
El dissabte 21 de juny, es van obrir les portes de les pis-
cines. Així, s’ha donat entrada a la nova temporada es-
tiuenca 2008. Per tal de deixar les piscines en condicions 
idònies, els tècnics de l’Ajuntament hi han estat  realit-
zant els últims arranjaments  perquè els usuaris puguin 
gaudir d’aquest equipament. 
La temporada  s’ha iniciat el 21 de juny i fi nalitzarà el 7 de 
setembre. L’horari és de 10.00 del matí a  8.00 del vespre. 
Aquest any,  la Clara Soldevila i la Laia Costa es fan càrrec 
del servei d’entrada, i la Soledad Guerra, com el darrers 
anys, és la responsable del servei de bar. L’Ajuntament ha 
adjudicat el servei de socorrisme a l’empresa Catalonia 
Water Safety, SL. La piscina també ofereix altres serveis, 
com el curset de natació infantil durant el mes de juliol, 
i la bibliopiscina, un servei de lectura de què es fa càrrec 
la Biblioteca.  
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Agenda: no t’ho perdis!

L’estalvi d’energia: 
2a part 
Continuem els consells 
iniciats amb el número 
de juny del Pedra de toc. 
Passem al quart consell. 
És aquest: és millor uti-
litzar els radiadors de ca-
lefacció, en comptes de 
les estufes elèctriques. 
I abans que el gasoil, 
sempre és més recoma-
nable la utilització de la 
biomassa o d’altres fonts 
d’energia renovables. 
Finalment, el cinquè i 
últim consell: cal que 
ens acostumem a apa-
gar els aparells elèctrics 
amb l’interruptor, i no 
amb el comandament a 
distància. Encara que un 
aparell elèctric estigui en 
repòs, també consumeix 
energia.

II Trobada de Senglars de Catalunya a Olost

gnergia: 

PER AL PÀMPOL DEL LLUM
D’UNA DAMA CRIOLLA 
Blau El mar no tan llunyà 
la vena prima d’una mà 
i el cel inabastable 
Vermell Terra viva, rubor 
de roses o bandera 
d’una guerra d’amor. 
Gris Un temps de mig dol 
amb boires eixutes 
i cendra de sol. 
Verd De bins i de fulloles 
la fresca prada i, dins, 
els verms com brins de brins. 
Blanc I ara cal dir la neu i la rosada 
i no fer esment del gel ni de la pedra: 
són aigua condemnada! 
Groc Només el boll, encens daurat, 
al sol, que és or, retorna. 
Adéu-siau, espiga i blat! 
Negre Tan blanca, i entenebrada! 
Ceguesa d’una mirada 
que somia nits de sol. 
Pere Quart (Joan Oliver, 1899-1986)

DEL LLUMPER AL PÀM
D’UNA DAMA CR

MMPOL D

L’estalvi dd’en

Asssociació Juvenil Nou
El Casal d’estiu, una proposta de lleure per als menuts i un recurs    
de suport a les famílies

Els Cremats, amb la Fera al capdavant, organitzen enguany la 2a 
Trobada de Senglars de Catalunya. La Trobada té l’objectiu de re-
unir totes les fi gures del bestiari festiu de foc que simbolitzen sen-
glars existents actualment a Catalunya. Aquesta trobada s’emmarca 
en els actes de celebració dels 1100 anys d’Olost i vol donar conti-
nuïtat a la iniciativa dels diables de l’Espluga de Francolí, que pre-
tén organitzar trobades periòdiques de senglars. A més, s’aprofi tarà 
per donar a conèixer la Fera dels Cremats i els altres senglars de foc 
a Olost i tota la comarca. A la Trobada, s’hi espera la participació de 
8 colles: els Fills de Satanàs de l’Spelunca diabòlica, de l’Espluga de 
Francolí; els Diables del Bruc - Foc Senglar; els Peluts de Foc, amb 
la Brolla de Cabrils; els Diables d’Argentona, amb la Truja; els Dia-
bles de Cardedeu, amb el Verro; la Porca de Sant Antoni de Barce-
lona; el patronat pro Batea, grup d’animació Butonis; i els Cremats 
d’Olost, amb la Fera. S’espera poder acompanyar la plantada de les 
fi gures amb una mostra informativa de cada fi gura (les dades més 
rellevants, informació sobre la construcció etc.). A partir de quarts 
de 9 del vespre, 
s’iniciarà una ba-
tucada amb la par-
ticipació de totes 
les colles de taba-
lers que acompa-
nyen les bèsties, 
que donarà el tret 
de sortida de la 
cercavila de foc, 
amb inici i fi nal a 
la plaça Major. En 
arribar a la plaça, 
hi haurà una ex-
hibició i un ball 
de cadascuna de 
les feres. La Tro-
bada s’acabarà a 
la pista polies-
portiva amb un 
sopar de germa-
nor entre les co-
lles participants 
i amb un ball i 
actuació de Les 
Tietes Queques i 
Fem Festa.

