alexander, s’enfronten
a una epidèmia de diftèria que s’estén sense control per
una barriada pobra dels voltants de Londres. Som al final
del segle XIX i no hi ha tractament mèdic per a la malaltia;
per això Jasper, seguint els mètodes científics de Pasteur,
està desenvolupant una vacuna, tot i que no gosa provar-la
en humans. Un assassinat misteriós precipitarà de forma
sorprenent els esdeveniments i posarà en risc la vida dels
protagonistes.
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Dimecres, 27 de febrer

Dijous, 7 de març

Sortint d’escola...
un conte amb Conta
contes©

2ª sessió del seminari
ENERGIA I CANVI
CLIMÀTIC

A les 4:45h a la biblioteca.

De 19:30h a 21h. Amb el
títol: El Fracking. Amb
representant Plataforma
Anti-Fracking de
Catalunya.

Organitza la Biblioteca i
col·labora l’Escola Terra
Nostra.

Dimecres, 13 de març
Dijous, 28 de febrer
1ª sessió del seminari
ENERGIA i CANVI
CLIMÀTIC
De 19:30H a 21h. Amb el
títol: El final del petroli
canvi model energètic.
Amb Carles Riba i Ramon
Sans (CMES).

Sortint d’escola...
un conte amb Conta
contes©
A les 4:45h a la biblioteca.
Organitza la Biblioteca i
col·labora l’Escola Terra
Nostra.

Dijous, 14 de març
Divendres, 1 de març
Club de lectura La Fonda
A les 22h a La Fonda
Organitza la Biblioteca
i el Club de lectura la
Fonda
Maria Mercè Marçal.
La passió segon Renée
Vivien
Barcelona: Proa Edicions,
1999 (327 pàg).
Maria-Mercè Marçal explica a La passió segons Renée
Vivien com va viure i com va veure el món la poeta d’origen
anglès però que s’expressà en llengua francesa Pauline M.
Tarn, que adoptaria el pseudònim de Renée Vivien. Un seguit
de personatges ben diferents donen el seu retrat particular de
la poeta protagonista. Així, òptiques tan diverses com són les
d’una princesa turca, una cambrera o un burgès entre altres
nodreixen el relat que s’articula al voltant de dos personatges
-una guionista dels anys vuitanta del segle XX i un erudit
francès dels feliços vint- que intenten esbrinar qui fou la
poeta que els ha captivat.

Diumenge, 3 de març
Carnestoltes al Casal
Es comença a les 5 de
la tarda amb el ball de
disfresses. A la mitja
part berenar i després es
continua amb el ball.
Organitza l’Associació del
Casal dels Avis d’Olost.

3ª sessió del seminari
ENERGIA I CANVI
CLIMÀTIC
De 19:30h a 21h. Amb el
títol: Com estalviar en la
factura elèctrica amb Gil
Salvans (Agència Local de
l’Energia d’Osona).

Dissabte, 16 de març
Dinar de calçotada
A partir de les 14h.
Us hi esperem!

Dimarts, 19 de març
Club de lectura “Casal”
(Olost, 1999-). A les 4:30h
a la Biblioteca
Organitza el servei de
lectura públic i col·labora
l’associació del Casal
dels Avis d’Olost i
l’Ajuntament.
Joyce Carol Oates. Una
tendra donzella
Valencia: Bromera.
Katya Spivak, una jove de setze anys i Marcus Kidder, amb
vora setanta anys, inicien una relació que sembla innocent al
començament però a la llarga la trama avança cap a un final
tan imprevisible com terroríficament poètic.
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INFORMACIÓ D’INTERÈS
Diumenge, 30 de març
Missa de Pasqua i
Caramelles
A la plaça, sortint de
missa.
Organitza la Coral Noves
Veus i la Pàrroquia i
col·labora l’Ajuntament
d’Olost.

INFORMACIÓ D’INTERÈS
Ajuntament d’Olost
Tel. 93 888 02 11. De 8 a 14h i de 16 a 19h
(excepte divendres a las
tarda)
la tarda)

Dilluns, 1 d’abril

Serveis Socials
Tel. 93 888 04 12. Dimarts de 9 a 14h
s.socials.consorci@llucanes.cat
t.social.consorci@llucanes.cat

Missa Goig de Sant
Adjutori, Caramelles i
Sardanes de l’Aplec de
Sant Adjutori

Servei
Servei d’inserció
d’inserció laboral
laboral
Tel.
Tel. 93
93 888
888 04
04 12.
12. Dilluns
Dilluns de
de 9
9a
a 11h
11h al
al Centre
Centre
Cívic
Cívic ii d’11
d’11 a
a 14h
14h a
a l’Ajuntament.
l’Ajuntament.
ocupacio.llusanes@diba.es
ocupacio.llusanes@diba.es

Organitza la Coral Noves
Veus i la Pàrroquia i
col·labora l’Ajuntament
d’Olost.

