Agenda: no t’ho perdis!
Novembre

Programa Activa’t!

Cançó de les deixalles

Projecte “Les nostres fotograﬁes”
“Les nostres fotograﬁes” és un nou projecte que té
l’objectiu de recollir, ordenar i digitalitzar les fotograﬁes que hi ha escampades pels calaixos i les caixes de
les cases d’Olost i de Santa Creu. Contribuir a la recuperació de la memòria històrica en un municipi com
Olost, pot representar, en primer lloc, un element de
cohesió social i de major coneixement intergeneracional. En segon lloc, pot servir com a eina de discussió
i de debat sobre els fets històrics que ha viscut el poble, com la guerra civil, la postguerra, la dictadura o la
transició democràtica. I, en tercer i últim lloc, pot ser Cursa de sacs
un motiu més per donar a conèixer formes de vida,
tradicions i escenes quotidianes que d’una altra manera es perdrien en el pou de l’oblit.
És per tot això, i per moltes més coses, que volem endegar aquest nou projecte. A tots
aquells que hi vulgueu participar, us convoquem al casal el dissabte 15 de novembre a dos quarts
de 7 de la tarda. Parlarem del funcionament del projecte, mostrarem ja part del material que ja hem
recollit i menjarem una mica. Us hi animeu?

Biblioteca

Cada dia un conte: una experiència
de cooperació entre la Llar d’infants,
el Bibliobús i la Biblioteca
C d dia
Cada
di un conte és
é la
l maleta
l
de
d contes que viatja
i j
cada setmana des de la Llar d’infants ﬁns a les
cases dels nens i nenes. Els contes que conté són
destinats als nens de 0 a 3 anys. La maleta viatgera, tal com s’anomena, funciona gràcies a la cooperació entre el Bibliobús i la Biblioteca d’Olost,
que s’ocupen de buscar el material i portar-lo a
la Llar d’infants, que té cura que tots els nens i
nenes la rebin. La ﬁnalitat d’aquesta iniciativa és
fomentar el gust per la lectura des de la infància, i
també que pares i mares puguin compartir sensacions, emocions i valors amb el seus ﬁlls a través
dels llibres. Aquesta activitat, que fa mes de dos
anys que es realitza, ha estat ben acollida pels pares i les mares, que veuen l’arribada de la maleta
a la Llar d’infants com un esdeveniment especial
en la vida dels seus ﬁlls.

- Projecció de diapositives de muntanya. A les 7 de la tarda al casal. Organitza:
Club Excursionista Via Fora.

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
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.

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

Els embalatges en els
aliments
Per envasar aliments, en
primer lloc cal escollir envasos de vidre: són més fàcilment reciclables i conserven millor els aliments.
En segon lloc, si mengem
aliments precuinats, congelats o preparats, hem
de pensar a reciclar-ne els
embolcalls (capses, llaunes
de conserva, bosses...). En
tercer lloc, cal evitar tant
com puguem els envasos
de plàstic dels aliments
(com embotits i formatges), encara més si tenim
en compte que moltes
vegades a casa ho tornem
a empaquetar amb nous
embolcalls. I en quart lloc,
hauríem de tallar les anelles que trobem en els paquets de llaunes, perquè
són un perill per als ocells
i els peixos si van a parar
als rius o al mar.
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Dimarts, 4 de novembre
- Curs de retoc d’imatge al Telecentre de Lluçà. Photoshop, aplicacions gratuïtes on-line, picassa... Curs gratuït de 30 hores, cada dimarts de 19 a
21h. Més informació al 93 8554034 o a telecentre.llusa@diba.cat

Diumenge, 2 de novembre

Sumari
2

- XV Concurs de salt hípic d’Olost. A les 10 del matí a l’antic camp de futbol.
- Exposició de pintura de l’obra de Manoli Muñoz i Montse Muñoz. A l’escola
vella durant tot el dia.
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- Espectacle infantil “Animalets”, a càrrec de la Companya Galiot Teatre. A
les 12 del matí a la Plaça Major.
- Pasta Ruca. Divertit sorteig. A les 4 de la tarda, al camp de futbol vell.
- Taller infantil de diables. De 5 a 6 de la tarda i a partir de 6 anys. Organitza:
Cremats d’Olost.