El Casal d’estiu és un servei que té la voluntat d’oferir 
una proposta de vacances per als nens i nenes del poble, 
un lloc on es diverteixin i aprenguin coses, i és, al mateix 
temps, un recurs de suport a les famílies. 
Al Casal, els nens i nenes realitzen activitats entretingu-
des i creatives, adaptades als diversos grups d’edat, que 
alhora porten un contingut educatiu, lúdic i cultural al 
darrere. Es fan tallers, jocs i sortides, es va a la piscina, 
s’expliquen contes, etc. Amb aquestes activitats, es pre-
tén fomentar una sèrie de valors humans mitjançant la 
convivència i el treball en grup. Enguany, a més a més, 
la Biblioteca ha proposat al Casal d’incorporar el “13è 
Taller d’estiu de lectura i escriptura” com a una activitat 
més que faran els nens i nenes. 
Totes les activitats del Casal giren al voltant d’un centre 
d’interès, un eix central que aglutina totes les activitats 
al voltant d’un tema. Aquest any, el centre d’interès són 
els 1100 anys d’Olost i, per això, es realitzen jocs i tallers 
encaminats a conèixer algunes coses més del poble. 
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Serveis Socials:  
Pl. Major,1. 93 888 04 12. Dimarts de 9 a 14h. 
t.social.consorci@llucanes.cat
Servei d’inserció laboral:  
Pl. Major,1. 93 888 04 12. Dilluns de 9 a 14h.
ocupacio.llusanes@diba.es
Joventut. Punt inquiet:  
Pl. Major, 1. 93 888 04 12. Dijous de 14h30’ a 
19h. joventut.consorci@llucanes.cat 
Biblioteca: 
C/Escoles,4 – Tel. 93 888 04 78. 
Horari d’estiu: de dilluns a divendres de 11 a 
13h. 
Programa Activa’t!: 
Ctra. Gironella,5 – Tel. 639 223 641 i 93 888 
02 11. De dilluns a divendres de 9 a 13h i de 
15 a 18h. Ambulatori: C/Girona,1 – Tel. 93 
888 04 08. Dilluns/dijous de 9 a 12h. Dimarts/ 
divendres de 12h30’- 13h30’. Dimecres de 16 
a 20h. URGÈNCIES: Tel. 93 856 05 00 
Escola Bressol Estel: 
C/Raval del mig, 15 – Tel.  93 888 05 53.
Escola pública Terra Nostra: 
C/Escoles, 2 – Tel. 93 888 04 78. 
Recollida d’andròmines i deixalleria 
mòbil: La recollida d’andròmines serà els 
mesos parells i pel matí. La deixalleria mòbil 
els mesos imparells de 9 a 13h i de 15 a 19h. 
Informació al Tel. 93 888 02 11.
Servei de Bibliobús Tagamanent:  
Tel. 609 196 431. El servei és sempre en di-
lluns cada 15 dies i de 16 a 19h. 
b.tagamanent@diba.cat

El dissabte 21 de juny, es van obrir les portes de les pis-
cines. Així, s’ha donat entrada a la nova temporada es-
tiuenca 2008. Per tal de deixar les piscines en condicions 
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Servei de piscines municipal
La piscina municipal, a punt per a la 
temporada estiuenca de bany

Dimarts, 1 de juliol. 
- Inici del Casal d’estiu a Olost. A l’edifi ci de l’Escola pública Terra Nostra. 

