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Per una Garrotxa 
sense violències
A principis d’octubre, a la comarca es va 
engegar la campanya “Garrotxa sense vio-
lències”, organitzada per onze municipis, el 
Consell Comarcal i el Consorci d’Acció Social. 
Amb l’objectiu de construir un món més 
just, es vol contribuir a “identificar els es-
tereotips, les actituds i els comportaments 
que generen desigualtats”. 

Els dies vinents hi ha dos municipis que 
presenten activitats en el marc d’aquesta 
campanya. D’una banda, a Beuda, del 21 
d’octubre al 26 de novembre, s’ha organit-
zat una acció participativa per generar un 
debat públic sobre les violències de gènere 
a partir de la qüestió “Què li preguntaries 
al patriarcat?”. D’altra banda, a Olot es pro-
posa participar en el fanzine col·lectiu de 
la campanya, “una revista per retallar les 
violències masclistes i LGTBI-fòbiques i en-
ganxar-nos a les cures”. Serà el dijous 29 
d’octubre de 6 a 8 del vespre.

Podeu consultar més detalls de la cam-
panya a garrotxasenseviolencies.wor-
dpress.com.

Noves accions al barri de 
Sant Miquel
En el marc del PIAM de Sant Miquel, el Consell de Barri 
d’aquest sector d’Olot es va reunir el 7 d’octubre per de-
cidir i aprovar les principals accions que es duran a terme 
a finals d’aquest any. 

Els veïns han escollit tirar endavant un projecte de pacifi-
cació del barri, que aportarà més seguretat a l’espai, zones 
de velocitat reduïda i carrils bici. També s’ha optat per 
tornar a impulsar la regeneració del carrer de Sant Miquel, 
una proposta que s’ha anat fent al llarg dels últims anys. 
La nova fase ha de permetre l’enderrocament de tres ca-
ses i la construcció d’un camí per a vianants vora del riu, 
que servirà com a pont entre el barri i la zona del Molí 
d’en Climent. A més, s’ha apostat per repensar i valorar 
l’espai esportiu, la plaça de Sant Miquel i el camp de les 
Mates i dotar-los d’infraestructures d’acollida al joc per als 
infants i joves. 

D’altra banda, es manté la tria de propostes culturals per 
al barri, una de les quals és la segona edició de la mostra 
Quaestio, juntament amb el festival Entranyes. 

Diumenge, canvi d’hora
Encara no hi ha acord per suspendre la mesura 
del canvi d’hora, malgrat els nombrosos estu-
dis en aquest sentit. Per això, aquest cap de 
setmana, el darrer del mes d’octubre, tornarem 
a estrenar l’horari d’hivern: quan siguin les 3 de 
la matinada de diumenge, dia 25, haurem d’en-
darrerir una hora els rellotges. En la majoria de 
dispositius electrònics i telèfons mòbils aquest 
canvi d’hora ja es farà automàticament.

Més mesures per contenir la covid-19
Davant l’auge del nombre d’infeccions per coronavirus a Catalunya, dimarts passat, 20 d’oc-
tubre, el PROCICAT va anunciar l’aprovació de noves mesures per contenir l’epidèmia. Els 
comerços que habitualment són oberts les 24 hores del dia ara han de tancar a partir de les 
10 del vespre i fins a les 7 del matí. A les àrees de servei d’autopistes i altres vies només es 
pot servir menjar i beguda per emportar-se, sense utilitzar els espais interiors. També s’ha 
suspès l’activitat presencial als equipaments cívics, amb algunes excepcions, com els progra-
mes d’educació en el lleure i de suport juvenil o els menjadors de caràcter social.

D’altra banda, el govern espanyol estudiarà declarar el toc de queda com a mesura per evitar 
la propagació del virus, cosa que requeriria la declaració d’estat d’alarma als llocs on s’apliqués.
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Tan lluny i alhora tan a prop
És el concepte de la instal·lació temporal d’un grup d’es-
tudiants del màster internacional d’arquitectura d’Elisava, 
que es podrà veure en diversos espais d’Olot. Amb el su-
port del professor i arquitecte olotí Xevi Bayona, així com 
de Toni Montes i Roger Paez, els alumnes han concebut, 
desenvolupat i construït un projecte sobre el distancia-
ment social. A partir d’una sèrie de miralls sonors mòbils, 
dues persones es poden xiuxiuejar tot i estar a vint me-
tres de distància. 

El muntatge ja s’ha pogut veure aquest estiu al Firal i des 
de dilluns passat i durant tres setmanes serà al parc de 
les Móres. Després anirà al parc del carrer Gòdua del barri 
de Bonavista i, finalment, a la plaça del Pla de Dalt.

El COAC presenta una programació 
marcada per la virtualitat
Les comarques gironines gaudiran un any més de la programació de 
tardor del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC), que inclou ex-
posicions, jornades de debat i conferències. El programa està marcat 
per la represa de l’activitat, que es va haver d’aturar durant el primer 
semestre de l’any a causa de la covid-19, i pel format en línia de la 
majoria de les propostes, per ajudar en la prevenció de la propagació 
del virus.   

