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Alumnes de l’Escola el Morrot.

Cinc escoles
d’Olot es
comprometen
amb les Viles
Florides
OLOT| DdG

Cinc escoles d’Olot (Escola Cor de
Maria, El Morrot, Malagrida, Sant
Roc i el Volcà Bisaroques) han fet tallers sobre jardineria dins del context
del programa Viles Florides. En total han participat uns 250 alumnes.
Un dels tallers amb plantada de
ﬂors va tenir lloc ahir a la tarda a l’Escola el Morrot.
Alícia Berga (directora de l’Escola) va explicar: «Des de l’IME ens va
arribar la proposta de participar al
projecte Viles Florides». Van portar
la idea al claustre. «I -va dir-, es va
veure molt oportú». Va valorar: «Per
una part. éra aportar un granet de
sorra al projecte d’embellir la ciutat».
Va explicar: «Vam decidir portar-lo
a terme amb els alumnes de tercer,
perquè curricularment treballen les
plantes». Van creure que el projecte els serviria per profunditzar més
en la part pràctica del tema de les
plantes. «També - va afegir-, perquè
els alumnes s’adonessin del que fa
l’Ajuntament de donar importància
als espais verds». Els alumnes han
explicat a les altres classes que han
fet un parterre ben visible.
Per la seva part, Josep Gelis (regidor d’Espai Públic) va anunciar que
ampliaran l’experiència als barris i
que Olot acollirà el concurs Viles Florides 2016.

La processionària ataca els
boscos de pi roig de la Garrotxa
0 Els hiverns suaus i la manca de depredadadors situen l’epidèmia a la porta de la muntanya
LA VALL DE BIANYA | XAVIER VALERI

Els cabdells de la processionària
són visibles als boscos de pi roig
dels marges de la N-260 a l'altura
del veïnat de Sant Ponç d'Aulina
(Vall de Bianya) a poca distància de
l'entrada dels túnels del Capsacosta, a l'entrada al Ripollès. És el
límit dels boscos de pi roig, una espècie vegetal pròpia de la muntanya. Es tracta d'una zona d'alçades
superiors als 500 metres i, abans,
molt propensa a les gelades hivernals. Poc més avall, comença la
zona de pi mediterrani. És a dir, els
boscos on normalment habitava la
larva de la processionària.
Fa pocs anys, la zona de Sant
Ponç d'Aulina patia rigoroses gebrades i era un dels primers llocs,
on nevava a la Garrotxa. En canvi,
ara la imatge dels cabdells de la
processionària als pins denota
que -almenys aquest hivern- les
coses han canviat. A tot el marge
de la muntanya, els pins estan
embrutats del cabdell de la processionària i la imatge dura des de

L’Ajuntament de la Vall d’en Bas
ha fet un comunicat, en el qual exposa: «L’extreballador que havia
demandat a l’Ajuntament de la
Vall d’en Bas per acomiadament
improcedent retira la demanda».
Continua: « L’excoordinador de
Turisme de la Vall d’en Bas, Albert
Badia, havia impugnat l’acomiadament per causes objectives per
considerar que era improcedent».
Informen que «a la data assenyalada pel judici (25/02/16) i davant de la jutgessa, l’advocat de Badia va sol·licitar, en nom del seu
client, el desistiment del procedi-

Les Preses
El tècnic del Museu dels Volcans,
Jordi Zapata, ha explicat que l'abundància de la processionària del
pi és per causa d'un seguit d'hiverns suaus i la manca de depredadors. «Al febrer, abans, no es veien ﬁleres d'erugues», ha aﬁrmat.
Segons ell, els depredadors naturals la mallerenga i d'altres ocells
de bosc s'han vist molt reduïts
per dues causes.
La primera, l'ús de pestícides en
l'agricultura i la segona la politica
d'eliminar els arbres vells dels

Un cabdell al cim d’un pi a Sant Ponç d’Aulina.

boscos. «Els ocells necessiten els
forats dels arbres vells per niar i si
no hi ha arbres vells no hi ha
ocells», ha explicat. Els naturalistes -segons ell- posen capses perquè puguin niar, però són insuﬁcients.
El problema -segons ell- és que
la processionària s'afegeix a les

sequeres que des de fa temps castiguen els boscos de pi roig de la
Vall de Bianya. Ha indicat que les
pinedes van ser plantades en una
època més freda.
L’Ajuntament de les Preses ha
hagut de fer fumigacions excepcionals a la zona de Xènacs per
causa de la plaga.

