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GARROTXA / PLA DE L’ESTANY

Una exposició virtual
rememora la Banyoles
dels primers estiuejants
a L’Arxiu Comarcal del Pla de l’Estany incorpora al seu lloc web un recorregut

centrat en una selecció molt atractiva de fotografies del balneari de la Puda
Ramon Estéban
BANYOLES

El balneari de la Font Pudosa va atraure a Banyoles a partir del 1862, l’any
en què va obrir les portes,
una nombrosa clientela
formada sobretot per
gent benestant de Barcelona. Era el que ara se’n
diria turisme de salut, però aleshores en deien,
simplement, estiuejants.
D’aquells forasters se’n beneficiava no només el balneari, ja que van donar vida a molts altres establiments i negocis. De tot plegat tracta l’exposició Forasters i banyistes, produïda per l’Arxiu Comarcal
del Pla de l’Estany. Per visitar-la no cal anar a la seva
seu del monestir de Sant
Esteve, ja que és virtual,
la primera d’aquest tipus
que organitza l’arxiu.
“És una fórmula ideal,
ja que els horaris de l’arxiu
no s’adiuen amb els del públic i a les exposicions presencials hi ve poca gent”,
explica Núria Batllem, directora del centre i coautora de la mostra junt amb
Josep Grabuleda. De la
part gràfica se n’ha cuidat
l’equip Masgrau-Yani.
La Banyoles del 1900
El recorregut es basa en
una atractiva selecció de
fotografies, majoritàriament d’entre els anys

Nenes de Barcelona que estaven de colònies, a la Puda ■ J. CLARAMUNT / ACPE

1900 i 1915, totes pertanyents al fons de l’arxiu,
en què veiem els usuaris
del balneari, bé en grups
familiars, o bé en retrats
individuals, en retrats de
la mainada i prou o en un
grup de nenes d’unes colònies d’estiu. També hi ha
fotos dels allotjaments,
com ara la fonda Flora de
la plaça dels Turers i la Casa Nenas de la plaça de la
Constitució (l’actual plaça
Major); de carrers i places,
i dels paisatges dels afores... Els textos explicatius ens parlen dels anuncis a la premsa en què els
establiments i alguns propietaris de pisos particulars s’oferien per allotjar
els estiuejants, així com de
serveis complementaris,

com ara lloguer de carruatges; del viatge a Banyoles, que normalment
es feia en tren fins a Girona, on s’agafava una diligència; del trajecte que
havien de cobrir entre la
ciutat i el balneari, a través dels actuals carrers
Verdaguer i Guèmol i el
passeig de la Puda; dels
bescuits de merenga coneguts com a cansalades
que se servien a la vora de
la font; de les propietats
de la seva aigua i, per descomptat, del balneari.
El recorregut continua
per les zones de la vora de
l’estany on passejava la
clientela. Si ara hi ha tants
arbres a la vora banyolina
del llac –s’hi explica– es
deu precisament al fet que

es van plantar per donarlos ombra. També van condicionar algun punt de
l’estany i es van introduir
espècies impròpies de la
zona (la carpa, per exemple) per facilitar la pesca,
que era un dels entreteniments dels forasters, junt
amb els passejos amb barca, excursions a la rodalia... A partir del vespre,
l’activitat es desplaçava al
centre, on hi havia cafès,
casinos, teatres i cinemes,
es descriu en l’exposició.
En principi, Forasters i
banyistes estarà sempre
penjada al web de l’arxiu.
Si té èxit –i la primera
impressió és que sí–, es
muntaran més exposicions en format virtual,
ha avançat Batllem. ■
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A Olot, fan pedagogia
de la cadira de rodes

D

esplaçar-se d’un lloc a l’altre de la ciutat, anar a
comprar, a fer un cafè o a fer qualsevol altra activitat
a l’aire lliure no representa cap problema especial
per a la gran majoria de les persones més enllà del trànsit,
de si plou, o de les presses que un tingui. Aquestes activitats quotidianes tan bàsiques, no obstant, es compliquen
si la persona que les ha de protagonitzar s’ha de desplaçar
amb cadira de rodes. Cal més temps i els espais públics de
la majoria de ciutats no estan adaptats al cent per cent per
oferir les mateixes possibilitats de desplaçament a tothom. Això, a més, limita en certa manera la socialització
de les persones amb problemes de mobilitat i més si hi
afegim que tampoc no hi ha
gaires activitats adaptades
a les seves necessitats, ni
públiques, ni privades.
A Olot, hi ha un home
que s’ha ficat entre cella i
cella lluitar perquè aquesta
situació vagi canviant. És
Josep Ligero, el president
de Mifas a la Garrotxa, que
ara també reactivarà l’entitat al Ripollès. Ligero fa
temps que lluita per l’eliminació de barreres arquitectòniques i, ara, ha posat en
marxa una iniciativa per
conscienciar tothom de què
suposa haver de dependre
Alumnes del Pla de Dalt,
d’una cadira de rodes per
a punt per a la cursa ■ J.C.
desplaçar-se. A l’estadi
d’atletisme d’Olot, Mifas, amb la col·laboració d’Esports i
Lleure de l’Ajuntament, ha dut a terme una jornada d’atletisme amb cadira de rodes i altres jocs sense barreres. És
la primera edició i només hi han participat els alumnes de
cinquè de l’Escola Llar i els de sisè de la del Pla de Dalt
d’Olot, on un dels alumnes va en cadira de rodes. Els participants han hagut de fer eslàlom amb una cadira com
la que utilitza el seu company, curses amb deficiència visual, una de 40 metres amb cadira i boccia, una mena de
petanca on els jugadors estan asseguts i fins i tot tiren la
bola amb un suport en forma de rampa.
En aquestes jornades, tots han guanyat. O més ben dit,
guanyar alguna d’aquestes proves no ha estat pas l’objectiu, tampoc fer una bona marca. Tots els participants han
tingut medalla, la medalla d’entendre que no tothom ho
té tan fàcil per fer les coses quotidianes.
Ligero lluita per aconseguir uns campionats d’atletisme
adaptat a Olot. L’estadi no permet homologar marques.
L’èxit, però, ja l’ha aconseguit amb la jornada escolar.
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Comunica als seus clients i al públic en general que, amb la finalitat
de continuar invertint i de millorar
la qualitat del servei elèctric, caldrà
interrompre el subministrament
d’energia als clients següents:
CD23 MADREMANYA, CD56
QUINTAR, CD24 MILLÀS, CD26
MAS TORRENT, CD27 MAS
FONT, CD28 MAS MORADELL.
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Preguem que disculpin les molèsties que els puguem ocasionar.
Per qualsevol aclariment, poden
trucar al 972 47 66 40
112908-1113327®

801175-1112597A

Horari: de 15.00 a 16.00 h