De les diverses conferències, Olot n’acollirà tres: “La Quarta Paret: 
l’arquitectura dins i fora la pantalla”, “L’arquitectura del segle XXI 
per a Girona: un país de futur” i la “Trobada de Nadal”. La primera, a 
càrrec de l’arquitecte Jaume Prat, s’engloba dins el festival Lluèrnia 
i serà el divendres 20 de novembre a la sitja de l’antiga estació. La 
segona, organitzada per la Taula Gironina de Turisme i prevista per 
al dimarts 1 de desembre, és una conferència d’Andrea Buchner, del 
despatx garrotxí RCR Arquitectes. Finalment, el dimecres 9 de de-
sembre l’artista i fotògraf Joan Fontcuberta serà l’encarregat de tan-
car la programació del 2020 a la Delegació de la Garrotxa-Ripollès 
del COAC, en la tercera xerrada a la capital de la comarca. 

L’acte amb més rellevància pública és el lliurament de guardons de 
la 23a edició dels Premis d’Arquitectura de les Comarques de Girona. 
Enguany, l’esdeveniment serà en format virtual, per respectar les 
mesures de seguretat per la covid-19. Es farà el 27 de novembre i 
hi opten diversos projectes i autors garrotxins. Podeu consultar els 
candidats al web www.premiarquitecturagirona.cat.
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“La Pia Almoina de Girona” 
/ exposició permanent
Demarcació de Girona del COAC. Girona (COAC)

“Reconstrucció de l’església de Sant Pere després 
de la Guerra Civil” 
/ exposició fins al 10 de gener de 2021
Delegació de l’Alt Empordà del COAC. Figueres
(COAC + Comissió Mil·lenari Sant Pere de Figueres)

“50 anys de l’Arxiu Històric del COAC” 
/ exposició fins al 9 de gener de 2021
Casa Masó. Girona
(COAC + Fundació Rafael Masó) 

Debat Turisme 2020. La represa del debat: El turisme 
a les Comarques Gironines / taula rodona 
En línia (Taula Gironina de Turisme + COAC + UdG)

Cicle El món que ens espera. “Repensant la ciutat” 
amb Itziar González i Sara Mas / conferència 
En línia (COAC + Casa de Cultura Les Bernardes)

Cicle MARQ. Amador Vega: Espais negatius en 
pintura / conferència 
En línia (EPS UdG)

Cicle El món que ens espera. “Repensant la casa” 
amb Àlex Giménez i Magda Mària / conferència 
En línia (COAC + Casa de Cultura Les Bernardes)

Cicle MARQ. Cíclica: Espai públic i regeneració 
urbana / conferència 
En línia (EPS UdG)

Debat Turisme 2020. Turisme i Arquitectura
/ taula rodona 
En línia (Taula Gironina de Turisme + COAC + UdG)

Trobada de Nadal. Joan Fontcuberta 
/ conferència 
(Delegació de la Garrotxa-Ripollès del COAC)

Debat Turisme 2020. Reptes de futur
/ taula rodona 
En línia (Taula Gironina de Turisme + COAC + UdG)

Cicle “Per un Nou Vell” / debats 
En línia (COAC + Ajuntament de Girona + UdG)

Cicle “Per un Nou Vell” Itziar González / debats 
En línia (COAC + Ajuntament de Girona + UdG)

Debat Turisme 2020. Turisme i Economia 
/ taula rodona 
En línia (Taula Gironina de Turisme + COAC + UdG)

Cicle “Per un Nou Vell” / debats 
En línia (COAC + Ajuntament de Girona + UdG)

Cicle MARQ. Mariona Benedito: Habitatge social
/ conferència 
En línia (EPS UdG)

Cicle “Per un Nou Vell” / debats 
En línia (COAC + Ajuntament de Girona)

Cicle MARQ. Imma Jansana: El passeig marítim al 
Prat de Llobregat / conferència 
En línia (COAC + EPS UdG)

Lluèrnia, festival del foc i de la llum. “La Quarta 
Paret: L’arquitectura dins i fora la pantalla” Jaume 
Prat / conferència 
Sitja de l’estació. Olot
(Lluèrnia + Delegació de la Garrotxa-Ripollès)

Cicle MARQ. Pablo Garrido: La pell a l’arquitectura 
com a pretext de projecte / conferència 
En línia (COAC + EPS UdG)

23a edició Premis d’Arquitectura de les Comarques 
de Girona / acte de lliurament dels Premis
En línia (Demarcació de Girona del COAC)

Cicle “Per un Nou Vell” / debats 
En línia (COAC + Ajuntament de Girona + UdG)

Cicle “Per un Nou Vell” Itziar González / debats 
En línia (COAC + Ajuntament de Girona + UdG)


