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EL PLA
DE L’ESTANY

raven un horitzó gironí multicultural i
somniaven creixements il·limitats.
Però la crispació té una cara positiva. Ens convenia un purgant, una
mica d’oli de ricí d’aquell d’abans, i
estar una temporada a dieta. Amb la
panxa una mica buida s’aguditza l’enginy, es té el cap més clar, s’afina el
raonament i, sobretot, ens detectem
al mirall les conseqüències d’haver
abusat d’allò que no ens convenia.
A la nostra comarca, i a tantes altres, ens anirà bé una mica de seny,
de mesura, de relativització d’alguns
mites econòmics, pseudoculturals,
postmoderns i burrovirtuals amb què
fins ara ens hem volgut autoconvèncer que era possible ser Europa i viure
bé només pel fet de tenir-hi un peu.
Anant pel món no ho tindrem tot pagat només per ser del Barça o per tenir
la Costa Brava i el Pirineu a prop. Per
ser, s’ha de tenir clar fins on es pot ser,
i amb què es compta per fer-ho possible. I per això calia aturar-se, fer inventari i preparar-se per fer dissabte.
A Girona tenim prou mitjans per fer
coses si els fem servir bé: cal que rutlli
l’ensenyament bàsic, que aprenguem
idiomes bé i, d’una vegada, que assegurem uns serveis dignes de neteja,
salut i seguretat. I hi ha moltes eines
inútils, miratges tecnològics i teories socials i econòmiques de pa sucat
amb oli –nostrades o mal importades–
que ens fan tant o més mal que allò
que ve de Ponent. Tot això, a la bassa.
I a llegir més!
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Espai fronterer | Després de 14 mesos,
amb sis de retard inclosos, s’han donat
per enllestides les obres a l’entrada sud
de Banyoles. El vial de l’entrada sud, des
del límit amb Porqueres fins a la rotonda
de l’Europa de les Nacions, va ser fins a
l’any 2008 propietat de la Generalitat,
que va cedir-lo a l’Ajuntament junt amb
l’avinguda Països Catalans i el carrer
Llibertat. Els mitjans locals i comarcals
se n’alegren. El consistori se n’alegra.
L’Ajuntament de Porqueres s’ho mira. I
els usuaris se’n felicitarien una mica més
si veiessin el final a les obres de l’entrada
nord de Porqueres, que encaixa amb la
sud de Banyoles. Ja sabem que la frontera és un espai mític, llegendari i propens
a les aventures més excitants, sempre
que aquestes aventures no passin pels
embussos automobilístics, les fotos de
personalitats o la migradesa èpica de la
quotidianitat.
Educació fronterera | Més vidriòliques seran les conseqüències de la decisió que haurà de prendre el Departament d’Educació en relació amb el nou
institut a la comarca. Fa anys –més de
cinc, com a mínim– que se sap que els
instituts de la comarca estan tan massi-

Pregunta del meu nebot | «Ja ho
sé, oncle, que estem en crisi, però ¿no
trobes que és una pèssima idea la de
l’Ajuntament de tancar el Museu Darder entre setmana seguint el pla de
sanejament econòmic? No trobes que
hauria calgut considerar els seus cent
anys d’història? No trobes que Banyoles, abans de ser ciutat de l’esport, era
una ciutat lligada a l’estany no només
per l’esport, i que el Museu és una baula essencial en aquesta relació?».

>> Entrada sud de Banyoles.

>> Façana del Museu Darder.
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>> L’empenta aeroportuària
a cada bugada perd un llençol.
ANTONI

ficats que la ràtio d’alumnes per classe
és una il·legalitat flagrant. Però com que
la previsió per part del Departament,
que no per part de l’Ajuntament, ha estat inexistent, ara cal construir a cuitacorrents un nou centre de secundària. I
on? La política educativa que ha seguit
l’Ajuntament de Banyoles, al qual s’adherí el de Porqueres, i que es concretà en
un Pla d’entorn i en un treball d’uns vint
anys amb l’alumnat d’origen immigrant
(Banyoles té un dels índexs més alts de
població immigrada en edat escolar, si
no el més alt, de l’Estat espanyol), se’n
pot anar en orris segons la decisió que
prengui el Departament d’Educació:
plaçar el nou institut a Porqueres o en
altres municipis implica carregar-se, literalment, el treball d’aquests vint anys.
Al mateix temps, cal demanar-se si Banyoles té espais adients o els ha dedicat
a unes altres prioritats. Aquesta sí que és
una lluita fronterera amb alenada èpica,
bàsicament perquè ens hi juguem bona
part del futur educatiu a la comarca.
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