El pati blau
Modificació del Servei
d’urgències de les farmàcies
del Lluçanès
A partir del 1 de Desembre del 2011, d’acord
amb la nova legislació i amb el vist i plau del
Col·legi oficial de farmacèutics de la província de Barcelona, el servei d’urgències de
les tres farmàcies del ABS Lluçanès (Prats,
Olost i Sant Bartomeu) es farà de manera conjunta i rotatòria. Durant la nit, caps
de setmana i festius només serà una única
farmàcia la que presti el servei d’urgències
a tots els pobles del Lluçanès. La farmàcia
de torn estarà ben indicada a la porta o a
la façana de cada una de les farmàcies. La
farmàcia d’Olost mantindrà, com sempre,
el servei d’atenció al públic els diumenges i
festius d’11 a 12 del matí. Cal recordar que
durant les hores que la farmàcia resti tancada, per accedir al servei d’urgències, caldrà
portar la recepta del metge corresponent.

ATENCIÓ!
INFORMACIÓ
IMPORTANT
I D’INTERÈS
PER TOTHOM!
Aquest proper any 2012, el Pedra de Toc
entra en una nova etapa. Les novetats
són moltes però, d’entrada, us les podem
resumir en tres punts bàsics:
En primer lloc, es publicarà cada 2 mesos.
En segon lloc, tindrà més pàgines per poder tractar les notícies més a fons i per
poder augmentar encara més la vostra
participació.
I, en tercer lloc, es deixarà de repartir
porta a porta, i es farà la distribució mitjançant els comerços i altres punts importants i de pas d’Olost i Santa Creu.

Cursos del Pla de formació
Contínua pel 2012 del Consorci
del Lluçanès
Anglès intermedi (50 hores)
Lloc: Olost
Dilluns i dimecres de 19 a 21h
Del 13 de febrer al 16 de maig de 2012
Dreamweaver (50 hores)
Lloc: Santa Eulàlia de Puig-Oriol (Lluçà)
Dilluns i dimecres de 18:30-20:30h
Del 20 de febrer al 30 de maig de 2012
Coaching (20 hores)
Lloc: Prats de Lluçanès
Dilluns i dijous de 19h a 20:30h
30 de gener al 12 de març de 2012
Comptabilitat informatitzada (50 hores)
Lloc: Sant Bartomeu del Grau
Dilluns i dijous de 19h a 21h
del 6 de febrer al 14 de maig de 2012
Treball forestal (360 hores)
Formació per a realització d’activitats de reforestació, manteniment i explotació de boscos, vigilància i control d’espais naturals i prevenció i extinció d’incendis, respectant les normatives vigents
de protecció del medi natural i seguretat i higiene
en el treball. Inscripcions fins el 9 de desembre de
2011. Professorat del Centre de Formació Forestal
Especialitzada de la Vall del Ges, Orís i Bisaura.
Lloc: Telecentre i Estudi de Lluçà.
Dates: Del 29 de desembre de 2011 al 16 d’abril
de 2012.
Horari: De dilluns a divendres de 9 a 14h.
Anglès atenció al públic (220 hores)
Formació per atenció al client en llengua anglesa,
comprensió oral i escrita i expressió fluïda en anglès. Professora anglesa nativa. Inscripcions fins el
9 de gener de 2012.Requisits d’accés: Experiència
o formació en l’àmbit administratiu.
Lloc: Consorci del Lluçanès a Santa Creu de Jutglar.
Dates: Del 25 de gener al 10 de maig de 2012.
Horari: De dilluns a dijous de 9 a 13h.
Classes de Reforç a primària i a secundària.
(2011-2012)
La Biblioteca posa a disposició dels seus usuaris,
tots els dimecres de 5 a 6h de la tarda ,un servei
de reforç acadèmic per a tots els escolars que necessitin un cop de mà per a fer els deures o reforçar alguna assignatura a càrrec de l’Alba Muns,
mestra diplomada.

Dijous, 22 de desembre
- Club de lectura Casal. A 2/4 de 5 de la tarda a la biblioteca. Amb Vacances pagades. Organitza Servei de lectura públic.
Lliurament de novel·la El caçador d’estels de Khaled Hosseini-

Dilluns, 26 de desembre

Pedra de Toc

- Arribada del Patge Reial. A les 6h de la tarda, a la plaça major.

