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El director apallissat | El màxim responsable de l’escola Pous i Pagès de Figueres va sortir de l’establiment i, mentre conduïa cap a casa, un vehicle el va
interceptar temeràriament, es va veure
obligat a parar, un individu va baixar
de l’altre cotxe i va apallissar-lo. Va ser
atès de les ferides i contusions rebudes,
i formulà la denúncia de consuetud.
Aquest director, durant la jornada escolar, havia separat dos nens petits que es
barallaven al menjador, sense que el fet,
més o menys habitual, comportés més
conseqüències. Un dels escolars explica l’episodi al pare i aquest, de 21 anys
i amb sis fills, conclou que el director
s’ha excedit, decideix castigar-lo i l’agredeix. És un fet més de l’estil dels que es
permeten protagonitzar, amb pràctica
impunitat, certs residents de la capital
empordanesa que són dels més afavorits per la generositat pública, a l’escola
i fora de l’escola. En aquest cas la violència física ha empès que l’agressió sortís
als mitjans. Les altres violències que,
sense deixar aquesta escola, es produeixen habitualment, no se solen fer públiques: insults als mestres, intromissions
de pares que en altres centres no serien
tolerades, desperfectes als vehicles amb
què acudeixen a treballar a l’escola, etc.
Malgrat tot, i davant la incomprensió
generalitzada, aquest mestres segueixen esforçant-se i mirant de fer classe.

EL BAIX
EMPORDÀ

puri abarca

Oposició a una nova granja de pollastres a Solius | La plataforma ciutadana Salvem Solius ha presentat
al·legacions contra el projecte d’installació d’una granja d’engreix de pollastres amb capacitat per a 83.500 unitats
d’aviram en unes naus de la zona que
es troben en desús des de fa anys. Sal-
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professors figuerencs de les dècades de
postguerra amb Golobardes, Carratalá,
Condom, Compte, Santaló, Cuadras,
Álvarez, Reig, Rodeja, etc.

>> El Terracotta Museu a la Bisbal d’Empordà.

vem Solius considera que el projecte
serà devastador per a un paratge d’especial protecció paisatgística, situat
en el terme de Santa Cristina d’Aro, i
que fa funcions de connectivitat ecològica dels massissos de les Gavarres,
Ardenya i Cadiretes. És aquest un nou
cas d’equilibri (o desequilibri) entre
l’activitat agrícola i la protecció de l’entorn, entre el progrés de l’activitat econòmica o la preservació del medi. No
es pot oblidar, però, que el patrimoni
paisatgístic genera també recursos i
que malmetre’l porta, inevitablement,
a una degradació de tot l’entorn. Es
tracta de buscar activitats que es complementin i no posin en perill cap de
les dues opcions. Difícil, però possible.
El Terracotta Museu reobrirà l’any
vinent | L’Ajuntament de la Bisbal
d’Empordà ha adjudicat finalment les
obres de la tercera fase de la rehabilitació del Terracotta Museu, un pas que
—asseguren els responsables municipals— permetrà reobrir la instal·lació
aquest any, després d’un llarg impàs
de més de quatre anys. El museu, inaugurat l’any 1991, va haver de tancar
portes el 2010 —en tot aquest temps
només s’ha reobert per fer-hi exposicions temporals— perquè s’hi havien

de fer obres de rehabilitació, dividides
en tres fases i que, per problemes diversos de finançament, s’han allargat
més del que s’esperava inicialment. El
museu conté un fons de més de 9.000
peces de ceràmica, eines i estris, la
majoria cedits per fabricants locals. A
més, disposa de 2.000 atuells d’arreu
de la Península Ibèrica. És una bona
notícia, llargament esperada, ja que es
disposarà d’un equipament que ha de
contribuir a promoure i situar en el seu
lloc de la història la prolífica activitat
ceramista de la zona.
El rastre de Joan Vinyoli a Begur |
L’any passat es va celebrar en diversos
indrets l’Any Vinyoli, dedicat a commemorar el centenari del naixement
d’aquest poeta barceloní. Però van
ser les estades a Begur —on va escriure i corregir bona part de la seva
obra— allò que va marcar de manera
significativa l’obra de Joan Vinyoli. Hi
va arribar l’agost de 1954 i va repetir
estada cada estiu fins al 1978. Encara hi ha per Begur qui el recorda amb
una carpeta de gomes o amb fulls en
blanc, escrivint els seus poemes en
una de les taules del bar Frigola, a can
Garreta d’Aiguablava o en una taula
d’Aiguafreda. Molts indrets del mu-
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nicipi i dels voltants apareixen en els
seus textos com a punts d’inspiració
per a reflexions profundes. El mateix
Vinyoli afirmaria, poc abans de la seva
mort, l’any 1984: «El lloc important i
definitiu com a centre de les meves
experiències de tot ordre, poètic i vital,
va ser Begur». I Begur li ha reconegut
amb un seguit d’activitats en record de
la seva memòria i de la seva obra.

