Agenda: no t’ho perdis!
Dimecres, 1 d’octubre

CEIP Terra Nostra

L’organització geogràﬁca i humana de la nova escola
L’ediﬁci de la nova escola està pensat per acollir una línia d’educació infantil i una línia de
primària amb 25 alumnes per aula.
Les aules d’educació infantil es troben a la
planta baixa, amb sortida directa al pati. Al
primer pis, hi ha les aules de primària i al segon pis hi ha les d’informàtica, anglès, música,
plàstica, tutories i la sala de mestres. Es tracta
d’un ediﬁci absolutament accessible per a tothom i amb mobiliari nou a totes les aules.
Aquest curs 2008-2009, tot i tenir ja el nou
ediﬁci, no hi ha previst un augment de l’equip
docent, més aviat al contrari: es perd mitja jornada corresponent al puntedu, ja que el departament no ha considerat aquesta dotació
per aquest curs. Per tant, les persones que hi
treballaran són les següents: 9 mestres, una mitja jornada i un psicòleg (un matí cada quinze
dies) corresponents al departament d’Educació;
a més de 3 monitores de migdia de Vespella, un
conserge els matins i dues persones de neteja
de l’Ajuntament.

CAP d’Olost

Comença la campanya de vacunació
antigripal i s’incorpora un nou
pediatre a l’Àrea Bàsica del Lluçanès
Aquest mes d’octubre comença la campanya de
vacunació antigripal al Centre d’Atenció Primària
d’Olost. La campanya contra la grip s’adreça a persones majors de seixanta anys, malalts crònics o
amb malalties cardiovasculars, i persones o grups
que poden transmetre la grip a persones d’alt risc
(com, per exemple, personal mèdic o treballadors
de residències geriàtriques). La campanya antigripal també inclou en el llistat de vacunació les
persones que realitzen serveis essencials per a la
comunitat.
Des del passat mes de setembre, el Dr. Andreu
Parareda va entrar a formar part de l’equip de pediatria del CAP. El Dr. Paradeda, juntament amb
el Dr. Hector Salvador, formen l’equip de pediatria de l’Àrea Bàsica el Lluçanès. El seu horari de
consulta al CAP d’Olost és dimarts i dijous als
matins. Per altra banda, per evitar confusions
i desplaçaments a Vic, cal recordar que les urgències al Lluçanès s’atenen trucant al número
93.856.05.00 o bé al Consultori d’Olost dissabte
i diumenges a partir de les 11h del matí.

- Inici del curs de Dansa del ventre a Olost. Per més informació: 657641844 (Marta).

Divendres, 3 d’octubre

Pedra de Toc

- Inauguració de l’exposició col·lectiva “Lluçanès. Art i Artesania”. Sala d’exposicions de Caixa de Manlleu. Rambla
Hospital núm. 11, Vic.

Dilluns, 6 d’octubre
- Inici dels grups de gimnàstica al Casal. Per més informació: 616986024 (Carla).
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Dimecres, 8 d’octubre
- Xerrada: “Medicaments: Ús i abús”. Activitat oberta a tothom a les 17h. Al Casal.
- Inici de les classes de Ioga. Per més informació: 622162241 (Teresa).

Sumari

Diumenge, 12 d’octubre
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- Cinema al Casal amb “El Regreso”. Pel·lícula russa de l’any 2003, del director Andrey Zvyagintsev. A les 18h.

Diumenge, 19 d’octubre
- Inauguració de la nova escola. Acte que comptarà amb la presència del conseller d’Educació de la Generalitat
de Catalunya, el Sr. Ernest Maragall.

Dijous, 23 d’octubre
- Club de lectura a la biblioteca. Tertúlia amb la novel·la El cuarto de atrás, de Carmen Martín Gaite (Barcelona,
Editorial Destino, 1978).
Menjador escolar

Dimecres, 29 d’octubre
- Xerrada: “A la sanitat amb cap”. Activitat oberta a tothom a les 17h. al Casal.

Servei d’inserció laboral:
Pl. Major, 1 - Tel. 93 888 04 12. Dilluns de 9 a 14 h.
ocupacio.llusanes@diba.es
Joventut. Punt inquiet:
Pl. Major, 1 - Tel. 93 888 04 12. Dijous de 14 h 30’ a
19 h. joventut.consorci@llucanes.cat
joventut.consorci@llucanes.cat

Diumenge, 2 de novembre
- XVI Fira d’Artesans d’Olost. Fira artesanal i agrícola durant tot el dia.

