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Notícies

L’escriptora 
emmascarada
Víctor Català, l’escriptora emmascarada, 
és el títol d’un assaig que proposa repensar 
la figura de Caterina Albert. Escrit per l’olo-
tina Margarida Casacuberta, professora de 
literatura contemporània a la Universitat de 
Girona, el treball revela com, per protegir-se, 
l’autora de Solitud es va amagar rere una 
sèrie de màscares. Precisament, la primera, 
el pseudònim, té l’origen a Olot, on Víctor 
Català va ser premiada als Jocs Florals de la 
ciutat amb el monòleg La infanticida. 
Demà divendres, dia 17, l’obra es presentarà 
a la sala d’actes de l’Arxiu Comarcal de la 
Garrotxa. L’acte començarà a les 7 del vespre 
i anirà a càrrec de Rosa Vilanova, professora 
de llengua i literatura catalana a l’institut 
Montsacopa d’Olot. 

n Polítiques   ______________________________________________________

La campana ‘Llibertat’ 
viatja a Brussel·les
A partir del 20 de gener, la Delegació de la 
Generalitat de Catalunya a Brussel·les aco-
llirà l’exposició “Les campanes d’ús civil a 
Catalunya. Cap a la concepció moderna del 
temps”, organitzada per la Direcció General 
de Cultura Popular i Associacionisme 
Cultural i l’Associació Medieval de Bagà. 
Entre les campanes exposades hi haurà la 
campana Llibertat de l’ANC Garrotxa, que 
hi romandrà fins a finals de febrer. Una de-
legació de la territorial olotina de l’Assem-
blea viatjarà fins a Brussel·les per assistir a 
l’acte d’inauguració, que comptarà amb la 
presència del president Carles Puigdemont 
i de l’exconseller Lluís Puig. L’exposició es 
clourà el 29 de febrer amb una trobada in-
ternacional de campaners, i es preveu que 
a partir de llavors sigui itinerant per dife-
rents poblacions catalanes.

Una mostra dels 40 
anys de Rialles
Demà divendres, 17 de gener, s’inaugura a 
Can Trincheria l’exposició “40 anys de Rialles 
Olot”. L’acte començarà  a 2/4 de 7 del ves-
pre, amb una cercavila del Nen i els Sols de 
Rialles, acompanyats per Timbus, que sor-
tirà des de la plaça Major i arribarà fins a Can 
Trincheria. Allà, a les 7 del vespre, tindrà lloc 
la inauguració de l’exposició, que comptarà 
amb un petit espectacle de Toti Toronell. Es 
tracta d’una mostra participativa que anima 
els visitants a descobrir la història dels qua-
ranta anys de l’entitat i la seva aportació a 
la cultura olotina mitjançant un joc. A més, 
els participants entraran en el sorteig d’un 
àlbum de cromos i de dues entrades per a 
tots els espectacles de Rialles de l’any 2020. 
L’entrada és gratuïta i es podrà visitar l’expo-
sició fins al 9 de febrer, en horari d’obertura 
de Can Trincheria.

Al primer pis amb 
Rodoreda
Dimecres vinent, 22 de gener, la platea del 
Teatre Principal d’Olot s’omplirà d’estudiants 
dels instituts d’Olot que assistiran a la repre-
sentació de l’obra Mirall trencat, de Mercè 
Rodoreda. Es tracta d’una de les activitats 
programades dins del cicle “Al primer pis”, que 
obre aquest espai del teatre perquè els més 
grans de 65 anys puguin gaudir de l’especta-
cle per un preu de 3 €. Començarà a 2/4 d’1 
del migdia.

n Culturals   __________________________________________________________

L’ANC Olot renova 
coordinador
Dilluns passat, 13 de gener, la territorial 
olotina de l’Assemblea Nacional Catalana 
va renovar coordinador. Josep Ferrés, que 
havia ocupat el càrrec els darrers quatre 
anys, va cedir el pas a Magda Ripoll, que 
fins aleshores havia estat la secretària de 
l’ANC Olot. Ferrés ha comunicat el relleu en 
un missatge, en què també ha volgut ex-
pressar que “han estat quatre anys inten-
sos”, amb moments “extraordinàriament 
apassionants” que mai oblidarà, com “les 
setmanes de setembre i octubre de 2017”.  
De la nova coordinadora, Ferrés destaca 
que és “una persona de grans valors i capa-
citat i totalment compromesa amb la nació 
des de fa molts anys”. 
Els estatuts de l’Assemblea marquen que 
el termini màxim per ostentar el càrrec és 
de quatre anys.

n Religioses   ______________________________________________________

En memòria del pare 
Llagostera
Aquest diumenge, 19 de gener, a les 12 
del migdia a l’església de Sant Esteve 
d’Olot es dirà una missa en memòria del 
carmelita olotí pare Jaume Llagostera, que 
va ser vicari de la parròquia.

OLOT. ZONA CENTRE 
Pis de segona mà que consta de rebedor, 
sala menjador, cuina per menjar-hi, renta-
dor, bany amb dutxa i 2 habitacions dobles. 
Terres de gres. Tancaments d’alumini amb 
vidre doble. Calefacció de gas. Ascensor. 
Edifici de pocs veïns. Ben situat! CEE en trà-
mit. Preu: 106.000 €                        ref. 3546

 

OLOT. ZONA LES TRIES
Pis de segona mà en molt bon estat que 
consta de rebedor, sala menjador amb sortida 
a balcó, cuina per fer-hi vida, 3 habitacions i 
bany amb dutxa. Traster gran amb rentador 
a sota teulat i terrassa solàrium. Calefacció, 
aire condicionat i tancaments d’alumini amb 
vidre doble. Garatge gran per a 2 cotxes i 
trastos. Per entrar-hi a viure! CEE en tràmit. 
Preu: 105.000 €                             ref. 3550

OLOT. ZONA SANT MIQUEL
Pis dúplex molt nou que consta de 2 
habitacions dobles grans, sala menjador, 
cuina, rentador i 2 banys complets. Terrassa 
solàrium de 28 m2. Terres de parquet. Armaris 
encastats. Calefacció i aire condicionat. 
Pàrquing i traster. Impecable. Molt assolellat 
i molt bones vistes! CEE en tràmit.
Preu: 153.000 €                                ref. 3534
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