Organitza: Associació Juvenil Nou i Ajuntament d’Olost.

Dijous, 3 de juliol. 
- Jornada sobre compostatge casolà. A l’edifi ci del casal a les 22h. Organitza: 

Ajuntament d’Olost i Consell Comarcal.  

Divendres, 4 de juliol. 
- Acte informatiu i lúdic sobre la posada en marxa del reemissor de St. Adjutori. 

Tots esteu convidats a St. Adjutori a partir de les 7 de la tarda. Orga-
nitza: Ajuntament d’Olost.

Dissabte,  5 de juliol.
- II Trobada de Senglars de Catalunya. Arribada i recepció de les colles con-

vidades de 4 a 5 de la tarda. A les 6 comença la plantada de fi gures i 
a 2/4 de 9 la cercavila. Per acabar, a les 11 de la nit, concert i ball al 
Poliesportiu. Organitza: Els Cremats. 

- IV Festa de les Arts. Inauguració del Forn Públic de Ceràmica al patí de 
Cal Carlets (Avinguda Montserrat) a les 8 de la tarda. Concert Música i 
Objectes del pianista Josep M. Cols, i cuita de ceràmica Rakú.

Dissabte,  12 de juliol.
- Concert de música dels Móns. Pedro Collares i Ricard Jimenez. A les 21h30’ 

a l’ermita de Sant Adjutori. Preu: 7 €. 

Diumenge,  6 de juliol.
- La Marxa de resistència Via Fora. Sortida a les 8 del matí del búlder de Cal 

Ferrer (C/ Escoles s/n). Preu de la inscripció: 15 €. Informació a excur-
sionismeolost@hotmail.com o als telèfons 93 888 05 52, 676477484 i 
620762409.

Diumenge,  27 de juliol.
- Festa de l’AMPA Llar d’infants. A les 6 de la tarda a la Font Gran. Orga-

nitza: AMPA  

Dissabte, 2 d’agost. 
- Solc d’Allà-enllà. A les 6 de la tarda, taller de danses de Castella i Lleó: 

brincaos, seguidillas, bailes corridos i ajechaos. A 2/4 de 11 de la nit, a la 
plaça, concert i ball amb Djanbutu Thiossane (Senegal) i Hexacorde i 
Vanesa Muela (Castella i Lleó).
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Casal d’estiu

Piscina Municipal

Última sortida del Carrer de les Escoles



La TDT és el sistema de difusió del senyal de televisió que ja està substituint la difusió ana-
lògica tal com la coneixem ara, la desaparició de la qual està prevista pel 3 d’abril del 2010. 
La TDT és un servei de televisió gratuït, de major qualitat i de major oferta de canals, també 
de canals en català. 

Des de principis del mes de juny, després d’intensos contactes amb institucions públiques 
i empreses per part de l’Ajuntament, la TDT també es pot trobar al nostre municipi. El 8 
de febrer passat, l’Àrea de radiocomunicacions i desplegament d’infraestructures de la Ge-
neralitat de Catalunya ens va visitar per fer un estudi de camp de l’estat del servei de TV i 
TDT a Olost i Santa Creu. Amb les seves conclusions, s’ha arribat a un acord comercial amb 
Abertis Telecom per la prestació d’un servei de difusió de 9 canals de TDT des del centre 
emissor d’Olost. D’aquesta manera, la cobertura de TDT assolida seria completa: al nucli 
d’Olost, mitjançant un reemissor ubicat a Sant Adjutori, i al nucli de Santa Creu, mitjançant 
una infraestructura ja existent. 

Fins aquí arriba l’Ajuntament, però aquells ciutadans que vulguin fruir d’aquest senyal hau-
ran de seguir els següents passos: adaptar la instal·lació de l’antena i comprar un descodifi -
cador de TDT, si l’aparell de televisió no el porta ja. 

Finalment, us informem que el proper 4 de juliol, a les 7 de la tarda, es farà un acte 
lúdic, informatiu i de posada en marxa ofi cial de les noves instal·lacions del reemissor 
de St. Adjutori. Tots hi sou convidats!