Dimecres, 12 de novembre

Serveis Socials: (Consorci)
Pl. Major, 1 - Tel. 93 888 04 12. Dimarts de 9 a 14 h.
t.social.consorci@llucanes.cat

Pedra de Toc

Dissabte, 1 de novembre

- Correfoc infantil i taller de tambors. De 6 a 7 de la tarda. Organitza: Cremats
d’Olost.

Escola Bressol Estel:
C/ Raval del mig, 15 - Tel. 93 888 05 53.

Estel. Curs 2008-2009
2008-2009.
Llar infants Estel

Jaroslav Seifert, Concert a l’illa
Què ha quedat d’aquells vells
moments?
Un fulgor d’ulls,
una gota de perfum,
sospirs a la solapa,
l’alè de vidre,
un pessic de llàgrimes
i una engruna de tristesa.
I val a dir que poca cosa més,
creieu-me,
un grapat de fum de cigarret,
alguns somriures fugissers
i unes poques paraules
que rodelen en un racó,
com les deixalles
que el vent ha empès.
I no me’n voldria descuidar,
tres ﬂocs de neu.
Això és tot.

- Inici del grup de suport “Cuidem els que cuiden”. Activitat setmanal dirigida
a totes els cuidadors informals. Més informació al 639223641.

- Xerrada: “Com hem de tractar els aliments a la llar?”. Activitat oberta a tothom. A les 17h al Casal.

Dissabte, 15 de novembre
- Presentació del projecte “Les nostres fotograﬁes”. Presentació, projecció de
diapositives i berenar.

Dijous, 20 de novembre
- Club de lectura. Tertúlia amb la novel·la La reina de las nieves, de Carmen
Martín Gaite (Barcelona: Anagrama, 1994). A les 5 de la tarda a la Biblioteca.

Diumenge, 23 de novembre
- Cinema al Casal amb “La mujer del cuadro” (1944) del director Fritz Lang.
A les 6 de la tarda.

Dimecres, 26 de novembre
- Xerrada: “Què en sabem del nostre cos?”. Activitat oberta a tothom a les 5
de la tarda al Casal.

Esports
Futbol: Organitza FC OLOST (Contacte: 618 705 257).
Equip 3a regional:
Camp Municipal:
• 16/11/08 a les 15h15’: FC OLOST – CF COLLSUSPINA
•30/11/08 a les 15h: FC OLOST – UD TARADELL
Hoquei: Pavelló Poliesportiu:
• 16/11/08 a les 17h: CP LLUÇANÈS – CP VILASSAR
• 23/11/08 a les 17h: CP LLUÇANÈS – CH CADI
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La Fira d’Olost.
Mostra d’Arts i Oﬁcis arriba a la 15a edició
El proper cap
de setmana, els
dies 1 i 2 de
novembre, tornem a celebrar
la nostra ﬁra. I
ja per quinzena
vegada. Des dels
primers anys, la
Fira ha quedat
lligada al món
d’Olost, l’any 1994
1994.
de les arts i els 1a Edició de la Fira d’Olost
oﬁcis tradicionals, i sempre ha tingut una molt bona acollida
per part dels veïns d’Olost i de molta gent de fora, que aproﬁta aquest motiu per conèixer una mica més de prop el nostre
municipi.
Destaquem l’acte que tindrà lloc el dia 1 a les 7 de la
tarda al casal: una projecció de diapositives de muntanya a càrrec del Club Excursionista Via Fora. El dia 2, a més a més de la
ﬁra artesanal i agrícola, de l’exposició de bestiar i de la mostra
d’oﬁcis antics, en podem destacar l’espectacle infantil “Animalets” (a les 12 del matí, a la Plaça), un taller infantil de diables a
partir de 6 anys (de 4 a 5 de la tarda) i el correfoc infantil i un
taller de tambors (de 6 a 7 de la tarda). A més, durant tot el dia
es podrà visitar
una exposició
u
de pintura de
d
ll’obra de Manoli Muñoz i
n
Montse Muñoz
M
a l’escola vella.
Creiem que és
una molt bona
u
oportunitat per
o
omplir els caro
rrers i els espais
d’Olost i frud
iir de la festa!
14a Edició de la Fira d’Olost
d’Olost, l’any 2007
2007.
Participeu-hi!
P