Dimecres, 28 de desembre
- Sessió de contes a l’espai floquet. A les 5h de la tarda a la biblioteca. A càrrec de Carme Trabal, bibliotecària del Bibliobús.
Organitza el servei de lectura públic.
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Divendres, 30 de desembre
- Club de lectura la Fonda. Tertúlia amb Tokio Blues de Haruki Murakami. A la fonda a les 10h. Organitza Servei de lectura
públic.

2,3 i 4 de gener
- Taller de fanalets per a tothom. A càrrec de Dolors Masramón i Gemma Roca. A l’espai floquet de la biblioteca, de 4 a 6h
de la tarda, el dilluns, el dimarts i el dimecres. Organitza el Servei de lectura públic.
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Dijous, 5 de gener

Espai de Trobada: Els regidors que entren de nou.
Entrevista a Gil Salvans

- Arribada de Ses Majestats els Reis Mags de l’Orient. A 2/4 de 5 de la tarda a Santa Creu i a 2/4 de 7 a Olost. Organitza
la Comissió de Reis.

Diumenge, 15 de gener
- Cinema al Casal. A partir de les 6 de la tarda, el Casal i el Programa Activa’t! obren les seves portes per oferir una nova sessió
de cinema.

Dilluns, 16 de gener
- Curs d’empoderament per a dones. Dona i violència de gènere. A càrrec d’Assumpta Muns. De 9h30’ a 12h a la
Biblioteca. Organitza el Servei d’Informació i Ajuda a la Dona i el Consell Comarcal.

Divendres, 20 de gener
- Lliçons de cuina” a l’escola Terra Nostra. Ens hi posarem, amb tots els que ens vulgueu acompanyar, a partir d’un quart
de 6 de la“ tarda a la cuina i menjadors de la nova escola. Organitza el Programa Activa’t!

Dilluns, 23 de gener
- Curs d’empoderament per a dones. Dependència emocional i estils de relació. A càrrec d’Assumpta Muns. De 9h30’ a
12h a la Biblioteca. Organitza el Servei d’Informació i Ajuda a la Dona i el Consell Comarcal.

Dijous, 26 de gener
- Club de lectura Casal. A 2/4 de 5 de la tarda a la biblioteca. Amb El caçador d’estels de Khaled Hosseini. Organitza Servei
Públic de lectura públic.
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Divendres, 27 de gener
- Club de lectura la Fonda. Tertúlia amb Ramona, adéu de Carme Roig. A la fonda a les 10h. Organitza Servei de lectura
públic.

Dimecres, 1 de febrer
- Sessió de contes a l’espai floquet. A les 5h de la tarda a la biblioteca. Organitza el servei de lectura públic.

Esports
Dissabte, 21/1. Partit d’hoquei Prebenjamí entre C.P. Lluçanès i C.P. Roda PB. A les 14h30’ i al Pavelló.
Diumenge 29/1. Partit de futbol entre Olost C.F. i Collsuspina C.F. “A”. A les 15h15’ i al camp de futbol.
Diumenge 12 /2. Partit de futbol entre Olost F.C. i Pradenc C.F. “A”. A les 15h45’ i al camp de futbol.

El segle XX
Abans / Ara
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Els paisatges passen, les persones també i, fins hi tot, les crisis...Bon Nadal i Feliç any 2012!

