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Foto del sopar organitzat per a celebrar la festa dels flequers

A les imatges, un moment del sopar de dissabte i l’Hereu i la Pubilla

Festa patronal dels flequers

Lluïda Festa Major a Batet

Un any mes, s’ha celebrat la festa patronal dels flequers amb un
sopar que ha servit per a posar-se al dia de les xafarderies dels
membres del gremi, retrobar-se amb flequers retirats, donar la
benvinguda als nous i recordar anècdotes. Es van sortejar detalls
de les cases comercials i, sobretot, la trobada va estar plena de
sinceritat, estimació i ganes de tornar-hi l’any vinent.

Batet de la Serra va celebrar el cap de setmana passat la seva festa
major, acompanyada de molt bon temps, fet que va propiciar una
gran participació de gent. Es va escollir l’Eudald Aumatell i la Laia
Canal com a hereu i pubilla d’enguany i l’actuació dels Jarks, els
partits de volei i l’anxovada van ser alguns dels actes més destacats
de la festa d’enguany, a banda del Ball d’en Batoies i les perdius
acompanyats dels Batoiers.

Primer coworking de la Garrotxa
El proper dimarts 31 de maig, a les 6 de la tarda, el coworking
Núria farà una jornada de portes obertes per a totes les persones
interessades en conèixer aquest espai i el seu funcionament. L’espai
de treball compartit està ubicat a l’antic cinema Núria al carrer del
Carme número 8 i es posarà en funcionament l’1 de juny.
El cotreball (coworking) és una manera de treballar que permet
a professionals independents de diversos sectors, compartir
una mateixa oficina o un mateix espai de feina. Un sistema
que fomenta la col·laboració, el treball en un espai comunitari i
multidisciplinari i la feina en xarxa. En el cas del coworking Núria,
els seus usuaris disposaran d’un espai de treball comú amb accés
a banda ampla d’internet, servei d’impressió, office, taquilla, gestió
de la correspondència i sala de reunions privada. La iniciativa és de
l’associació Núria Social que s’ha creat recentment amb l’objectiu de
revitalitzar aquest edifici històric del barri vell d’Olot.
L’espai de treball compartit serà la primera fase d’aquesta iniciativa
per obrir el Núria a la ciutadania. Just després de l’estiu està
previst inaugurar la resta de l’equipament: sala polivalent i cantina
agroecològica.
Per a més informació http://nuriasocial.org, enviant un correu a
nuriasocialolot@gmail.com o trucant al tel. 972 69 11 23.
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Culturals

Nou número
de Revista de
Girona
Ja ha vist la llum l’edició de maigjuny de la Revista de Girona, a
càrrec de la Diputació de Girona
que, amb aquesta refrescant
portada, arriba al seu número
296. En el seu interior hi trobem
una interessant entrevista al
besaluenc Joan Gratacós, que fa
un repàs a la seva trajectòria com
a voluntari. També hi trobem un
reportatge, signat per Anna Pons, sobre el Museu dels Sants i la
tradició d’aquest art a la capital de la Garrotxa. Finalment, també
coneixerem una mica millor a l’artista olotí Pep Sau, un artista
multidisciplinar que, marcat per la seva discreció, es converteix en la
personificació de l’antiartista.

temps lliure!

Vols escriure ràpid a l’ordinador?
Per a totes les edats

· Cursos de mecanografia personalitzats
· Cursos d’INFORMÀTICA des de nivell zero
· Cursos d’iniciació
· Cursos de perfeccionament per augmentar la velocitat
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