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ha fet malbé el terreny. Fa uns anys, es 
va arranjar un espai de passeig al vol-
tant de l’estany que es va construir en 
aquesta zona, i ara es permet que tant 
el camí dels enamorats com el camí de 
Rigolisa, que hi porten, es deteriorin 
d’aquesta manera.

Una bona idea seria arranjar 
aquests dos camins que menen a l’es-
glésia i al parc del Torniquet perquè 
aquest espai segueixi essent un lloc sa-
ludable d’esbarjo i de passejades on po-
der gaudir de la natura prop de la vila.
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Un teatre obert a la comarca | L’Or-
feó Popular Olotí, que és una institució 
centenària, ha decidit oferir el seu es-
cenari a tothom que vulgui actuar en 
públic, tant si està relacionat amb les 
arts escèniques com amb les musicals. 
Es farà un calendari de les actuacions, i 
a més s’anunciarà convenientment per 
fer-ho extensiu a tots els interessats. 
L’Orfeó es pretén obrir a la societat. 
L’esperit d’obertura ha estat sempre 
una característica d’aquesta institució, 
que ja va tenir un paper molt impor-
tant durant la dictadura franquista, 
en ser l’única entitat que va acollir les 
classes de català quan fer-les resultava 
una temeritat, tant per als participants 
com per a qui els acollia. No podem 

Aliança hospitalària | Fa uns tres 
anys que es va fer una aliança hospi-
talària entre tres hospitals –el de Vic, 
Campdevànol i Olot–, i al cap d’aquest 
temps se n’ha fet una valoració positi-
va, tant des del punt de vista dels usu-
aris d’Osona, el Ripollès i la Garrotxa 
com de la reducció de costos. Han 
compartit especialitats i una direcció 
única que permet una bona coordina-
ció entre professionals dels tres cen-
tres i alguns serveis, però sobretot –di-
uen– continuen incorporant avenços 
que els permeten millorar l’atenció als 
usuaris. 

L’Hospital General de Vic és un 
centre de referència per a CatSalut en 
tècniques i proves molt especialitza-
des que fins ara s’havien de realitzar 
a Barcelona. Es deixa clar que cadas-
cuna de les tres institucions manté la 
seva personalitat jurídica i també les 
línies d’actuació que els són pròpies. 
És un dels primers convenis establerts 
a Catalunya que es pensa fer en altres 
centres.

Festival Mot | Durant anys, el mes 
d’abril se celebrava l’«Olot, temps de 
paraules», que enguany s’ha deixat de 
fer per crear un nou festival de litera-
tura, el Mot, que es pretén que sigui 
de qualitat i el màxim de proper a les 
persones. 

Es desplegarà alhora a Girona i a 
Olot durant la segona setmana d’abril. 
Aquesta primera edició està dedicada 
a la literatura fantàstica, temàtica que 
anirà canviant cada any.

més que alegrar-nos de la notícia i ce-
lebrar la iniciativa.

Nova recuperació d’espais oberts 
| Fa anys que s’ha endegat la política 
de recuperar i establir espais oberts 
en diferents punts de l’Espai d’Interès 
Natural de l’Alta Garrotxa. S’estassen 
les mates arbustives i es talen arbres 
de mida petita en diverses zones amb 
l’objectiu de fer-hi pastures, on anti-
gament ja hi havia hagut espais oberts 
per a aquesta finalitat, i que ara es vol 
mirar d’anar recuperant. S’han fet ac-
tuacions en tres municipis: a Sales de 
Llierca, a Montagut i Oix i a la Vall de 
Bianya. 

Cal remarcar el gran interès que 
representen aquestes zones, ja que 
afavoreixen l’augment de la diversitat 
de fauna i flora tot incrementant la bi-
odiversitat. Són zones que també ser-
veixen per prevenir incendis, però so-
bretot per recuperar un paisatge agro-
forestal que en el darrer temps ha estat 
en clar retrocés, tot mantenint una 
activitat ramadera tradicional com ho 
havia estat durant centúries en aques-
ta i altres comarques. La feina és efec-
tuada per treballadors de la Cooperati-
va la Fageda, una institució que ajuda 
a inserir laboralment persones en risc 
d’exclusió social, intervencions que 
fan manualment, amb un tractament 
acurat de les restes vegetals generades. 
El projecte està patrocinat bàsicament 
per l’Obra Social de “la Caixa”, i també 
per la Diputació i el Consorci de l’Alta 
Garrotxa.
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>> Ermita de Sant Andreu de Guitarriu. 