Última hora sobre els accessos a la zona esportiva i educativa
Ha estat adjudicada l’obra “Nou pont d’accés a la zona esportiva i educativa” a l’empresa ACSA,
per un import de 402.776,63 €, per un termini d’execució de 4 mesos. Les obres consisteixen
bàsicament en la construcció d’un pont sobre el torrent d’Olost i els trams de vials a cada costat d’aquest per conformar el
nou traçat entre la carretera
C-154 (extrem esquerre del
plànol) i la urbanització de
la zona esportiva i educativa. El nou traçat tindrà una
amplada total de 12 metres
amb una vorera de 3 metres
d’amplada a cada costat i dos
carrils de 3 metres d’amplada.
Un pas més, i molt important,
per assolir la plena ordenació i urbanització de la zona
esportiva i educativa. L’inici
d’aquesta obra està previst a
Planta nou pont d’accés
d’accés.
ﬁnals d’octubre.

S’instal·la el mural Plataners Absents al racó de la Granota
El passat mes de setembre és col·locà a la
paret del racó de la Granota (a la carretera
Gironella) un mural de vidre de 3 metres
d’alçada i mig metre d’amplada. El mural,
que és obra d’Amparo Ibáñez, és un camí
de fulles que representa la caiguda de les
fulles a la tardor. Amb aquesta obra, Amparo Ibáñez ha volgut retre homenatge als
vells plataners que durant molt de temps
van fer ombra a la carretera i ara ja són només un record.
L’elaboració del mural ha estat llarga i laboriosa. Està format per 69 peces de
vidre, trencades i treballades individualment. A cada peça, s’hi va gravar la silueta
de la fulla i el fruit del plataner amb raig de Instantanea del mural en un moment de la seva construcció
sorra. Les peces van ser pintades a mà amb
pintures vitrofusibles cuites al forn a 565ºC. Finalment, es van muntar les peces sobre vidre com si
es tractés d’un trencaclosques. El mural Plataners Absents fou presentat el passat estiu a la convocatòria “Festa de les Arts”.

F.C Olost

Temporada 2008-2009
Entrevista a la regidora Mercè Lòpez
Quin és el teu perﬁl professional?
Sóc enginyera tècnica d’obres públiques
i màster en Prevenció de riscos laborals
(seguretat, higiene i ergonomia). Actualment estic fent el projecte ﬁnal de carrera d’enginyeria superior d’organització
industrial. Treballo com a cap d’obra en
una empresa constructora i faig projectes
d’obra civil.
Quines motivacions et van portar a
acceptar la responsabilitat política de
regidor municipal? Conèixer millor el
poble on visc i poder formar part d’un
equip amb molta empenta que té com
objectiu millorar la qualitat de vida dels Mercè López
habitants d’Olost i Santa Creu, van ser
les principals motivacions que em van fer decidir a entrar dins la vida municipal.
Quines àrees són directament responsabilitat teva? Participo en la gestió de l’àrea
d’urbanisme i obres.
Quin és el tema més important que, ara mateix, afecta a la teva àrea? Com el penses solucionar? Hi ha diferents temes sobre la taula, però els més rellevants ara són l’execució complerta dels accessos a la zona educativa i esportiva, que inclou la segona fase més la construcció
del pont i que es durà a terme en un futur immediat i la redacció del POUM, on es deﬁneix
com pot ser el poble urbanísticament parlant a llarg termini. El contingut del POUM es pot
consultar a la web www.olost.cat o a les dependencies municipals, concertant visita prèvia.

