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Comarques LA GARROTXA
X. V.

L’Ajuntament de Besalú
aprovarà noves normes
per a serveis funeraris
 L’empresa Mémora

ha activat un edifici de
sales de vetlla al polígon
industrial de can Ring
BESALÚ| DdG

L’Ajuntament de Besalú té previst
aprovar per la tardor un reglament de serveis funeraris adaptat
a la normativa europea. La idea és
incentivar la competència al sector i evitar duplicitats de serveis. La
intervenció de 2 empreses en un
sol servei funerari va ser denunciat
pel grup del PSC al Consell Comarcal de la Garrotxa.
A la pràctica, una empresa feia
el servei de missa i cementiri i
una altra, el de vetlla, pel fet de tenir limitacions territorials. La voluntat és que els usuaris puguin es-

collir amb plena llibertat l’empresa que hagi de fer la totalitat del servei.
El reglament serà una part més
de la millora en els serveis funeraris
a la localitat. Fa pocs dies, l’empresa
Mémora va posar en servei un tanatori al polígon de can Ring. L’ediﬁci de serveis funeraris evitarà els
desplaçaments a Banyoles i Olot,
als quals es trobaven obligats els
habitants de Besalú i la seva zona
d’inﬂuència: Argelaguer, Maià de
Montcal, Sant Ferriol i Beuda.
L’immoble de sales de vetlla era un
equipament demanat per la municipalitat. Al 2007 l’Ajuntament va
encarregar la redacció d’un projecte que al ﬁnal no es va poder fer.
Ara, la competència pels serveis
l’ha fet possible. A Besalú i la seva
zona d’inﬂuència és moren de 40
a 50 persones per any.

Santa Pau licita el pou que
ha d’evitar els problemes en
el subminstrament d’aigua
SANTA PAU | X. V.

L’Ajuntament de Santa Pau en el
proper ple aprovarà les clàusules
per la licitació d’un pou d’aigua potable a la zona esportiva. La previsió –segons l’alcalde Josep Companys (Units per Santa Pau-ERC–
és que el pou valorat en 92.863 €
estigui en servei a ﬁnals d’any. El
pou servirà per evitar els problemes que tenen lloc quan l’únic que
tenen té problemes.
El darrer incident va tenir lloc a
la nit del 9 al 10 de juliol, quan van
saltar els automàtics i en conseqüència la bomba impulsora que
trasllada l’aigua als dipòsits va
quedar aturada. Durant el matí, els
veïns van rebre l’aigua dels dipòsits i no van notar res i van continuar consumint aigua.
A mitja tarda els dipòsits de

L’Ajuntament de Santa Pau
preveu disposar del pou nou
a finals de l’any vinent,
a la zona del poliesportiu

Puig de Mar i de can Falguera van
quedar buits.
En conseqüència, les zones del
poble que reben aigua d’aquests
dipòsits van quedar sense subministre. Al vespre, Aigües de Catalunya (empresa concessionària) va
resoldre el problema, però l’abastament no va tornar a la normalitat ﬁns a la mitja nit del dia 10.
L’alcalde, Josep Companys, ha
indicat que el tall va ser un fet puntual i que no es preveuen problemes en el subministrament d’aigua
durant l’estiu.

Olot ha atorgat un ajut a Mifas
perquè faci sensibilització
OLOT | DdG

L’Ajuntament d’Olot ha atorgat
una partida econòmica a l’Associació MIFAS per tal que, al llarg del
2016, faci activitats de sensibilització a la població d’Olot i també
per mantenir el Servei d’Integració Laboral de l’entitat a la ciutat.
Durant el primer semestre de l’any, MIFAS va dur a terme dues jornades de sensibilització adreçades
a la població en general i set xerrades sobre accidents de trànsit i
promoció de l’esport adaptat a di-

verses escoles de la població.
Les dues jornades de sensibilització van ser, per una banda, atletisme en cadira de rodes i altres
esports sense barreres a les pistes
d’atletisme d’Olot. Hi van participar prop de 100 nens i nenes de diferents escoles de la ciutat. Per l’altra, van fer una activitat d’eslàlom
en cadira de rodes adreçada als comerciants de la ciutat per tal de
sensibilitzar sobre la importància de tenir adaptats els comerços
i els serveis d’hostaleria.

Comença la millora de l’avinguda Europa, a Olot
 Ahir van començar les obres de l’avinguda Europa. La previsió és que hi hagin canvis de circulació. Els vehicles de la
N-260 que entrin a Olot hauran de passar pel costat contrari de l’avinguda Europa des de la plaça Unió Europea fins
l’avinguda Portugal. Els que circulin per la carretera de Sant Joan des de l’avinguda Reis Catòlics hauran de passar pel
carrer França, i els de l’avinguda Països Catalans podran accedir a l’avinguda, però hauran de girar pel carrer Grècia.

Olot valorarà el contingut
de can Vayreda per
estudiar-ne la donació
 Tapissos, quadres, vaixells, escultures i documents formen un

patrimoni de gran valor que en part pot ser cedit a l’Ajuntament
DIARI DE GIRONA

OLOT | X. V.

L’Ajuntament d’Olot –en una de
de les seves darreres juntes de
govern– va aprovar contractar
l’empresa Ababol Gestión del Patrimonio Cultural per a la redacció
d’un informe de valoració dels
elements de can Vayreda. L’aprovació es va fer per unanimitat i d’acord amb un informe de la directora del Museu de la Garrotxa,
Montserrat Mallol. L’import aprovat pel treball és de 14.876 €.
L’informe ha de servir per valorar d’una manera professional el
contingut de la casa Vayreda. Es
tracta de documents, quadres, tapissos, escultures, vaixelles i altres.
De moment, no hi ha cap compromís, però el motiu de la redacció d’un informe és per acordar futures donacions. Les negociacions, en un principi, han estat
encarades a la possible donació de
documents a l’Arxiu de la Garrotxa.
Fonts consultades han informat que la valoració es fa en base
als preus de subhasta d’elements
similars als valorats.
Un cop l’informe estigui acabat
servirà per consensuar donacions entre els actuals propietaris
(hereus de la família Vayreda) i l’A-

Can Vayreda és una casa pairal situada al centre d’Olot.

Hi ha documentació de les
relacions familiars amb les
màximes figures de la cultura
catalana dels segles XIX i XX

juntament.
Els elements de can Vayreda
són testimonis sobretot del segle
XIX, quan en el context d’un segle
inestable dos ﬁlls de la casa van
destacar de manera considerable en pintura de paisatges i en literatura. Joaquim Vayreda, el ger-

mà gran, es va consolidar com un
dels paisatgistes més potents de la
Catalunya del ﬁnal del XIX. Els
seus quadres van posar de moda
Olot i la Garrotxa.
El petit, Marià Vayreda, va ser un
pintor important i un escriptor
clau en la literatura catalana. Els
seus escrits són un testimoni de la
col·lisió entre la Catalunya pairal
i la industrialització.
Dins de la casa, hi ha la correspondència que els dos germans
van tenir amb les ﬁgures de la
pintura i l’escriptura de l’època.

