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cròniques

L’ALT 
EMPORDÀ

joan ferrerós
La gent gran sol dir que les informaci-
ons dels diaris, noticiaris, telediaris... 
només solen portar notícies dolentes; 
la meva mare –és l’àvia que tinc més a 
mà– sol insistir en aquest punt, tot i que, 
quan arreplega El Punt, el primer que fa 
és repassar les necrològiques. Doncs 
bé, he decidit comprovar-ho: durant el 
juliol i l’agost he col·leccionat les notí-
cies relatives a l’Alt Empordà que han 
aparegut en portada al dit diari. 

Molta inseguretat | Passa davant 
de tots els altres assumptes. L’alcalde 
Vila de Figueres es queixa que el barri 
gitano li «distorsiona» la seguretat fi-
guerenca (ai, el llenguatge pretesament 
correcte dels polítics!): en realitat vol dir 
que hi ha gitanos que es distingeixen 
per delinquir i passar-se la «seguretat» 
per... sí, per allà mateix. Però no només 
ells, perquè a Empuriabrava, per mirar 
de reduir el delicte, han decidit posar 
càmeres als carrers. Allà on no hi valen 
càmeres espia és als camps i boscos de 
Viladamat, Albons... i Cistella, que s’ha 
quedat sense telèfon deu dies pels re-
iterats robatoris de cable de coure. 
Miguel Rodríguez, famós lladre de 
cotxes, el celebrat Miguelín del país 
de pandereta i picarol, ha estat de-
tingut... en un concessionari de vehi-
cles. I a Lledó –al Lledó dels Vayreda i 
de la col·legiata de Santa Maria–, un 
energumen dispara trets pel carrer 
acollonint el veïnat; és detingut, alli-
berat, torna a disparar trets pel car-
rer, etc. A Roses ja han comissat tres 
tones d’articles al top manta i a més 

 EL BAIX 
EMPORDÀ

gerard prohías
Camins de ronda | Cabussar-se a mar 
des d’una roca és un plaer irrepetible 
que els adolescents han anat desco-
brint generació rere generació. Des 
dels molls, des de les esculleres, des 
de penya-segats assequibles i amb un 
fons de sorra més o menys profund, 
és innegable que el perill sempre hi és 
present, en alguns indrets més que no 
pas en d’altres. Com una serp d’estiu, 
les televisions i altres mitjans nacio-
nals i forasters han fet un seguiment 
de tota la colla de joves que dia a dia 
desafien la llei de la gravetat tirant-se a 
l’aigua des de les roques denses i pun-
xegudes que baixen del cap Roig a la 
Banyera de la Russa. Lligar la notícia 
amb el festival de música ha resultat 
estèril, però efectiu, en el sentit que 
ha permès als mitjans muntar més o 
menys una notícia.

D’altra banda, també ha estat re-
current el mal estat en què es troben 
els nostres camins de ronda. Algú s’ha 
referit a les malvestats de la nevada. 
Algú altre ha criticat la deixadesa de 
les administracions, les quals és cert 
que en aquesta qüestió juguen al ping-
pong amb una efectivitat d’experts. No 
hi ha dubte que la nevada ha tingut 
sobre els camins de ronda el mateix 
efecte que la sentència de l’Estatut so-
bre els federalistes: una puntilla que 
remata. Nosaltres som moltes coses, 

diu que multaran els clients. Quan les 
coses –i les notícies– s’agreugen: a la 
platja de Castelló un nen mor sepultat 
accidentalment a la sorra; a la plaça 
de l’estació de Figueres troben un ca-
dàver víctima de mort violenta; a prop 
hi ha el pas a nivell: hom destaca que 
en set anys el tren ha mort set perso-
nes que el travessaven amb la barrera 
baixada; i un darrer mort a Figueres: 
un (altre) energumen perfectament 
conegut mata amb una pala un con-
ductor per una discussió de trànsit, i 
el remata passant-li per sobre del cap 
amb la camioneta. Encara el busquen.

Espanya | Els consistoris de Port de la 
Selva i Vilamaniscle es declaren ofi-
cialment desafectes a la Constitució; 
l’exèrcit torna una factura pel fet d’es-
tar escrita en català, i el ministre Blan-
co decideix suspendre l’ampliació de 
l’N-II, empantanegada de fa anys.

Divers | El (poc) turisme deixa les ocu-El (poc) turisme deixa les ocu-
pacions sota mínims; amb tot, els (sufi-
cients) turistes fan baixar l’atur. Ryanair 
volarà a Barcelona i, proporcionalment, 
menys a Girona. Els escalencs s’han 
quedat sense llum, i 15 banyistes agafen 
dermatitis a les aigües (porques) del riu 
la Muga. El diari només ha comptat els 
4.000 habitants de Girona que no saben 
llegir ni escriure; quants en devem tenir 
a l’Alt Empordà?

Les (poques) bones | Vuit empreses 
estan interessades a instal·lar el futur 
parc eòlic als municipis de l’Albera. 
Més d’empreses: desencallen el com-
plex comercial de la Jonquera. Cultu-
ra: obren els búnquers de l’Escala, que 
es podran visitar; al Castell de Figueres 
exposen fotos sobre l’art salvat per la 
República i la Generalitat durant la 
Guerra, i el Grup de Teatre de Roses 
participa en un telefilm.
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