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LA GARROTXA
Joan sala

Una escola centenària | El CEIP 
Sant Cristòfol de les Planes d’Hostoles 
inicia, a partir del juliol, tot un seguit 
d’actes per festejar oportunament els 
seus cent anys d’existència com a ins-
titució docent. La commemoració es 
perllongarà fins al juny del 2019, i du-
rant tot aquest temps hi haurà molts 
actes, des d’exposicions de llibres, 
d’estris escolars d’altres èpoques o de 
fotografies, fins als merescuts reco-
neixements que afecten tant aquesta 
escola i els seus protagonistes com les 
escoles dels veïnats de Cogolls i les En-
cies, que també fan cent anys i que van 
tenir un paper clau en l’educació, com 
fan notar des de la comissió organitza-
dora del centenari. L’edifici de l’escola 
de les Planes és un interessant exem-
ple d’arquitectura modernista, obra 
primerenca de l’arquitecte Joan Roca 
i Pinet. Tots aquests actes commemo-
ratius serviran per fer-hi unes obres 
necessàries que finalment ara tiraran 
endavant. A vegades esdeveniments 
com aquest ajuden a fer realitat millo-
res llargament esperades.

>> L’escola de les Planes d’Hostoles el 15 de 
desembre de 1918, el dia que es va inaugurar. 
(Font: Arxiu Municipal de les Planes 
d’Hostoles)

Congrés sobre vulcanologia | El 
setè Internacional Maar Conference 
es farà a Olot del 21 al 25 de maig. Es 
tracta d’un congrés de gran rellevància 
per a l’estudi de la vulcanologia que 
gaudeix d’un gran reconeixement en-
tre els professionals especialistes en la 
matèria. El programa consta de cinc 
sessions íntegrament en anglès. Es 
preveuen sortides a Caldes de Malave-
lla, a la regió francesa del Parc Natural 
Regional dels Volcans de l’Alvèrnia i al 
Parc Natural de la Zona Volcànica de la 
Garrotxa, que és el millor exponent de 
paisatge volcànic de la península Ibè-
rica: hi ha una quarantena de cons vol-
cànics i moltes colades basàltiques. Un 
altre element que també s’ha valorat 
perquè el congrés tingui lloc a Olot és 
el paisatge garrotxí, de variada i exube-
rant vegetació d’alzinars, rouredes 
i fagedes; tot plegat, d’un excepcio- 
nal valor paisatgístic que es troba en 
poques contrades. 

Habitatges de protecció oficial per 
a joves | Està previst que l’antiga parrò-
quia de Sant Privat d’en Bas sigui recon-
vertida en cinc habitatges de protecció 
oficial per a joves. L’Ajuntament ja n’ha 
encarregat la redacció del projecte, amb 
una subvenció de la Diputació. És un 
primer pas per complir amb un conveni 
que van signar l’Ajuntament de la Vall 
d’en Bas i el Bisbat de Girona, segons el 
qual l’ens municipal es comprometia a 
reparar l’edifici per tal de convertir-lo 
en habitatges assequibles, en un ter-
mini de cinc anys. D’aquesta manera 
s’evita l’enderroc de l’antiga rectoria, de 
proporcions considerables i que actual-
ment es troba en un estat de conserva-
ció molt lamentable. Podria ser un bon 
exemple a seguir per rehabilitar altres 
rectories d’arreu de les comarques gi-
ronines i, d’aquesta manera, aconseguir 
un doble objectiu, social i patrimonial.

EL GIRONÈS
dani vivern

Més gran, més lluny...  | Cinquanta 
milions d’euros: el cost de la nova Clí-
nica Girona. Ja han començat les obres 
per construir el nou centre, a la carre-
tera de Barcelona, en una zona fins fa 
poc força depauperada. Tindrà tres ve-
gades més superfície que l’actual edifi-
ci, però no augmentarà gaire la capaci-
tat quant a llits, sinó que potenciarà els 
equipaments quirúrgics. Acostumats 
com estem molts ciutadans a tenir-la 
a poca distància, ja que sovint ens hi 
acostem a peu, a menys que en siguem 
usuaris d’urgència, se’ns farà estrany 
inicialment haver d’anar tan lluny. És 
com la biblioteca Carles Rahola: des 
que la biblioteca municipal ja no és a 
la Casa de Cultura, alguns n’enyorem 
la proximitat, mentre que per a d’al-
tres la nova localització ha estat molt 
ben rebuda. I és que Girona creix, ho  
vulguem o no.
 També està escalfant motors l’Hiper-
cor amb l’ampliació de les seves ins-
tal·lacions, encallada feia mesos per  
problemes burocràtics amb les llicèn-
cies d’obres i per la reurbanització 
de la plaça de Salvador Dalí, a la seva 
banda nord. Amb aquests entrebancs 
superats, s’engega una nova etapa 
d’aquest important espai comercial.

Mirant prim | En canvi, per tirar en-
davant el projecte museístic d’art con-
temporani de Casa Pastors (l’antiga 
Audiència Provincial) no són tan clares 
les perspectives. No s’ha concretat en-
cara quina serà la fórmula per gestio-
nar aquest centre cultural (consorci, 
fundació, associació d’entitats), ni 
tampoc el pressupost. El que sí és clar, 
segons Carme Clusellas, responsable 
del projecte i actual directora del Mu-
seu d’Art, és que el funcionament del 
museu exigirà entre sis-cents mil i un 
milió d’euros a l’any. La diferència en-
tre les dues xifres és simptomàtica de 
la indefinició econòmica del projecte, 
que, per altra banda, hauria de tenir  
un mínim de cent mil visitants anuals 

l’edifici després d’haver perdut la seva 
residència a causa dels bombardejos 
de la Guerra Civil. La finca va ser venu-
da l’any 2003 i, quinze anys més tard, 
ha passat a ser un hotel. El destí dels 
edificis històrics pot ser aquest o un 
altre (equipament públic, per exem-
ple), però, en tot cas, benvingut sigui  
que es trobi una solució per no deixar 
que construccions com la Casa Vincke 
es degradin i que devaluïn el patrimoni 
arquitectònic.


