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LA GARROTXA
Text > Joan sala

Olot és sobre un volcà | En els dar-
rers mesos s’ha fet la remodelació del 
passeig del Firal. El nou disseny varia 
notablement la imatge anterior i pro-
porciona uns espais amplis, aptes per a 
molts esdeveniments. Durant les obres 
s’han hagut de fer rases profundes, que 
han proporcionat una informació que 
els geòlegs qualifiquen de molt valuosa: 
sembla que sota el passeig i els espais 
de l’entorn hi ha un con volcànic, que es 
calcula que fa aproximadament un qui-
lòmetre de perímetre. S’hi observa una 
colada de lava molt fluida, que els tèc-
nics asseguren que no és gens habitual a 
la zona. Així mateix, s’hi han pogut aga-
far mostres de bombes volcàniques i de 
gredes que ajudaran a fer l’estudi de les 
erupcions de la zona. Fins ara s’havia dit 
que Olot era entre volcans, ja que al vol-
tant de la ciutat hi ha un conjunt de cons 
ben identificats i molt populars, però ara 
es pot fer una nova afirmació: la ciutat 
està situada sobre un volcà.

Activitats artístiques a la zona | La 
Vall de Bianya ha acollit per cinquena 
vegada la proposta de l’Associació Bi-
nari, que combina les intervencions ar-
tístiques efímeres i els espais d’interès 

patrimonial del municipi. La selecció 
dels artistes es fa amb dues intencions: 
escollir obres escaients per a les seus de 
l’itinerari o bé projectes inèdits. També 
s’intenta donar lloc a pràctiques artís-
tiques variades que permetin diverses 
lectures, i a una certa amplitud generaci-
onal. Hi han predominat els formats au-
diovisuals i les instal·lacions. A més,  s’ha 
ofert l’oportunitat de conèixer elements 
històrics i arquitectònics del municipi. 
 Una altra activitat ha estat la perfor-
mance consistent en vuitanta-quatre 
ombrel·les grogues que van bategar a 
l’interior del cràter del volcà Montsa-
copa per demanar la llibertat dels pre-
sos polítics. L’acció era organitzada per 
la Plataforma 1r d’Octubre. I entre els 
diversos actes que es van celebrar a la 
comarca per commemorar l’1 d’octubre 
cal destacar la inauguració a Riudaura 
de la magnífica peça La llavor, obra del 
ceramista Claudi Casanovas.

>> Imatge de la remodelació del passeig 
d’en Blay, conegut popularment com el Firal 
d’Olot. (Autoria: Quim Roca Mallarach)
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L’incansable vol de les àligues | 
Quinze anys després de la mort del ge-
neral Francisco Franco, i ja en plena (?) 
democràcia, les monedes amb la seva 
efígie encara eren de curs corrent i le-
gal, barrejades amb les del rei Juan Car-
los I. Aquella anomalia numismàtica i 
política només era criticada molt espo-
ràdicament en alguna carta al director 
o en algun tímid article d’opinió. I no 
calia tenir vista d’àliga per adonar-se’n, 
perquè no eren pas poques les mone-
des de l’«antic règim» que corrien per 
butxaques, taulells i bancs. Però resulta 
que tot just aquest setembre s’han reti-
rat finalment unes altres àligues: les de 
la simbologia franquista que adornava 
el pont de l’Aigua, entre Sarrià de Ter i 
el barri gironí del Pont Major. El mate-
rial per a la reflexió extractable del fet 
és considerable, però vist que hi ha gent 
aquí i a la resta d’Europa que desconeix 
(o tolera) l’existència de tants monu-
ments franquistes com encara hi ha a 
l’Estat, tot exercici de raonament sobre 
la qüestió esdevé poc menys que inútil. 
Deixem-ho aquí.

Allò que el Ter s’endugué | Es va par-
lar, fa dos o tres anys, de fer una passera 
elevada com cal sobre el Ter, al munici-
pi de Bescanó. No pas un pont per a ve-
hicles, vianants i ciclistes (que ja hauria 
estat hora que es construís, i que fa més 
d’un segle que la gent i el sentit comú 
reclamen), però sí suficient per no ha-
ver de patir per si un aiguat se l’enduia. 
Aquell projecte (menor, sí, però pre-
sumptament definitiu segons autoritats 
ben informades en aquell moment) 
encara dorm en algun calaix, mentre 
que el gual que fa quatre dies s’havia 
arranjat (es fa periòdicament amb un 
cost econòmic que ignorem) va ser en-
dut (com passa també periòdicament) 
pels aiguats de l’octubre. Als nombro-

Freda amb la Unió Soviètica. La de l’Es-
tartit va ser posada en funcionament 
el 1961, després que els terrenys fossin 
expropiats pel Ministeri de Defensa, i 
va deixar d’emetre l’1 de gener de 1995. 
Deu anys més tard, el 2005, el recinte de 
la base va ser tancat. I allà s’ha quedat, 
sense ofici ni benefici, en un estat de 
degradació molt avançat, fantasmagò-
ric. L’equip de govern de l’Ajuntament 
de Torroella de Montgrí - l’Estartit ja ha 
anunciat que tornarà a demanar al Mi-
nisteri de Defensa la cessió a cost zero 
de l’antiga base i els seus terrenys (35,5 
hectàrees), perquè considera que han 
de ser per a ús del municipi. De propos-
tes per reutilitzar l’espai, n’hi ha unes 
quantes, però potser les de Gent del 
Ter semblen les més adequades (centre 
d’interpretació del parc, base per a ru-
tes paisatgístiques i turístiques...). Aca-
bi com acabi, la reivindicació de cessió 
de l’espai és justa i s’hi ha d’insistir fins 
que s’aconsegueixi l’objectiu.

Cent anys de la biblioteca | El setem-
bre del 1918 es va inaugurar la Bibliote-
ca Popular d’Olot, que va ser una de les 
quatre primeres biblioteques públiques 
que va fer la Mancomunitat de Catalu-
nya, una a cada província catalana. Les 
altres eren la de les Borges Blanques, la 
de Sallent i la de Valls (aquesta darrera 
és l’única que es conserva). Totes qua-
tre se situaven entre jardins i tenien un 
mateix disseny noucentista, de línies 
neoclàssiques, d’estètica molt bonica, 
que formaven un templet amb unes 
columnes a l’entrada. L’objectiu era que 
fossin això: temples de la cultura oberts 
a tothom. L’edifici olotí es va enderrocar 
l’any 1968, i es va construir una nova bi-

blioteca en aquell mateix lloc, més gran 
en superfície, fidel a l’estètica arquitec-
tònica d’aquella època, però d’uns re-
sultats gens destacables. Anys més tard, 
la biblioteca es va traslladar al centre 
de la ciutat, a l’edifici que havia estat 
l’Ajuntament. Ara hi ha un projecte per 
fer-ne una de nova, amb més capacitat.


