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A Olot, aposten per
potenciar els ateneus
a L’Ajuntament vol contribuir a millorar aquests equipaments en comptes de fer
un hotel d’entitats a Estudia destinar una part de l’antic hospital a aquest ús
Ton Torner i Carles Fontfreda, de Xucu-pà, amb Marc
Planagumà, durant la presentació del documental ■ J.C.

Jordi Casas
OLOT

Documental per
tancar l’homenatge
al grup olotí Xucu-pà
J.C.
OLOT

Una vista exterior de l’antic hospital Sant Jaume des del carrer Mulleras ■ J.C.

l’antic hospital pel sector
del carrer Mulleras. “És
una decisió que encara no
s’ha pres i això els ha generat frustració”, ha indicat, tot recordant que
manté contactes regulars
amb els representants
d’aquestes entitats.

Mentrestant l’Ajuntament ha intentat solucionar el problema d’entitats sense local oferintlos espais alternatius. Això no obstant, ha insistit
que defensen potenciar
els ateneus actuals.
En l’actualitat, Olot té

els ateneus de l’Orfeó, Els
Catòlics i el Casino, tot i
que, en aquest cas, la rehabilitació és més difícil.
A part, estudien donar a
la sala La Carbonera del
Teatre Principal l’ús de
punt de trobada, a part
del polivalent. ■

L’estrena del documental
Xucu-pà i l’orgull rural,
molt més que un concert,
tancarà diumenge vinent
(12 h als Cines Olot) el cercle de l’homenatge que el
festival local Elmini ha fet
a aquest mític grup musical olotí. L’audiovisual,
realitzat per Marc Planagumà, té com a base el concert multitudinari del juny

passat. Mostra imatges de
l’actuació, on diversos músics van reversionar les
cançons de Xucu-pà, i
també imatges inèdites de
tot plegat per explicar
l’univers del grup. “Van
ser símbol del rock bacó,
irreverent amb la modernitat, d’exaltació de l’univers masculí, ultralocal i
d’una qualitat indiscutible
que els va fer referents al
país als anys vuitanta”,
sentencia Planagumà. ■
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L’equip de govern d’Olot
–CiU i el PSC– aposta per
potenciar els ateneus de
la ciutat, més que per la
creació d’un hotel d’entitats. Ho ha afirmat el regidor de Cultura, Josep Berga, en l’últim ple, arran de
la petició de nous espais
compartits que fa temps
que reclamen diverses
entitats i que li ha fet arribar el regidor d’Olot en
Comú, Xevi Garcia.
Berga ha explicat que,
ja abans de les últimes
eleccions
municipals,
representants d’aquests
grups els van demanar
poder ocupar una part de
l’antic hospital Sant Jaume. Segons ell, és el ple
que ha de definir i aprovar
com s’ocupa la part de