Un vent del nord pudent afecta al terme municipal
d’Olost i molesta a una part important d’aquest terme com són els
veïns i veïnes de Santa Creu de Jutglar. El 12 de novembre es va fer un
acte de recolzament i informació sobre un problema que ja fa anys que
dura. Es va fer al Local Social de Santa Creu i amb unes 200 persones,
lògic, tenint en compte que aquest no és un problema només dels veïns
i veïnes de Santa Creu, si no de tot el municipi d’Olost i, per extensió, de
la comarca i del país. L’ajuntament es va posicionar, amb SOS Lluçanès,
clarament i amb contundència contra la planta de compostatge de Fumanya, que és qui genera les pudors i, en el mateix acte, es va demanar
el cessament de les seves activitats i el seu canvi d’ubicació. Primer es va
passar el vídeo “El calvari de Santa Creu“, una història de reivindicacions
i declaracions i, posteriorment, l’alcalde d’Olost, Josep M. Freixanet, va
exposar com estava la situació i va explicar que el consistori s’havia posicionat de manera contundent i que estava disposat a arribar als tribunals
si persistien els problemes. Va manifestar que l’interès públic passa per
davant del particular, i que aquesta planta no mereix ni més pròrrogues,
ni més concessions, ni més finançament públic.
D’altra banda, el dia 1 de desembre,
es va celebrar una nova reunió de la
comissió de seguiment, amb les diferents administracions implicades, i
es va decidir donar un nou termini
a la planta per posar en marxa un
seguit de reparacions que, segons
ells, han de posar fi al problema. El
febrer o març de 2012 se’n tornarà
a parlar...I aquesta, de ben segur, no
serà l’última reunió. Les gestions,
les reunions i els contactes seguiran
Planta de Compostatge de Fumanya
perquè Santa Creu es mereix obrir
les seves finestres quan li vingui de gust i no quan el vent o la planta ho
permetin. Parlem de llibertat i de drets bàsics de ciutadania.
El video es pot veure a http://www.youtube.com/embed/a_
gSfvvcHDY?hl=es&fs=1. També es por consultar un article publicat a
El Triangle a www.olost.cat i al facebook de SOS Lluçanès.

No t’ho perdis!
Els reis ja vénen
els reis ja van
el plat a la finestra
cada any hi trobaran
el plat a la finestra i l’esclop
vora del foc
que els nens van molt de
pressa i els reis a poc a poc.

Maria Sala i Romà Alonso recomanen: VIASONA.
Música feta als Països Catalans.

Plens i decrets de govern
Destaquem que el ple del dimarts dia 15
de Novembre del 2011 es va manifestar la
valoració positiva de tots els regidors del
plenari per com havia anat la Fira d’Olost,
de com s’està convertint en un exemple
de clara participació ciutadana i consolidant-se com un dels actes més importants del municipi. També es va expressar
la voluntat de seguir-la potenciant en els
propers anys, tot i la reducció del pressupost d’aquest any respecte als últims anys,
possible, bàsicament, per l’amortització de
material ja adquirit en anys anteriors.
D’altra banda, com a resposta a una pre-

gunta del grup CIU sobre el tema de la planta
de Fumanya i les pudors, l’equip de govern es
va tornar a posicionar a favor del cessament de
les activitats i del canvi d’ubicació de la planta i
al costat de la gent de Santa Creu, afectada per
la seva mala gestió i que porta com a resultat
les fortes pudors que aquest últim any s’han
tornat a sentir i es senten.
En el mateix ple, el grup de CIU fa entrega d’un
document per plantejar la reubicació dels contenidors de recollida selectiva i l’equip de govern
comenta que estan estudiant diferents projectes
per veure quina seria la millor forma de recollida i gestió i que s’estudiaran el document.

Espai de trobada: Els regidors que entren de nou.
Gil Salvans, Regidor de Medi Ambient i Participació Ciutadana.
Quin és el teu perfil professional? Sóc tècnic de l’agencia local d’energia del consell comarcal.
És un servei de supervisió i gestió de les factures i els consums elèctrics dels ajuntaments i un punt
d’informació pels particulars. Sóc llicenciat en ciències ambientals i enginyer tècnic.
Quines motivacions et van portar a acceptar la responsabilitat política de regidor municipal? Després de 8 anys d’una gran feina feta des del consistori local per part d’amics i coneguts
aquesta vegada, per temps i per experiència, volia aportar el meu granet de sorra per continuar
aquesta feina feta i millorar-la en alguns punts, juntament amb el grup que s’ha format. D’altra
banda, venen temps difícils i m’agradaria ajudar a conservar molts drets i llibertats que estan en
perill. Finalment, com a crític de política i administracions penso que és més fàcil canviar les coses
des de dins que des de fora.

