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El PSC d’Olot
veu urgent
obrir el polígon
de la Canya
a Josep Guix diu que és una clara
millora de l’accés a la zona a Remarca

que redueix l’impacte a l’Escola Llar
Els operaris treballant en la preparació dels gegants d’Olot que faran de rocòdrom al parc dels Coloms ■ J.C.

El rocòdrom del parc dels
Coloms comença a tenir la
forma dels gegants d’Olot
Jordi Casas
OLOT

El nou parc dels Coloms
d’Olot comença a tenir la
forma projectada. De fet,
es convertirà a partir d’ara
en el parc de la faràndula
olotina, perquè serà presidit pel gegant i la gegantessa d’Olot, que tindran forma de rocòdrom. Ahir els
vianants que passaven per
la zona, situada entre la
plaça del Mig i el carrer
Mulleras, ja van poder començar a endevinar com
seria la forma definitiva
d’aquest rocòdrom de fibra de vidre i de 2 metres
d’altura. Es tracta del gegant i de la gegantessa asseguts al terra i agafant-se

SERVEIS

Mifas té botiga
a l’hospital
d’Olot
—————————————————————————————————

L’organització Mifas ha obert
un quiosc dins del nou hospital comarcal de la Garrotxa
d’Olot. A part de premsa, s’hi
poden comprar objectes de
neteja personal, petites llaminadures i alguns articles
d’entreteniment. Aquest establiment el regenta personal
de la fundació de l’entitat i està situat a l’esquerra de la recepció. ■ J.C.

Les xifres

———————————————————————————————————————————————————————————————————————
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els genolls.
El disseny és obra de
l’artista olotí Tavi Algueró
–segurament, un dels qui
més han recreat aquestes
emblemàtiques figures–.
Ell mateix, a més, ha dissenyat els cavallets d’Olot
que es repartiran pel parc i
que tindran una molla per
gronxar els usuaris; el cap

de Lligamosques –un capgròs que acompanya els
gegants d’Olot–, que presidirà els gronxadors, i els
nans del Tura, que se situaran al capdamunt d’un
tobogan.
A part del rocòdrom, els
operaris de l’empresa especialitzada a la qual s’han
encarregat aquests jocs

metres d’altura tindran els
dos gegants d’Olot que faran
de rocòdrom
al parc dels Coloms.

nens s’ha calculat que podrà
encabir el nou parc, en una
superfície de 600 metres
quadrats.

infantils estan muntant la
resta de jocs. Han costat
60.000 euros i l’espai de
joc té 600 metres quadrats, amb una capacitat
per a una vuitantena de
nens. El paviment que envoltarà els jocs és tou i la
delimitació de l’espai es fa
amb una zona enjardinada.
Cal recordar que aquest
nou parc està situat a sobre de la sortida del nou
pàrquing del supermercat
Mercadona, a la planta
subterrània de la nova plaça Mercat, i la seva construcció ha estat molt polèmica perquè ha comportat
la tala d’arbres històrics,
que s’han hagut de descatalogar. ■

Guix mostra el cartell que indica l’accés al nou polígon
d’activitats econòmiques de la Canya, a Olot ■ EL PUNT AVUI

Redacció
OLOT

El portaveu del PSC
d’Olot, Josep Guix, a l’oposició, ha reclamat l’obertura immediata de l’accés al
polígon d’activitats econòmiques del costat de l’Escola Llar, a la carretera de
la Canya. Aquest vial fa
temps que està tancat i falta pavimentar-lo. Connecta amb la carretera de la
Canya al giratori previ al
sector de Cuní. Guix ha explicat que amb l’obertura
del nou accés a aquest polígon s’evitarà que els cotxes i camions hagin de
passar per davant de l’Escola Llar i hagin de fer la
volta a la rotonda de Can
Minguet si volen anar cap
a la Vall de Bianya i Sant
Joan les Fonts.
El portaveu dels socialistes olotins, a més, hi ha
afegit que amb el nou vial
es podria obrir de manera
definitiva el pas de vehicles cap a la depuradora i
la planta de reciclatge, i es
descongestionaria el tràn-
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a Operaris especialitzats estan muntant la principal atracció del nou espai
d’oci infantil a La resta de la faràndula ornamentarà els altres jocs

sit del camí de les Feixes.
“Així, aquesta ruta, tan
apreciada pels olotins i la
gent de la Canya, podria
recuperar el seu ús inicial
de camí ral i via verda”, ha
indicat. A part, Josep Guix
ha remarcat que obrir l’accés al polígon de la Canya
comportarà la millora dels
carrers que en formen
part. “D’aquesta manera,
donem un bon suport a

La frase

—————————————————————————————————

“El nou vial reduiria
la contaminació
acústica i ambiental a
la zona on hi ha
l’Escola Llar”
Josep Guix

PORTAVEU DEL PSC A OLOT

l’activitat industrial de la
zona del polígon de la Canya, encara que sigui d’iniciativa privada, ja que l’Ajuntament ha de forçar la
millora de les infraestructures bàsiques de la ciutat”, ha conclòs. ■

Es necessita

PERSONA PREJUBILADA
de 55 a 60 anys, per a manteniment i cultiu
de finca al Maresme. Casa inclosa, contracte
de treball, preferiblement casat, sense fills a
càrrec, necessari carnet de conduir.
Prego que telefonin al 93 464 13 10