LA CERDANYA

sandra adam

Cignes de l’estany | El 2012, l’Ajuntament de Puigcerdà va comprar una
parella de cignes i els va dur a l’estany.
El recompte de cignes és difícil de fer,
però sembla que la repoblació no ha
funcionat. Poques cries sobreviuen,
ja que són víctimes dels gossos que
circulen deslligats o de persones incíviques. Sembla que és una assignatura pendent per al poble poder establir
una bona comunitat de cignes que visquin al nostre estany. Potser es podria
fer alguna cosa per tal que els animals
se sentissin protegits?
Una imatge trista és la d’un cigne
que es pot veure sovint arrestat en el
canal d’entrada d’aigua, on hi ha el filtre de l’aigua. L’animal està sol i no té
espai. A més, la higiene és dubtosa ja
que en aquest espai hi van a parar totes
les fulles i la brutícia que baixa de la sèquia. Per què aquest cigne està separat
dels altres? En el cas que hagi d’estar
separat, no pot estar en un espai en
millors condicions?
I Fira del treball a Cerdanya | El dia 15
de novembre es va celebrar la primera
fira del treball organitzada des del Consell Comarcal de la Cerdanya al pavelló
poliesportiu d’Alp. Els empresaris van
poder posar sobre la taula les seves ofertes de treball; aquells que busquen feina
van poder presentar el seu currículum i
gaudir d’entrevistes en directe. Una gran
iniciativa que permet a ambdues parts
augmentar les possibilitats de trobar
exactament allò que busquen en un treballador o en un lloc de treball.
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>> El nou Hospital d’Olot i Comarcal de la Garrotxa.

Amb aquesta primera fira no es
resoldran els problemes que té la
comarca per absorbir en el món del
treball els joves cerdans que es formen fora d’aquí i que volen tornar i
treballar segons la qualificació obtinguda. No obstant això, és un primer
pas que no passa desapercebut, ja
que almenys treu una bona part de les
ofertes lluny del simple boca-orella.
Moltes felicitats per la iniciativa a l’organització, i també a les empreses que
hi han participat.

LA GARROTXA

joan sala

El nou Hospital d’Olot i Comarcal
de la Garrotxa | Des del novembre
passat ha entrat en funcionament el
nou hospital, que finalment ha substituït el de Sant Jaume, amb 700 anys
de servei, ubicat entre els carrers de
Sant Rafel i Mulleres, en uns terrenys
inicialment apartats del nucli de la població i ara al rovell de l’ou comercial.
El nou centre hospitalari, de disseny
molt agradable, està ubicat al barri del
Pla de Dalt, en un bonic paratge entre

camps de conreu i boscos, amb amplis
aparcaments i, sobretot, segons els
entesos, amb equipaments necessaris
i de qualitat, i nous serveis dels quals
no es disposava. Hauria estat imperdonable que no hagués estat així en
un nou complex hospitalari. La seva
superfície útil triplica la que hi havia
fins ara. S’ha encetat un debat sobre la
possible destinació de l’antic i cèntric
edifici, que gira entorn d’usos públics
o semiprivats.
Recuperació d’arbres fruiters tradicionals | Ara resulta inusual trobar
varietats tradicionals de fruites que anys
enrere eren de consum habitual. Es venen, quasi exclusivament, les varietats
comercials. No deixa de ser una raresa
trobar persones que encara mantinguin
en els seus horts el cultiu d’aquelles espècies plantades des de fa anys i d’un
sabor exquisit. La conservació i comercialització de varietats de peres, pomes,
prunes o cireres —entre les fruites més
habituals—, és l’objectiu del Centre de
Conservació de Plantes Cultivades de
Can Jordà, gestionat pel Parc Natural
de la Zona Volcànica de la Garrotxa, on
es té cura d’unes cent trenta varietats
d’arbres fruiters. L’associació Tràmec
té parades en els mercats de Besalú, la
Canya, Mieres i Olot, on es troben po-

