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Una vintena d’equips
d’arquitectes volen fer el
nou Firal d’Olot
aS’han presentat a la convocatòria feta per l’Ajuntament, i un jurat n’escollirà
deu i després tres a Els projectes finalistes se sotmetran a consulta popular

Una fotografia d’arxiu de Josep Pujiula, el Garrell, al parc
de les cabanes d’Argelaguer que va crear ■ R. ESTÉBAN

CASTELLFOLLIT DE LA ROCA
Jordi Casas

El creador del parc de
les cabanes, al record

OLOT

Un total de 21 equips d’arquitectura aspiren a fer-se
càrrec de la redacció del
projecte d’urbanització de
l’emblemàtic i cèntric passeig d’en Blay d’Olot, conegut popularment com el
Firal. A partir d’ara, un jurat n’escollirà un total de
deu –tots tindran 1.000
euros de premi– i
d’aquests hauran de quedar finalment els tres més
ben puntuats –obtindran
3.000 euros més de premi–, que se sotmetran a
una consulta popular. A
tots, se’ls demana que descriguin la seva idea del nou
Firal, un pressupost aproximat i flexibilitat per incorporar les aportacions
del procés de participació
ciutadana ara en marxa
en un màxim de set folis i
tres petits plànols i, a part
d’acreditar la solvència
tècnica, que hagin realitzat obra pública.
El jurat estarà integrat
per regidors del govern i de
l’oposició, representants
de l’equip tècnic de l’Ajuntament, un del Col·legi
d’Arquitectes, un del Collegi d’Enginyers, Camins,
Canals i Ports i un arquitecte de prestigi.
El pes del resultat de la
consulta ciutadana és el
mateix que el del jurat, 45
punts
respectivament,
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Una vista general del passeig d’en Blay d’Olot, el centre de la ciutat ■ J.C.

que difícilment s’atorgaran íntegrament a una sola de les opcions. Hi haurà
10 punts més atenent
criteris tècnics, econòmics i de lliurament del
projecte.
L’alcalde, Josep Maria
Corominas, ha afirmat
que està convençut que
s’imposarà el sentit comú i
l’atorgament de punts serà similar per part del jurat i de la consulta ciutadana. “Els veïns han de tenir
en compte, però, que en
aquest cas la part tècnica
té molt de pes, que les condicions tècniques valen
tant com l’opinió dels ciutadans”, ha dit.
Els projectes finalistes

L’Ajuntament de Castellfollit
de la Roca ret avui homenatge
al popular veí Josep Pujiula Vila, en Garrell, mort el 2 de juny
passat i conegut per ser el
creador del parc de les cabanes d’Argelaguer. Conjuntament amb la família, ha organitzat un acte de reconeixement públic. Així, es projectarà
la pel·lícula Sobre la marxa, de
Jordi Morató i Termita Films.
L’emissió serà a les 22 h a la
plaça Major de Castellfollit.
Aquesta pel·lícula, protagonitzada per Josep Pujiula, el Gar—————————————————————————————————

La data

—————————————————————————————————

06.2018

és el mes en què està prevista la inauguració del nou passeig dedicat a Miquel Blay, el
Firal.

se sabran a principi d’octubre i després d’una exposició pública se sotmetran a consulta popular, a
mitjan novembre. Abans
de final d’any, s’adjudicarà
la redacció del projecte i
les obres començaran el
juny del 2017 i s’inauguraran un any després. ■

Contracte resolt
Mostra d’oficis
amb RCR
antics a la plaça
Arquitectes
—————————————————————————————————

L’alcalde d’Olot ha informat
que el contracte que tenia
l’Ajuntament amb RCR Arquitectes, redactors del projecte
inicial del Firal i del seu entorn, ja està resolt. “Entenc
que poden estar enfadats, jo
ho estaria, però per qüestions jurídiques no podem
adjudicar una obra amb un
projecte fet fa deu anys, quan
hi havia una altra legislació”,
ha indicat. Això no obstant, hi
ha afegit que mantenen bones relacions amb ells.

rell, fa un repàs del seu gran
projecte de vida al laberint i les
construccions de fusta de les
cabanes d’Argelaguer, que van
despertar l’interès de persones de tot el món. L’Ajuntament de Castellfollit de la Roca també vol aprofitar aquest
acte perquè diferents entitats,
veïns del poble i la resta de
municipis de la Garrotxa en
general puguin participar en
aquest homenatge. Per això,
ha fet un convit públic a tots
els veïns i veïnes a
participar-hi.■ REDACCIÓ
—————————————————————————————————

RIPOLL

RIPOLL

Abat Oliba

Compromís per
reindustrialitzar
el Ripollès

El Museu Etnogràfic de Ripoll
ha organitzat per demà a la
plaça Abat Oliba una nova
edició de la mostra d’oficis.
Durant tot el dia i al davant del
museu, tothom qui vulgui podrà conèixer oficis antics com
ara el de clavetaire, boter, torner i, entre molts altres, fabricant de baldufes. A les vuit del
vespre, es clourà la mostra
amb la lectura comentada de
poemes d’oficis a càrrec de
Florenci Crivillé i M. Dolors Vilaplana. ■ J.C.

Els màxims representants de
la Unió Intersectorial i Empresarial del Ripollès i la Cambra
de Comerç de Girona signen
avui a Ripoll un compromís
per impulsar la reindustrialització del Ripollès. També signaran aquest compromís els
alcaldes de Ripoll, Sant Joan
de les Abadesses, Campdevànol, Ribes de Freser i Camprodon. El sector industrial ha estat històricament el motor
econòmic de la comarca i ara
ha perdut pes. ■ J.C.