La TDT és el sistema de difusió del senyal de televisió que ja està substituint la difusió ana-

La TDT (Televisió Digital Terrestre) arriba a Olostriba a Ol

Aquest any acabem el curs bufant espelmes. 
Us preguntareu: per què? Doncs celebrem 
el primer any de servei de menjador a la Llar 
d’Infants, i tots els mares, pares, nenes, nens, 
àvies i avis n’estem MOLT CONTENTS! 
També ha tingut un gran èxit la participació 
en les xerrades que s’oferien en el projecte 
educatiu “Creixem plegats”, dirigides per la 
pedagoga Susanna Fernández. Les xerrades 
que es fan són limitades pel què fa al nom-
bre de sessions i la Regidoria d’educació de 
l’Ajuntament va aconseguir-ne  la continuïtat 
i l’ampliació a causa del gran interès que van 
despertar  entre els pares participants. Pels 
volts de Sant Pere regalat, estava prevista la sortida familiar al zoo de Barcelona. Però aquest 
any la dita s’ha complert: Si plou per Sant Pere regalat 40 dies de ruixat. Per tant, no s’hi ha 
pogut anar. I esperant que la pluja vagi passant, ens anem acostant al dia de la festa de fi nal 
de curs, que esperem celebrar el dia 27 de juliol a les 6 de la tarda a la Font Gran.

Aquest any acabem el curs bufant espelmes. 
Us preguntareu: per què? Doncs celebrem 
el primer any de servei de menjador a la Llar 

Associació de Pares i Mares d’alumnes de la Llar d’infants Estel
Curs 2007-2008

Un any més, el passat 25 de maig vam poder gaudir d’una nova cursa ciclista: el 4t Trofeu 
cursa del Lluçanès, puntuable per a la Copa Espanya de juvenils. Aquest any, la quantitat de 
corredors va ser superior a la de l’any passat: 139 corredors de 21 equips. Desgraciadament, 
va ser un carrera passada per aigua. Vam donar la sortida a les 10 del matí i no va parar 
de ploure en tot el dia. Tot i la pluja, però, la carrera va anar molt bé, excepte un parell de 
caigudes sense gaire importància. El pitjor va ser la falta de públic, ja que molta gent no va 
sortir precisament pel mal temps que feia. Esperem que quan es torni a fer l’any vinent el 
temps sigui més bo. 
Cal destacar la presència a aquest 4t Trofeu cursa del Lluçanès del president de la Federa-
ció espanyola de ciclisme, que va acceptar la nostra invitació. En la conversa que vam tenir 
amb ell, es va parlar de repetir aquesta carrera, però segurament es reduiran les proves del 
calendari de la Copa Espanya de 9 a 6, motiu que podria suposar que la nostra caigués del 

calendari. Tot i així, el mateix president va 
manifestar que no hi havia cap motiu per 
pensar això, ja que l’organització era molt 
bona i que, si ens interessava, la podíem 
tornar a demanar. A dia d’avui, però, te-
nim dubtes de cara al futur ja que es tracta 
d’una cursa molt costosa, per feina i per 
diners. 
Per acabar, volem donar les gràcies a to-
thom que amb la seva ajuda va fer pos-
sible que portéssim la cursa a bon terme. 
Moltes gràcies. 

        El president - Josep Coromines.

Un any més, el passat 25 de maig vam poder gaudir d’una nova cursa ciclista: el 4t Trofeu 
cursa del Lluçanès, puntuable per a la Copa Espanya de juvenils. Aquest any, la quantitat de 

Club Ciclista Olost
Un any més 

umnes de

Quin és el teu perfi l professional? Sóc logopeda diploma-
da i postgraduada en dany cerebral. Fa 6 anys que exerceixo a 
Manlleu, en un centre que compartim amb una altra logope-
da. També treballo en dues escoles i tinc una consulta a Prats 
de Lluçanès. La meva feina com a logopeda és basa en tractar 
persones de totes les edats amb trastorns del llenguatge, la 
parla o la veu.

