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litar-lo i fer possible la convivència entre el sector arqueològic i el sector públic. Esperem doncs que se’n faci una
museïtzació adequada que respecti
totes dues funcions.

EL RIPOLLÈS

Estudis superiors a la Cerdanya |
L’edifici del nou Hospital de Cerdanya,
el conegut popularment com a hospital transfronterer, ja està gairebé acabat. És gran, molt gran. Tan gran, que
a part d’hospital ja se li estan buscant
noves funcions.
Fins ara l’opció era crear estudis
universitaris d’odontologia juntament
amb la Universitat de Vic. Ara, aquest
tracte amb la Universitat d’Osona s’ha
desfet, però des de l’Ajuntament de la
capital cerdana s’insisteix a buscar un
centre universitari que empari el projecte de portar els estudis d’odontologia a la comarca.
Però, la comarca és ideal per formar odontòlegs? Segurament sí, però
també és ideal per formar joves graduats en professions relacionades amb
el paisatge, l’entorn, les energies renovables, el medi ambient o el lleure.
Està clar que crear estudis superiors a
la comarca és fonamental per a la salut cultural i la vida social del poble,
però també cal mirar més enllà i oferir
la possibilitat d’aplicar aquests estudis
en l’entorn on es viu. D’aquesta manera podríem rebre estudiants d’arreu
del país però també formar els joves
que són amants de la terra on van néixer i on volen treballar.

Solidaritat | Fa ja més de 25 anys
que va néixer a França una iniciativa
solidària que amb el temps ha superat totes les expectatives inicials i s’ha
consolidat fins a esdevenir un clàssic
del país veí. Les restos du cœur van ser
creats pel còmic Coluche amb la finalitat d’aconseguir recursos que servissin
per pal·liar els problemes de nutrició
d’una part de la població. Cada any
es reuneixen desinteressadament una
quarantena de cantants, tots de primera línia, per oferir una sèrie de concerts
i editar uns DVD amb el contingut de
les seves actuacions. Sovint, passejant
per les viles franceses, ens podem trobar amb uns camions que transporten
olles fumejants, el contingut de les
quals es distribuirà a qui es troba sense
sostre o malviu amb grans mancances
econòmiques.
A casa nostra es va dur a terme el
passat mes de novembre una experiència similar. Iniciatives d’aquesta
mena sempre tenen al darrere algú
que no es resigna, algú que no accepta quedar-se amb els braços creuats.
Amb el nom d’1.51HB, a la sala Eudald
Graells de Ripoll i organitzada per l’associació de veïns Ripoll 60, amb la collaboració d’un gran nombre d’entitats
i comerços locals, hi va haver durant

ramon alabau

tres dies una oferta musical única per
aplegar fons i queviures a benefici de
«El Graner», Centre de Distribució
d’Aliments de Ripoll. Una vetllada
amb quatre DJ, una cercavila amb Els
Grallers, inflables i un espectacle amb
Amadeu Rosell i Cia per a la mainada,
concerts de rock amb cinc grups diferents, la participació dels cantautors
Jaume Pla i Jaume Guàrdia, i actuacions dels No em fotis, Juli Piris i Els
Randellaires configuraven un cartell
força engrescador. I tot plegat amb uns
preus molt econòmics i, pel que fa als
esdeveniments infantils, amb l’aportació d’articles de primera necessitat, a fi
i efecte de sensibilitzar els més petits
sobre el estralls que afecten els més
desprotegits.
Hi ha qui davant l’adversitat adopta una actitud pessimista; d’altres, en
canvi, creuen que tot és bufar i fer ampolles. Existeix una actitud intermèdia: fer volar la imaginació a la recerca
de camins, de respostes, sense deixar
de tenir els peus ben plantats al terra.
Ho veiem reflectit a la imatge del cartell d’aquest festival benèfic. Un codi
de barres —en definitiva, el símbol
més definitori de la societat que configurem entre tots plegats—, i al damunt
tota una munió de gent, amb els braços
enlaire, que gaudeixen de la música i
del ball, que frueixen dels beneficis de
l’oci i del lleure, sabent que amb la seva
actitud solidària aporten el seu granet
de sorra per construir una societat més
justa i habitable.

>> Imatge gràfica del festival a benefici del Centre
de Distribució d’Aliments de Ripoll «El Graner».
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