L’Ajuntament Olot estudiarà els accessos
OLOT | DdG

L'Ajuntament d'Olot farà un estudi concret de les entrades a la
ciutat per tal d'adequar-les als
nous hàbits del trànsit. Segons ha
explicat, Josep Gelis (regidor d’Espai Públic per CiU), la intenció és
fer l'estudi en els propers anys i en
el mandat 2019-22 fer-hi millores
signiﬁcatives.
Les entrades al centre d'Olot
han canviat en els darrers anys.

Finalitza el litigi entre
l’Ajuntament de la Vall
d’en Bas i un extreballador
LA VALL D’EN BAS | DdG.

X.V.

l’inici de la collada ﬁns l’entrada
dels túnels. Al terra, les ﬁleres d’erugues també són visibles.
Les gelades i el consegüent fred
marquen els límits de l'expansió de
la plaga. Un dels principals factors
de l'expansió de la processionària
són les baixes temperatures. Només sobreviu en zones on l'hivern no és rigorós i el darrers hiverns no ho han estat per causa del
canvi climàtic.

ment i l’arxiu de les actuacions.
L’escrit de l’Ajuntament valora la
renúncia: «Amb aquesta actuació,
el senyor Badia va mostrar la seva
conformitat amb les causes que en
què es basava la carta (canvis en
l’organització que comportava l’amortització del seu lloc de treball) i per tant, considerava que el
seu acomiadament estava fonamentat i era procedent».
El motiu del litigi era que Badia
considerava que l’acomiadament
havia estat improcedent, cosa que
té un preu diferent al d’un acomiadament procedent. Badia no
ha fet declaracions.

L'accés de l'avinguda de les Tries
va perdre volum de vehicles a
partir de la posada en servei de l'A26 el 2004. Ara, veïns s'han queixat
de manca de llums a la rotonda
d'entrada a l'avinguda principal.
En canvi, la rotonda d'entrada de
l'A-26 a la carretera de la Canya té
molt de trànsit.L'Ajuntament l'ha
adequada per erradicar la percepció de via ràpida que en tenien
alguns conductors. Un dels temes

pendents d'aquesta entrada és
l'ampliació de la rotonda de la
Rodona. L'Ajuntament va comprar els ediﬁcis colindants i els va
enderrocar el 2011. Ho van deixar
fet per ampliar el giratori, però la
crisi ho va deixar pendent.
Una altra entrada que ha augmentat el ﬂuxe de vehicles és el de
la rotonda de la sortida de l'A-26 pel
polígon del Morrot i l'entrada a la
carretera de Sant Joan de les Aba-

desses. Es tracta, de la principa vida
d'accés a l'Hospital d'Olot i comarcal de la Garrotxa. La darrera
acció de millora va ser l'enderroc
d'una casa que estava mal alíniada. L'entrada sud per la rotonda de
la Solfa també necessita millores.
En un programa de ràdio Olot
d'atenció veïnal, l'alcalde d'Olot Josep Maria Corominas (CiU) va dir
que necessita millores al paviment i a l'enllumenat.

Dues bessones de Girona
guanyen el concurs de l’Olotx2
DIARI DE GIRONA

0 Van aprofitar per conèixer

la ciutat, en el context d’una
promoció destinada a la
dinamització econòmica
OLOT | DdG

L'Ainhoa i l'Arantxa Garrote Penabad són una parella de bessones
univitel·lines de Girona que van
enviar un vídeo a la promoció
Olotx2. Van guanyar el concurs i
han passat el cap de setmana a
Olot, convidades per Olotx2. Les
noies havien estat a Olot només
una vegada, per això elles i els
seus pares van aproﬁtar per acabar
de conèixer la ciutat.

La família guanyadora del concurs a l’Hotel la Perla.