Torna el fred i el benestar de les cases alimenta la mandra. Descartem
el també recomanable esport i les activitats a l´aire lliure. Però decidim
recomanar-vos una manera molt pràctica i gratuïta de conèixer la música feta als Països Catalans. És una pàgina web molt complerta amb, potser no tota, però gran part
de la música de les nostres terres, indexada de manera molt eficaç. www.viasona.cat és un cercador
també de tota aquesta música. Hi podem trobar grups, malauradament, desapareguts com Ia i Batiste
o Sau, i també les darreres novetats com els nostres veïns i flamants guanyadors de l´edició d´enguany
del Sona9, Nyandú. Estils ben diversos, folk Valencià (L´ham de foc) o clàssics populars dels nostres
temps (Els Pets). També trobarem bandes sonores originals de pel·lícules catalanes, projectes puntuals o temporals d’estrelles locals, com la Sílvia Pérez Cruz i el grup Immigrasons. I músiques incloses
a programes de televisió o ràdio, que gràcies a aquesta web trobarem amb gran facilitat.

Casal d’avis informa: El dia 13 de novembre a les 5 de la tarda es va celebrar la festa de la castanyada amb gran assistència de públic. Vam començar amb un ball amenitzat per Josep Mª d’Avinyó que va animar molt la festa i berenar amb castanyes, panellets i cava.
Durant el mes de gener es farà l’Assemblea General per a informar als socis de l’estat de comptes
de l’entitat i del pressupost pel 2012.

Les autèntiques aportacions a l’usuari que trobem en aquest web, a banda de tot el contingut, és que
podem localitzar cançons o peces concretes a través del cercador amb part de la lletra, nom del disc,
autor, participants o col·laboradors, i també per popularitat. Que podem escoltar, gràcies a un connector amb Grooveshark, la cançó de la que en llegim la lletra i, si en té, veure’n el videoclip. I Tot a
la mateixa pantalla. El portal disposa també de connectors amb les xarxes socials més habituals per
poder compartir el que escoltem sense sortir de la mateixa adreça.

Xerrada sobre Primers auxilis per a nadons. Amb la presència i assessorament d’Anna Sangorrin Iranzo (pediatre) i Maria Bruch Crespiere (Infermera), L’AMPA Estel va organitzar, el passat
17 de novembre, una xerrada sobre primers auxilis que despertà gran interès entre els assistents.
Prova d’això, és la perspectiva expressada per l’AMPA Estel d’oferir un taller de primera auxilis
amb l’objectiu de poder practicar tècniques com la “maniobra de Heimlich” en cas d’ennuegaments o la tècnica de fulard per fractures, entre d’altres.

Tens un moment? Entrevista a dones grans d’Olost i Santa Creu sobre les

festes de Nadal de fa molts i molts anys.
Quan tu eres nena, que recordes de les festes de Nadal o dels Reis? Quina és la primera imatge
que et ve al cap d’aquells dies?

-“El tió em feia molta il·lusió, però...després te n’adonaves que havies de conformar-te amb poc!” “Ah! Els
Reis em van passar una Ninota petita o Pepa i em va fer moltíssima il·lusió!”
-“Quan havia de venir el tió, la mare ens deia que havíem d’anar a veure una tia que vivia al costat. Quan
tornàvem, ens deia que havíem tardat massa i que ja havia passat de llarg...res de res...” “No hi havia cales,
tal com vaig saber després”

En quines àrees o regidories creus que pots aportar més idees i propostes durant aquesta
legislatura? A nivell personal penso que en el camp del medi ambient i específicament en el camp
de l’energia és on puc aportar més. Però d’altra banda m’agradaria millorar i canviar la participació
ciutadana en el consistori. Penso que hem de fer possible que l’ajuntament sigui de tots i per a tots.

-“La primera Nina que em van portar els Reis venia Corcada i ens van explicar que aquell any els reis no
anaven gaire bé de recursos...Però, quina il·lusió, tot i tenir aquells forats!”

Quin creus que són els tres temes més urgents que ara mateix caldria que abordés el govern municipal? Promoure l’ocupació i l’assentament local de les empreses a través de la difusió
i facilitació en l’arribada d’ajudes d’administracions com el programa Leader als emprenedors. En
segon lloc, millorar els sistemes de participació i comunicació del consistori de cara als ciutadans,
amb accions com la reforma de la pàgina web i el butlletí pedra de toc. I en tercer lloc, ser al màxim
d’eficients amb els recursos de l’ajuntament, amb un major i més rigorós control de la despesa
pública i una millora de l’aprofitament dels equipaments i dels serveis.

