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cròniques

LA CERDANYA
sandra adam

Els cerdans i el temps | A Cerdanya, 
és un hàbit rutinari mirar el cel, les 
muntanyes i el paisatge de la vall. Cada 
dia, els cerdans dediquen una bona 
estona a observar com el paisatge va 
canviant i com la natura fa el seu curs a 
través de les estacions de l’any.

Després de molts anys de reivindi-
cació per part del sector turístic de la 
comarca per tenir una càmera de vídeo, 
l’Ajuntament de Puigcerdà ha tancat el 
tracte amb Televisió de Catalunya. 

Per un preu de 7.800 € a l’any s’instal-
larà una càmera giratòria al capdamunt 
del campanar, des d’on es podrà veure 
tota la vall, ja que el campanar permet 
una vista de 360º.

Una iniciativa com aquesta és una 
bona manera de fer-se publicitat, per-
què l’espai El temps és un dels progra-
mes més vistos de la televisió catalana. 
La instal·lació d’aquesta càmera supo-
sarà la presència constant en els mit-
jans de comunicació, ja que no només 
l’espai El temps utilitza aquestes vistes 
sinó que el canal 3/24 hi fa diverses 
connexions al llarg del dia.

Així doncs, ambdues agrupacions 
musicals són una bona opció per als 
vespres d’aquest estiu al Pirineu.

LA GARROTXA
joan sala

Biennal fotogràfica | Durant el mes 
d’agost se celebrarà la XI Biennal Olot-
Fotografia, que és una mostra inter-
nacional que agrupa interessats en el 
tema procedents de llocs molt diferents 
d’arreu del món, i que s’hi presenten 
lliurement, ja que està oberta a la par-
ticipació de tothom. La primera edició 
es va fer l’any 1994, per iniciativa de la 
Fundació Politècnica de Catalunya, 
amb la col·laboració de l’Ajuntament de 
la ciutat i l’Escola d’Art d’Olot. La bona 
acceptació que va tenir des del primer 
moment –tant de participants com de 
públic– va animar un grup de professi-
onals i afeccionats a la fotografia a orga-
nitzar les altres cites de forma bianual. 
S’ha convertit en un esdeveniment re-
conegut, ja que es va configurant com 
una de les millors plataformes, especi-
alment per tot un conjunt de fotògrafs 
de gran qualitat, l’obra dels quals no ha 
pogut ser gaire publicitada i, per tant, 
no s’ha donat a conèixer. És, pel que 
sembla, una bona base per promocio-
nar joves valors en el camp fotogràfic.

La salut de la conca del Fluvià | Sem-
bla que l’estat de l’aigua del riu Fluvià és 
bo. Hi ha estacions a tots els nuclis de la 
Vall d’en Bas, que és la capçalera, i a les 
poblacions de la conca del riu fins al seu 
límit de Besalú, així com a les poblacions 
del seu afluent, el Ser, que passa per la 
vall de Santa Pau i Mieres. Segons el De-
partament de Territori i Sostenibilitat, la 
conca del riu Fluvià disposa actualment 
de vint-i-quatre depuradores repartides 
a les comarques de la Garrotxa, el Pla de 
l’Estany i l’Alt Empordà, que sanegen les 
aigües residuals d’unes 100.000 perso-
nes, fet que garanteix el sanejament del 
94 % de la població de la conca.

Els senglars proliferen | La quan-
titat de senglars a tota la comarca de 

Senyores i senyors, a partir d’ara tot-
hom podrà gaudir del meravellós pai-
satge que tenim a Cerdanya. Tothom 
podrà veure els colors de la primavera, 
l’estiu, l’hivern i la tardor cerdans.

Música sense fronteres | Sembla 
que al segle xxi la Cerdanya ha fixat 
el seu punt de mira en la frontera. No 
per separar-nos els uns dels altres sinó 
ben al contrari. Ara es vol viure passant 
d’un costat de la frontera a l’altre per 
viure les diferents realitats.

Dues iniciatives musicals estan fun-
cionant com a entitats transfrontereres: 
una és l’Orquestra Cadí, que fa tretze 
anys que va néixer a la Seu d’Urgell, i 
que engloba músics de l’Alt Urgell, Cer-
danya i Andorra; l’altra és el Cor Trans-
fronterer de Cerdanya.

D’una banda, l’Orquestra Cadí afe-
geix aquesta temporada la nacionalitat 
francesa i es constitueix com a orques-
tra amateur de referència al Pirineu, 
una formació plurinacional que parla 
un mateix llenguatge: la música. De 
l’altra, l’any 2011 es va constituir el Cor 
Transfronterer de Cerdanya. Aquest 
cor va agrupar més de noranta cantai-
res de les dues Cerdanyes en un ma-
teix grup, que han creat un repertori 
nou per a la nova formació, lluny dels 
repertoris que les seves corals tenen. 

>> Campanar de l’antiga església de Santa Maria (Puigcerdà).
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