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encara serven el record d’aquella marea
humana que fugia de l’horror a les acaballes de la Guerra Civil.
Els carrers perduts | El dissabte 2
d’agost, a dos quarts de nou del matí,
en un ple extraordinari, amb absència
dels components d’ERC i desestimades
les al·legacions del PSC, es va aprovar el
projecte de millora urbana de «El Pla».
Sens dubte la urbanització del sector,
que cobreix una superfície de 55.000
metres quadrats, permetrà aturar i solucionar l’estat de degradació d’un espai
on durant dècades va prosperar l’antiga
Preparación Textil. Tot i que el projecte
suposarà un benefici per a l’economia
local, no hem d’oblidar que caldria evitar que el centre de la població es vagi
esborrant progressivament. La tristesa
i el neguit et corprenen quan recordes
la vida comercial que existia en alguns
carrers on ara només trobem portes
closes. No podem permetre que el centre de les nostres poblacions acabi essent un àmbit fantasmal, una cruïlla de
carrers perduts.
A l’estiu tota cuca viu | Quan arriba l’agost sembla que tot s’aturi i
el temps quedi suspès, però, en re
llegir la premsa local, constatem que

la vida segueix. Tot i el protagonisme
de les festes majors, continua el batec
polític: el ressò del tsunami presidencial a Queralbs, la retirada de la moció
de reprovació a l’alcalde de Campdevànol, i l’assaig de la V organitzat
per l’ANC de Ripoll. Abunden les activitats lúdiques, com el 33è concurs
de flors a Camprodon, una vetllada
d’observació astronòmica a Matamala i l’execució del contrapàs llarg de
Ripoll, 150 anys després. La música
esdevé protagonista, amb la interpretació de la Suite Iberia a Camprodon,
el concert de jazz contemporani del
Rai Castells Quintet, la veu de Jordi
Galán al Festival de Música i el pas de
Txarango per Ribes.
Hi trobem bones noves: El Petit
Avet no haurà de tancar les portes el
curs vinent, l’hospital accedeix a la
xarxa pública d’informació sanitària
i es recullen diners per salvar el Casal
Camprodoní. Però no manquen les
queixes, com la que denuncia el dèficit
de cobertura de telefonia mòbil a les
zones rurals.
El parèntesi s’ha clos, i amb la tardor recuperem els reptes que necessita
la comarca. Per a això, caldrà la participació de tothom, la perseverança davant
dels obstacles i molta, molta imaginació.
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La premsa de can Déusiau de Santa Coloma de Farners | Com una
escultura moderna, apareix a la via
pública, recuperada després d’uns
anys d’estar guardada en els magatzems municipals, l’estructura de fusta
d’una premsa de vi que, segons recents excavacions a l’indret on estava
—on s’ha localitzat la pedra de lliura
que anava collada sota del cargol—,
ja existiria al segle xiv. Documentalment, se’n tenien referències des de
la segona meitat del segle xvii. Una
llinda d’una finestra de can Déusiau,
on es trobava (casa que fou enderrocada el 1999), porta, a més, la data
de 1635. Per això els colomencs l’han
considerada un element emblemàtic
que recorda els temps de la Guerra
dels Segadors, De moment, restaurada per Marc Valls, sota la direcció del
Servei de Béns Mobles de la Generalitat de Catalunya, es converteix en una
autèntica i valuosa peça de museu a
l’aire lliure que, amb el temps, potser
caldrà cobrir amb alguna protecció.
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