Quines motivacions et van portar a acceptar la responsa-
bilitat política de regidora municipal? És evident que San-
ta Creu necessitava tenir algun representant a l’Ajuntament 
d’Olost. Vaig entrar jo com podia haver entrat qualsevol altra 
persona del poble. És interessant conèixer de prop el funcio-
nament de l’ajuntament del teu municipi i estar informat, en 
tot moment, del que succeeix al teu entorn més immediat.

Quines àrees són directament responsabilitat teva?         
Les àrees en les quals treballo són cultura i joventut, educació, i benestar i salut.

Quin és el tema més important que ara mateix afecta la teva àrea? Com el pen-
ses afrontar? Entre altres coses, s’hauria de treballar per millorar la biblioteca municipal 
d’Olost, dotant-la de millors i majors materials i infraestructures d’acord amb els temps 
actuals. També intento que els serveis que es donen a Olost puguin estar a l’abast de la gent 
de Santa Creu. I fi nalment, tot i no ser a l’àrea de medi ambient, vetllo per la qualitat de 
vida de la gent de Santa Creu.

Quin és el teu perfi l professional? Sóc logopeda diploma-

Entrevista a la regidora Sandra Ruaix

A partir del mes de juliol tindrà lloc 
al Lluçanès la presentació pública 
de les obres que artistes i artesans 
han elaborat per a la IV Festa de les 
Arts. La gestació de la IV Festa,  des 
dels inici fi ns a la presentació dels 
projectes, ha durat 3 mesos. L’objec-
tiu de la convocatòria era presentar i 
executar una obra amb format lliure 
que expressés la visió de l’artista so-
bre els canvis que ha experimentat 
el territori, tant des del punt de vista 
urbà com geogràfi c, i la plasmació 
d’aquesta visió en l’entorn. “Una 
col·laboració mútua”, segons pa-
raules del  seu coordinador, Dimitri 
Coppola.  En total s’han presentat 
11 projectes, dels quals 8 són obra 
de dones. A Olost, Loli Romero ha 
construït un Forn de ceràmica pú-
blic, recordant la Teuleria; Amparo 
Ibañez ha presentat un mural amb plaques de vidre titulat Plataners Absents; i Leo Mon-
talban, una escultura de vidre amb el nom Cub d’aigua. També es podran veure les obres 
d’Adrià Noguera, Dimitri Coppola, Ramon Valldaura, Fina Valldaura i Maria Pla, a Prats; 
l’obra de Francesc Casademont, a Santa Eulàlia; l’obra de Gerard Boix, a Perafi ta; i la de 
Jordi Arévalo a l’Estudi de Lluçà. Cal fer una menció especial al projecte de recerca sobre el 
safareig com a espai exclusiu de les dones, que han fet Pilar Marmi, Carme Arnau i Dolors 
Puigoriol. La Festa de les Arts està organitzada pel Grup d’actors del Lluçanès i compta 
amb la col·laboració del Consorci de Municipis.

A partir del mes de juliol tindrà lloc 

Grup d’actors del Lluçanès
Artistes i artesans de diversos pobles intervenen en la  IV Festa       
de les Arts

Per segon any consecutiu, el Punt Inquiet i el Servei 
d’ocupació han posat en funcionament la Borsa de 
treball jove del Lluçanès. Aquesta Borsa pretén agru-
par les ofertes i demandes laborals del Lluçanès durant 
els mesos d’estiu, i s’adreça a tots els joves de més de 
16 anys del territori que hi estiguin interessats. Us po-
deu posar en contacte amb el Punt Inquiet o bé amb 
el Servei d’ocupació del Lluçanès a través del telèfon 
938880050 o l’adreça joventut.consorci@llucanes.cat. 
Tots els inscrits a la Borsa podran rebre assessorament 
en l’elaboració del seu curriculum vitae i ajuda per 
buscar una feina que sigui del seu interès. 

Per segon any consecutiu el Punt Inquiet i el Servei

Consorci de Municipis del Lluçanès
Borsa de treball jove al lluçanès

Sandra Ruaix
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Curs 2007-2008

Sortida cursa 2008

Posant les primeres rajoles del forn de ceràmica