-“Quan els meus germans eren grans, anaven al bosc, collien una soca, la deixaven assecar i anàvem a
resar-li cada dia fins que havia de cagar...però mai joguines, que segons ma mare era pecat.”

Tens alguna proposta de millora de Pedra de Toc? Crec que caldria aprofundir més en els
temes que es tracten. Espais com l’entrevista i els reportatges penso que serien més interessants
si es poguessin fer amb més profunditat. Per altra banda, com a butlletí, les entitats del municipi
haurien de tenir una major activitat i una major utilització del mateix. Finalment, sense necessitat
de reglaments, els treballadors de l’ajuntament, els grups polítics i les persones col·laboradores,
hauríem de potenciar aquest butlletí i que fos una gran eina de comunicació i una obertura de
portes de l’ajuntament als ciutadans.

El safareig

-Al meu germà li van portar un cavall de cartró i quan se li va trencar el cap, li va posar una carbassa
petita buida per fer de cap”

-“Teníem desitjos que no es complien...”
-“El meu germà gran reia i reia quan veia que jo picava el tió amb aquella gran il·lusió, perquè ell ja sabia
de què anava la història...”
-“Com que a casa no podia ser, aquell any els reis van passar per casa els nostres
veïns i em van portar una nina i una escombreta”
-“Els Reis sempre eren molt magres i recordo que un any, per acabar-ho d’arreglar, els Reis em van portar una nina i el meu avi me la va fer llençar perquè
no hi creia en tot allò”.
-“El tió podia cagar mandarines, un torró, amb sort un pollastre i ben poques
joguines,...”

Sessió informativa sobre els ajuts Leader. Dimecres, 16 de novembre es va porta a terme al
centre cívic una sessió informativa sobre la nova convocatòria dels ajuts LEADER per a la creació
i millora i/o ampliació d’empreses i per a institucions públiques. El programa LEADER forma part
del programa de Desenvolupament Rural de Catalunya. Trobareu més informació sobre el programa a la web del Consorci del Lluçanès.

Diumenge 20-N: Eleccions Generals. La jornada electoral va discorrer sense incidents. El
69,34% de l’electorat va anar votar mentre que el 30% es va abstenir. A partir de les vuit de la nit
es va procedir a l’escrutin, el resultat del qual fou:
CIU: 336; ERC-Rat: 161; PP: 54; PSC-PSOE: 53; ICV-EUIA: 23; Eb: 16; PxC: 8; PACMA: 7;
UPyD:1; PIRATCAT: 1; UCE: 0
ANTICAPITALISTES: 0;
El Projecte “Lliçons de cuina” del Programa
Activa’t! segueix creixent. Tertúlies? Cuina? Fogons? Opinió? Nervis? Tot això i més és el que està
passant un divendres al mes a la cuina de l’escola
Terra Nostra. Ja hi han passat més de 25 persones i
en cada sessió som un mínim de 15 a 20 assistents.
Imagineu...Primer, fogons i ofici, i després degustació amb bona companyia i amb el convenciment que
cuinar pels altres sempre és i serà un plaer. El 2012
seguirem, estigueu atents als calendaris! Lloms, pastissos, purés fins, peixos al punt, un paradís...
Torna “El conte de l’avi” el 2012. Quan comenci l’any 2012, l’escola Terra Nostra, el Programa
Activa’t! i la Biblioteca d’Olost tornaran a fer possible aquest projecte que permet que alguns dels
“grans” del nostre poble expliquin contes als més petits. Sabeu un conte? Us ve de gust explicarlo? Una rondalla? Si us decidiu, no us en penedireu, els de 3 a 5 anys són uns àngels...Podeu
buscar-nos a la biblioteca o al casal o trucar al 938880478 o al 639223641.
Bona assistència a l’acte :Homenatge a Pere Quart. Una vintena de persones van assistir a la
tertúlia sobre Vacances pagades de Pere Quart, organitzada per Correllengua i Biblioteca . L’acte va
comptar amb la presència de l’escriptor Antoni Pladevall i Arumí que parlà de Joan Oliver , a qui
havia conegut quan el poeta estiuejava a Taradell, com a gran persona i gran poeta; home generós, que estimava profundament Catalunya. Aquest any s’han complert 25 anys de la seva mort.

