|

24 Comarques Gironines

| GARROTXA / RIPOLLÈS

Societat

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

EL PUNT AVUI
DIMARTS, 20 D’AGOST DEL 2019

Més ajuts
per renovar
façanes a
Campdevànol
a Hi podran aspirar els propietaris que

tinguin habitatges dins d’àmbit de la llei
de barris a Ja es poden demanar

La fornícula amb un eccehomo que hi ha a l’antiga merceria de Can Tenas, a l’accés al passeig d’en Blay ■ J.C.

Homenatge als
sants d’Olot
LLEGAT · L’organització del festival Lluèrnia rehabilitarà la cinquantena de
fornícules de sants i verges que hi ha al centre, amb la col·laboració de
l’Ajuntament RECORD · És un reconeixement a la indústria de la imatgeria
Jordi Casas
OLOT

L

a contradicció és productiva,
i més en el món de la creació
artística. Ho és, doncs, en
el cas dels organitzadors
del festival de la llum, el Lluèrnia
d’Olot. La característica dels muntatges que hi participen, a banda
de fer referència obligada a la llum
i al foc, és que es tracta d’instal·lacions efímeres.
Els organitzadors volen, no obstant això, deixar un testimoni permanent de cadascuna de les edicions. Per això, han decidit que, coincidint amb el Lluèrnia d’aquest
any, que se celebra el 9 de novembre, el festival i l’Ajuntament d’Olot
arreglaran les fornícules, les capelletes dels sants i verges que hi ha
repartides pels carrers de la ciutat.
És una mena d’homenatge a la
imatgeria religiosa –Olot va ser
un dels principals centres de producció de sants–, una actuació
d’embelliment de l’espai públic i,
també, una acció per dotar de més
il·luminació els carrers del centre
de la ciutat.
En alguns casos, aquestes capelletes es troben en habitatges des-

ocupats i, per tant, sense ningú
que en tingui cura, per la qual cosa
queden exposades a l’espoli o al robatori del sant o la verge en qüestió, o, en el millor dels casos, el grau
d’abandonament és notable.
S’han produït diversos episodis.
Un dels més importants va tenir
lloc el 2014, quan uns desconeguts
van robar una imatge de sant Antoni i dues marededéus. Un any
abans, es van endur la imatge de
sant Miquel de la font que hi ha al
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La recuperació de
fornícules és un
homenatge a la
imatgeria religiosa
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carrer al qual dona nom aquest
sant, cosa que s’ha repetit en una
altra ocasió.
En altres casos, estan en bon estat, però han estat objecte de bretolades. El cas més emblemàtic és
el de la imatge de pedra que hi ha a
la fornícula del santuari de la Mare
de Déu del Tura, que ha encaixat
diverses escomeses. La més rellevant, l’any 2009, quan uns desconeguts la van fer caure i va quedar

molt deteriorada. Més endavant,
uns altres brètols es van endur el
bou que acompanya la imatge –és
una verge trobada i el bou hi fa allusió–, tot i que posteriorment es
va recuperar.
Per tot això, l’organització del
festival i l’Ajuntament s’han proposat una rehabilitació d’aquestes
capelletes, personalitzada en cada
cas, ja sigui repintant-les, netejantles o millorant-ne la il·luminació.
Aquesta feina es farà en col·laboració amb el Col·legi d’Arquitectes
de Catalunya.
N’han comptabilitzat més d’una
cinquantena al centre. N’hi ha moltes que estan dedicades a diverses
advocacions de la Mare de Déu, algunes són imatges amb vestit de roba. La nòmina de sants és molt llarga. N’hi ha de curiosos, com sant
Benet de Parlem, que estava a la
fornícula de l’antiga botiga de la casa Olivas i que era conegut popularment com el santu negru, convertit
en símbol pels veïns del nucli antic
amb un gegant que el representa.
En el cas de la Mare de Déu del
Roser, encara ara els veïns obren els
llums de la fornícula i l’ornamenten
amb flors coincidint amb la diada
del Roser, el 7 d’octubre. ■

A la foto d’arxiu, un dels carrers del centre de
Campdevànol, objecte del pla de façanes ■ J.C.

Jordi Casas
CAMPDEVÀNOL

L’Ajuntament de Campdevànol ha obert una nova
convocatòria de subvencions per a la rehabilitació
de façanes i cobertes, en el
marc de la llei de barris
corresponent a l’anualitat
2019/2020. S’hi podran
acollir tots els propietaris
d’edificis que tinguin més
de 25 anys d’antiguitat i
que estiguin inclosos en
l’àrea urbana que delimita
el programa de la llei de
barris. Les sol·licituds es
podran presentar a partir
del 26 d’agost i hi haurà
temps fins al 20 de setembre del 2019.
En concret, l’àmbit beneficiat és el que es coneix
com a nucli original de
Campdevànol, que comprèn el carrer Major i el
seu entorn més immediat,
i els barris de Vistalegre i el
Raval. A les bases també
s’hi especifica que els edificis han de tenir majoritàriament habitatges habi-

tuals i permanents, i només se subvencionaran
obres de rehabilitació; en
cap cas obres d’ampliació
o noves.
Pel que fa a l’import de
les subvencions, en el cas
de la façana poden arribar
al 70% del seu cost i en el
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és el dia en què s’acaba el
termini per presentar les sollicituds i aspirar als ajuts per
a façanes i cobertes.

de les cobertes aniran del
20 al 30%. Les sol·licituds
que es presentin han de
ser d’obres executades i
pagades des de l’1 de gener
del 2010 fins al 30 de novembre del 2020.
El programa de la llei de
barris, doncs, continua
avançant a Campdevànol. ■

