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LA	  GUINEU	  

La	  guineu	  és	  peluda	  com	  el	  llop.	  

A	  dins	  del	  bosc	  té	  un	  cau	  on	  viu.	  

	  

Gairebé	  	  ningú	  la	  troba.	  

Un	  caçador	  la	  veu,	  	  la	  guineu	  comença	  a	  córrer.	  

I	  qui	  es	  pensa	  que	  l’atraparà?	  

Ningú	  menys	  el	  caçador.	  

Ella	  és	  llesta	  i	  el	  despista.	  

Un	  altre	  cau	  va	  trobar	  i	  se’l	  	  va	  quedar.	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  

	  



EL	  PANTÀ	  D’OLOST	  
El	  	  pantà	  	  d´Olost	  	  és	  	  molt	  	  gran.	  

Les	  	  plantes	  	  del	  	  voltant	  	  són	  	  molt	  	  	  altes.	  
	  

Peixos,	  	  algues	  	  i	  	  altres	  	  animals.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Anem	  	  a	  	  	  passar-ho	  	  bé	  	  i	  	  a	  	  gaudir.	  

Nosaltres	  	  	  cuidem	  	  	  el	  	  	  pantà.	  	  

Tots	  	  els	  	  animals	  	  s’ho	  	  passen	  	  molt	  	  bé.	  

Allà	  	  	  tota	  	  la	  	  gent	  	  va	  	  a	  	  pescar.	  	  

	  

	  

Després	  	  els	  	  has	  	  de	  	  deixar	  	  anar.	  

On	  	  	  els	  	  pertany	  ,	  al	  	  pantà!	  	  

La	  	  mare	  	  ànega	  	  cuida	  	  els	  	  ànecs	  	  petits.	  	  
Olost	  	  te	  	  un	  	  pantà	  	  gran	  ,	  	  per	  	  nosaltres.	  

Sempre	  	  hi	  	  anem	  	  a	  	  la	  	  primavera.	  	  
Tothom	  	  hi	  	  va	  	  a	  	  passar-ho	  	  bé!	  	  

	  	  	  	  	  	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  



BOSCOS D’OLOST 

B onics, verds, humits i amb molts animals. 
O n podem anar a caminar. 
S ón un bon lloc per berenar. 
C amps que envolten Olost. 
O mbra que ens refresca a l´estiu. 
S ón boscos de roures,alzines i pins. 

 

 
D´on en collim rovellons, llenegues i fredulics. 
O cells que hi viuen tot l´any i d’altres que se´n van. 
L es plantes ens perfumen, sajolida, romaní, farigola... 
O n podem trobar un lloc millor? 
S ón els boscos que ens ajuden a respirar. 
T ot  és espectacular! 
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El camp de l’avi , 

Li ajudem a plantar , 

 

Carxofes , i moltes altres coses. 

Ami m’ agrada ajudar-lo a treballar. 

M‘ agrada preparar les patates per plantar. 

Perquè són molt bones per menjar. 

 

Del camp en traiem la collita . 

El nostre avi està molt content que hi anem. 

 

L’hort ens agrada perquè ens dóna molt menjar. 

A la cuina l’ àvia tot ho fa. 

Volem verdura per menjar. 

I ella que mai no es queixa, ens ho fa.	  
	  

	  
	  

 
 



EL	  PANTÀ	  D’OLOST	  

El	  peix	  neda	  al	  pantà.	  

Les	  ovelles	  beuen	  al	  pantà.	  

                                                          	  

	  Pescar,	  	  tothom	  hi	  va!	  Però…desprès	  els	  has	  de	  deixar	  anar.	  

Ara	  una	  carpa.	  

No	  es	  vol	  	  deixar	  pescar.	  

Té	  por	  que	  se	  la	  mengi	  	  un	  home. 	  

Ànims,neda	  que	  nedarà!                                  
 

Des	  de	  la	  vora	  l’home	  reposa.	  

Oh!	  Avui	  no	  piquen!	  

L’home	  s’està	  cansant	  de	  pescar.	  
Ostres	  ha	  pescat	  un	  peix!	  

Segur	  que	  el	  deixarà	  anar!	  
Trobarà	  un	  altre	  sopar?	  	  	  

                                   

 
	  

EL	  PLA	  DE	  L’ESTANY	  



	  
E l pla de l’estany, 
L larg, bonic  i  verd,  no  se’ns  fa  estrany. 

 
P odem  anar-hi  a  berenar  i  a  xipollejar, 
L ’aigua  ens  refresca  els  peus. 
A l  sol  els  assequem  mentre  juguem. 

 
D e  l’aigua de la Riera s’alimenten  els grans  pollancres. 
E ls  joncs  i  les granotes es miren  els  sabaters.  

 
L ’estiu  xafogós  convida  a  passejar- hi  el  gos. 
É s  un  bon lloc per anar  amb els  amics, 
S empre  a  fer  gresca  i  jugar  grans  i  xics. 
T ant s’hi  val, si mengem arròs com fideuà. 
A l  pla  de  l’Estany  és  on  més  bé s’està. 
N ingú  pot  marxar  d’Olost  sense  anar-lo  a  visitar. 

nY am-nyam !!!   Que bo,  i que  bé  s’hi  està!  
	  

 
 
 
 
 
VAIG AL PANTÀ 



 
Vaig tot cantant pel camí de la casa de pagès. 
A prop dels arbres m’aturo. 
I escolto com canten les mallerengues.                                           
Grans arbres i ocells fent nius a les seves branques. 
 

 
 
Al camí hi ha moltes pedres i pinyes. 
 La terra està humida i fa olor de pluja. 
 

                                                                                           
 
Per les pedres hi ha cucs. 
A la vora del camí hi ha romaní. 
No sents quina olor? 
Tanta gent que n’agafa i no s’acaba mai. 
A la vora del pantà sempre n’hi haurà.  
 
 
                                        

 
 
 
 
 
 
 



EL	  GORG	  NEGRE	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  

Envoltada	  de	  naturalesa. 	  

L’aigua	  del	  gorg	  es	  desperta	  al	  matí. 	  

	  

Groc,	  verd,	  blau	  i	  de	  tots	  colors,	   	  

Omplen	  d’alegria	  i	  il·∙lusió. 	  

Riu	  d’aigua	  neta	  i	  transparent. 	  

Grans	  i	  petits	  el	  van	  a	  visitar. 	  

	  

Nens	  i	  nenes	  es	  posen	  a	  jugar. 	  

Estones	  i	  estones	  sense	  plorar. 	  

Germans,	  amics	  i	  qualsevol,	  venen	  a	  donar	  un	  vol. 	  

Realment	  de	  negre	  no	  en	  té	  res,	  tot	  màgia	  i	  color	  és. 	  

És	  així,	  el	  gorg	  negre,	  per	  a	  mi. 	  

	  
	  

	  