Esports
Futbol: Organitza F.C.OLOST (618 705 257).
Equip 3a regional: Camp Municipal: • 5/10/08 a les 16h30’ F.C.OLOST – CF ST. BARTOMEU
• 19/10/08 a les 16h F.C.OLOST – UD GURB
• 2/11/08 a les 15h30’ F.C.OLOST – C.D. MOIÀ
Hoquei: Pavelló Poliesportiu: • 5/10/08 a les 17h CP LLUÇANÈS – CPH OLOT
• 26/10/08 a les 17h CP LLUÇANÈS – CH CASTELLET
• 2/11/08 a les 17h CP LLUÇANÈS – CAL JORBA MANRESA

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 13 h i de 15 a 18 h.
Ambulatori:
C/ Girona, 1 - Tel. 93 888 04 08. Dilluns / dijous de
9 a 12 h. Dimarts / divendres de 12 h 30’ a 13 h 30’.
Dimecres de 16 a 20 h. URGÈNCIES: Tel. 93 856
05 00.
Escola Bressol Estel:
C/ Raval del mig, 15 - Tel. 93 888 05 53.
CEIP Terra Nostra:
Av. de l’Esport, 1 – Tel. 93 888 09 41.
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 dilluns cada
15 dies i de 16 a 19h. b.tagamanent@diba.cat

Dedicat a la memòria d’en Dani V. F.

Pintures ecològiques

Avui que fuig l’estiu i les portes de
la tardor s’obren de bat a bat,
en aquesta hora frontissa entre dia i nit,
pregunto al vent si bufa per deixar
net el cel de núvols o per fer-nos tremolar.
Si n’hi haurà prou amb un any
de dol o en caldran més.
Si el record pot fer de bàlsam, si
un retrat pot tapar el buit.
Si ets aquell estel o aquest bri d’herba.
Vull conèixer si hi ha res que pugui
transformar la realitat, perquè em fa mal saber
que ja mai més res serà com era.

Quan comprem pintures, hem de tenir molt present el seu alt contingut en elements tòxics i perillosos per a nosaltres i per al medi ambient. Si
tenen eco-etiqueta europea, vol dir que utilitzen
pigments naturals, fabricats amb processos més
ecològics i amb dissolvents que alliberen una menor quantitat de vapor i que no contenen metalls
pesants o carcinògens ni substàncies tòxiques.
També cal escollir les pintures amb base de làtex,
i no amb derivats del petroli. Cal deixar que s’evaporin a l’aire lliure les restes del pot de pintura a
base de làtex, i llençar les restes sòlides a les escombraries.

Robert Jové

Els serveis al dia
L’organització de la nova
escola
Campanya de vacunació
antigripal

4 Entitats i Associacions

Diumenge, 26 d’octubre
- 2a Pedalada Popular del Rovelló. Sortida del pavelló a les 8.30h. del matí. Dos circuits de 22 i 50 km. Inscripcions el mateix dia.

Serveis Socials: (Consorci)
Pl. Major, 1 - Tel. 93 888 04 12. Dimarts de 9 a 14 h.
t.social.consorci@llucanes.cat
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La nova escola d’Olost ja és una realitat
Som al curs 2008-2009 i Olost ja disposa del nou ediﬁci de l’escola.
Actualment, s’està acabant una primera fase que facilitarà els accessos als diferents espais del centre. Cal pensar que estem parlant de
grans projectes en
els quals s’està avançant i que signiﬁcaran una reordenació
de la zona esportiva i
educativa, amb unes
condicions òptimes
d’accessibilitat i de
comoditat per a tots
els ciutadans que
n’hagin de fer ús. Els
agraïments són per a
tothom: al col·lectiu
de pares i mares per
1er dia al nou CEIP Terra Nostra
la seva col·laboració
en el trasllat; a l’Ajuntament d’Olost, que ha fet un seguiment de
molt a prop del projecte perquè en cap moment hi faltés res; i, sens
dubte, a l’equip de mestres –els grans protagonistes–, que amb la
seva dedicació i el seu esforç al llarg de l’estiu van fer possible que
el passat 15 de
setembre s’iniciés el curs amb
la normalitat necessària. I tot això s’ha fet en un
ediﬁci amb un
entorn privilegiat
i que, a diferència de l’escola vella, disposa d’un
gimnàs-teatre, un
menjador
gros
amb cuina equipada, una aula de
psicomotricitat, CEIP Terra Nostra
un despatx per a
l’AMPA, una àmplia biblioteca, tutories i despatxos per atendre les
famílies i una consergeria. La inauguració oﬁcial tindrà lloc el proper diumenge 19 d’octubre, amb la presència del conseller d’Educació de la Generalitat, el Sr. Ernest Maragall. Hi esteu tots convidats!