Per a la
l temporada
d 2008-2009, el Futbol
Club Olost compta amb un equip a tercera regional, un equip de la categoria de
benjamins i dos equips de futbol sala. Enguany no ha estat possible fer un equip de
categoria juvenil a causa de la manca de
jugadors.
L’equip de tercera regional entrena
cada dimarts i divendres, i juga partit diumenge. L’equip de benjamins entrena cada
dimarts i dijous, i juga dissabte al matí. Els
equips de futbol sala entrenen cada dilluns,
i juguen divendres al Pavelló.
El Futbol Club Olost es va fundar
l’any 1923 i actualment compta amb un
centenar de socis. El seu president actual
és Climent Salvans. Gràcies a la quota dels
socis i a diverses aportacions, el Club pot
fer front a les despeses que es presenten
durant la temporada.

Consorci de Municipis del Lluçanès

Projecte: Transició a la producció diferenciada
El Consorci de municipis del Lluçanès ha posat en marxa un nou servei d’assessorament
per al sector agrícola i ramader. Aquest projecte, anomenat Transició a la producció diferenciada, va adreçat al conjunt del sector
primari del Lluçanès i té per objectiu fer un
assessorament de proximitat als pagesos/es
del Lluçanès que tinguin interès en fer passos cap a la producció de productes diferenciats en el mercat.
Es tracta doncs, d’un programa voluntari, subvencionat i conﬁdencial en el
qual es proposen dues fases de treball. Durant la primera fase s’ofereix als productors
interessats una valoració i un assessorament
tècniques. Fira de l’Hostal del Vilar.
1a Edició jornades tècniques
Vilar
bàsics i conﬁdencials sobre el compliment de
la normativa pertinent a cada un dels tipus
d’explotacions. Posteriorment a aquesta valoració, ja en una segona fase i d’acord amb els interessos de cada un dels participants, s’ofereix un acompanyament personalitzat per a la creació o consolidació de productes agroalimentaris per assolir productes de qualitat diferenciada, si s’escau.
Aquest servei es posa a disposició dels interessats els dijous de 9h a 17h a la seu del Consorci i es durà a terme a través de l’empresa GQS i a càrrec de les veterinàries Joana Sureda i
Rita Casals. Per sol·licitar més informació, cal posar-se en contacte amb el Consorci del Lluçanès
(93 888 00 50).

IX Fira de les Bruixes
Sant Feliu inaugura un Centre d’interpretació de la bruixeria

F. C
C. Olost
Olost, temporada 2008-2009
2008-2009.
Benjamins del F

L’estrena de dues artistes locals
La Manoli i la Montse Muñoz són dues artistes que han decidit ensenyar la seva obra públicament per primera vegada al nostre municipi. Parlem, doncs, d’una “estrena”. En aquesta estrena,
hi podreu veure ﬁns a trenta obres de pintura a l’oli, acrílica, pastel i en carbonet. Totes són obres
ﬁguratives. De tot plegat, en podreu gaudir durant el dia de la Fira, el 2 de novembre, a l’escola vella.
L’entrada és lliure i gratuïta! Us animem a venir i a conèixer la seva obra!

El dia 1 de novembre, durant la Fira de les
Bruixes, s’inaugurarà a Sant Feliu Sasserra el
Centre d’interpretació de la bruixeria. Aquest
Centre s’ubica a la segona planta del Centre
Cultural Ca Les Monges i ofereix una visió de
la bruixeria centrada bàsicament a Catalunya i,
molt en particular, al Lluçanès, ressaltant-ne els
aspectes més positius com a fenomen ancestral
present d’una manera o d’una altra en totes les
cultures i en totes les èpoques i vinculat especialment a les dones.
El projecte del Centre d’interpretació ha
estat elaborat per l’empresa de produccions culturals Transversal. En el seu recorregut proposa Programa IX Fira de les Bruixes
una primera part (espai 1) on es dóna una visió
antropològica de la bruixeria ressaltant els principals costums i creences que caracteritzen la bruixeria. La segona part (espai 2) està muntada de
forma més impactant, basada en recursos multimèdia. Aquesta part recrea els aspectes més foscos
i tèrbols de la bruixeria (els processos, les totures...), però també els més suggerents, que tenien lloc
a la nit (les reunions de bruixes: el sàbat, els rituals...). Al ﬁnal, es proposa una reﬂexió ﬁnal sobre
què ha signiﬁcat el fenomen de la bruixeria a Catalunya.