Joventut
Joventut Punt
Punt Inquiet
Inquiet
Tel.
93
888
16h30’
a 20h
Tel. 93 888 04
04 78.
78. Dijous
Dijous:de
16,30
a 20h.
joventut.consorci@llucanes.cat
joventut.consorci@llucanes.cat

Divendres, 5 d’abril
Club de lectura La fonda
A les 22h a la fonda.
Pendent de programació.
Organitza la Biblioteca
i el Club de lectura la
Fonda.

FUTBOL
OLOST F.C – EL BRULL CE
MPAL. OLOST LLUÇANES
24-02-2013 - 16:00
OLOST F.C – SEVA, UE.
MPAL. OLOST LLUÇANES
10-03-2013 - 16:15
OLOST F.C – SANTA EUGÈNIA, J.E.
MPAL. OLOST LLUÇANES
24-03-2013 - 16:30

HOQUEI
16-02-13 / CP LLUÇANÈS - CP NAVARCLES “A”
02-03-13 / CP LLUÇANÈS - SEK CATALUNYA “A”
16-03-13 / CP LLUÇANÈS - CP MANRESA
06-04-13 / CP LLUÇANÈS - CP RODA “A”.
Tots els partits a dos quarts de 4 de la tarda

Servei
Servei d’activitats
d’activitats esportives
esportives
Tel.
93
888
Tel. 93 888 04
04 12.
12. Divendres
Divendres de
de 9h
9h a
a 14h
14h.
joventut.consorci@llucanes.cat
joventut.consorci@llucanes.cat
Biblioteca
Biblioteca
Tel.
Dilluns,
Tel. 93
93 888
888 04
04 78.
78. Horari
Horari d’hivern:
d’estiu (del
25 de juny
Dimarts,
Dimecres
Divendres
de
17h30’
20h ai
al 7 de setembre): de dilluns a divendresad’11
Dijous
d’11h
a
13h.
13h.
bibliolost@hotmail.es
bibliolost@yahoo.com
Bibliobús Tagamanent
Bibliobús Tagamanent
Tel. 609 196 431. Dimarts de 16h a 19h
Tel. 609 196 431. Dimarts de 16 a 19h.
b.tagamanent@diba.cat
b.tagamanent@diba.cat
Programa Activa’t!
Programa
Tel. 639 223Activa’t!
641
Tel.
639 223 641. martigp@diba.cat
martigp@diba.cat
Ambulatori Olost
Olost
Ambulatori
Tel.
prog.de
de visites:
visites: de
Tel. 93
93 888
888 04
04 08.
08. Inf.
Inf ii prog.
De
dilluns
a
divendres
de
8
a
14h,
excepte
dilluns a divendres de 8 a 14h, excepte
el el
dimecres
que
és
de
14
a
20h.
dimecres que és de 14 a 20h.
Pediatria:
Pediatria: dimarts
dimarts ii dijous.
dijous. Treballadora
Treballadora social:
social:
els dijous.
dijous. Llevadora:
Llevadora: els
els divendres
divendres cada
cada 15
15
els
dies,
dies, prèvia
prèvia programació.
programació.
Atenció
Atenció continuada:
continuada: oberta
oberta els
els dissabtes,
dissabtes,
diumenges
i
festius,
d’11
a
11,45h.
diumenges i festius, d’11 a 11h45’.
URGÈNCIES
URGÈNCIES
Tel.
Tel. 93
93 856
856 05
05 00.
00. www.gencat.net/ics
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 pel
matí.
al matí
Deixalleria mòbil
Primer
dijous
dels
mesosdijous
imparells,
de 9 a 13h
Tel. 93 888
02 11.
Primer
dels mesos
iimparells,
de 15 a 19h.
de 9 a 13h i de 15 a 19h.
Tel.
93 888 02 11. tramitolost@diba.cat
tramitolost@diba.cat
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NO T’HO PERDIS!