El POUM a Olost i Santa Creu de Jutglar
L’Olost del segle XXI, format pels nuclis d’Olost i de
Santa Creu de Jutglar, es regeix encara avui dia per
unes normes subsidiàries de planejament urbanístic
aprovades el segle XX. Cal, doncs, una nova planiﬁcació. Creiem que el POUM, que ara es troba en la
fase d’avanç d’ordenació urbanística municipal, és
un projecte tan important que hem volgut donarlo a conèixer al màxim entre els nostres ciutadans
i ciutadanes d’Olost i Santa Creu. Per això, des de
l’Ajuntament n’hem publicat el contingut a la pàgina
webhttp://www.olost.cat. També podeu consultar-lo
directament a les oﬁcines municipals. Es poden demanar, a més a més, visites concertades amb l’equip
redactor (els dimecres de 9 a 11h del matí i els divendres de 16 a 18h de la tarda). Per aquest Ajuntament,
la participació ciutadana és prioritària. Nosaltres hi
posem les eines, i la resta és a les vostres mans, perquè
el nou Pla urbanístic és cosa de tots. Participeu-hi!

Associació La Tertúlia

Medi ambient amplia el període de la caça del senglar

Comença la temporada de balls de saló amb La Tertúlia d’Oristà

Ell departament
d
d
de Medi
d Ambient
b
i Habitatge
b
h
ha
optat enguany per permetre la caça del porc senglar tots els dies de la setmana i ampliar el període
de caça des del primer diumenge de setembre del
2008 ﬁns al quart diumenge de febrer del 2009.
La població de porcs senglars ha viscut un important creixement en els últims anys, i aquest excés d’animals ocasiona problemes als pagesos. La
mesura de permetre més dies de caça respon a la
voluntat de controlar la població de senglars, per
evitar que puguin ocasionar danys als conreus i
provocar accidents de circulació.
La colla senglanaire d’Olost, que sovinteja la caça
del senglar als boscos del territori, organitza batu- Senglars al parc de les Angles
des els dijous, dissabtes, diumenges i dies festius
durant el període legal de caça, en els llocs on han rebut queixes o demandes dels pagesos afectats
pels danys que els senglars ocasionen als seus camps, o també allà on saben que n’hi ha. Cacen
els porcs mascles i les femelles, però eviten caçar els garrins. Les batudes estan marcades amb cartells de batuda (qüestió d’interès per tot aquell que transiti pel bosc) i els caçadors estan obligats a
portar armilles refractàries. Els caçadors s’ajuden amb gossos que segueixen el rastre i els porten
on son els porcs. Quan s’ha acabat la cacera, els caçadors estan obligats a presentar un recompte
dels senglars morts al departament de Medi Ambient i Habitatge, segons el Pla Tècnic de Gestió
Cinegètica.

Mapa POUM

Entrevista a la regidora Anna Salvans
Quin és el teu perﬁl professional? Sóc enginyer tècnic agrícola, i llicenciada en Ciència i tecnologia dels aliments. Actualment, estic estudiant
un màster sobre seguretat alimentària i treballo com a responsable d’un
centre d’inseminació artiﬁcial porcí.

C.E.Via Fora

Quines motivacions et van portar a acceptar la responsabilitat política de regidor municipal? Sempre havia estat interessada en el desenvolupament de la vida social del poble. Des de l’Ajuntament, formes part
de diferents àrees i pots participar directament en les decisions que afecten el present i el futur del poble, tenint en compte sempre l’experiència
del passat. Penso que és una activitat que tothom hauria de viure.
Quines àrees són directament responsabilitat teva? Benestar social
i Salut, i Medi ambient. I a Ensenyament, sóc responsable del funcionament de la Llar d´Infants.

Colla Senglanaire d’Olost

2a trobada al búlder Cal Ferrer

Anna Salvans

Quin és el tema més important que ara mateix afecta la teva àrea? Com el penses solucionar? Aquest setembre s’iniciarà la tercera temporada del programa “Activa’t!”, que disposa de diverses activitats destinades a la prevenció de la dependència en la gent gran. També inclou xerrades
de suport a persones cuidadores de gent gran amb cert grau de dependència. Actualment s’està
mirant la possibilitat de construir un centre de dia rural polivalent per assentar totes aquestes activitats i poder augmentar el servei d’atenció a la gent gran.

Nota informativa:
Olost disposa de 20 columbaris al Cementiri municipal, que es poden llogar o comprar. Un
columbari és una construcció funerària amb nínxols especialment concebuts per dipositar-hi
les urnes cineràries.

El passat 20 de setembre, vam celebrar la “2a trobada al búlder Cal Ferrer”. L’objectiu de la trobada, igual que la primera, era donar a conèixer les
instal·lacions i sobretot reunir el màxim nombre
de socis (i no socis) per passar una bona estona
escalant i acabar-ho amb un sopar i un obsequi
per a tots els participants.
El búlder Cal Ferrer és una instal·lació pensada
per practicar l’escalada sense la necessitat dels materials de protecció convencionals (com la corda).
Dintre les instal·lacions, es disposa d’uns 40 m2
escalables, unes 7 parets amb diferents mides i inclinacions, i 800 preses (aproximadament) repartides entre aquestes parets. El búlder es va inaugurar Bulder Cal Ferrer
l’abril del 2007. El ﬁnançament va ser totalment a
càrrec del Club excursionista (plafons, preses, lones..), mentre que l’Ajuntament d’Olost va cedir el
local. Actualment es ﬁnança gràcies als socis del búlder, que han de pagar una quota trimestral o
anual que els dóna dret a disposar de les instal·lacions sempre que ho vulguin.
Hem obert les portes del búlder en diverses ocasions: l’octubre del 2007 es va realitzar a Cal Ferrer
un curs d’iniciació a l’escalada (obert a tothom) que va durar ﬁns al març de 2008. El 8 de juliol
del 2007 es va celebrar la “1a trobada al búlder cal ferrer” i el 19 d’abril del 2008 es va celebrar el
1r aniversari. També disposem d’un blog a internet (calferrer.blogspot.com), en el qual es poden
consultar notícies del món de l’escalada, activitats diverses que la gent del Centre excursionista Via
Fora realitza i també s’hi poden fer suggeriments.

L’
L’onze
d’
d’octubre
b començaràà la
l nova temporada de balls de saló que la Tertúlia organitza des de fa anys a la sala de Ca l’Antònia
d’Oristà. Als balls, hi assisteixen normalment
gent gran, i la concurrència és nombrosa i
participativa. El ball es fa el segon dissabte de
cada mes ﬁns al sopar de cap d’any. Durant el
2009, es faran el tercer dissabte de cada mes
ﬁns el 27 de juny, que serà l’últim.
La Tertúlia és una associació cultural sense
ànim de lucre que organitza els balls per divertir-se i passar-s’ho bé. Per assistir als balls,
us podeu fer socis i pagar una quota anual, o
bé abonar l’entrada de cada sessió.

Ball a Ca l’Antonia

Grup d’Actors del Lluçanès

Programació teatral a Prats
La temporada de teatre del 2008 a Prats de Lluçanès ha tornat a començar la seva programació
amb La Ronda, d’Arthur Schritzler, interpretada per la companyia Ventall teatre. L’estrena va ser el
passat mes de setembre.
De cara a la tardor, el Gall ens oferirà 3 cadires, d’Elena Codó (el 18 d’octubre), interpretada per
la companyia Estàndem Teatre, de Barcelona, i dirigida per David Pintó. En aquesta obra s’explora
l’essencial de l’actor/actriu, el cos i la veu, despullant d’escenograﬁa l’espai escènic, i es busca la
contradicció actual entre el que fem i el que voldríem fer, entre el que socialment hauria de ser i el
que nosaltres voldríem per a la nostra vida.
Durant el novembre es representarà Itineràncies (dissabte 8 i diumenge 9) de la Companyia d’Ada
Vilaró. Itineràncies és un projecte itinerant de diverses intervencions sonores, visuals perceptives
i de dansa, que vol transformar espais quotidians.
Totes les obres es representen a les 10h. de la nit a la Sala Polivalent de Prats.

El Consorci del Lluçanès

Espectacles infantils ﬁns a ﬁnals d’any
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Municipis, conjuntament amb els ajuntaments, s’ha organitzat per segon any consecutiu un cicle d’espectacles infantils al
Lluçanès. Les ofertes són molt diverses i
combinen diferents disciplines escèniques:
música, animació, circ, titelles i màgia, entre d’altres.
Tot i que ja queden pocs mesos, encara podem gaudir d’alguns espectacles ﬁns a ﬁnals
d’any. Per començar, Galiot Teatre presenta
l’espectacle “Animalets” el 2 de novembre
a Olost. Top Guay presenta “La Peca” el 2
de desembre a Alpens. Joan Clota, “El viatge De’n Julivert” el 27 de desembre a Sant
Bartomeu. I ﬁnalment, Selvin presenta “És
màgic” el 29 de desembre a Santa Eulàlia
de Puigoriol.

Espectacle Infantil a La Torre 2008

