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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’Ajunta-
ment 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 incí-
viques. Sembla que és una assignatu-
ra pendent per al poble poder establir 
una bona comunitat de cignes que vis-
quin 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 fil-
tre 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 sè-
quia. 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 Con-
sell Comarcal de la Cerdanya al pavelló 
poliesportiu d’Alp. Els empresaris van 
poder posar sobre la taula les seves ofer-
tes 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 tre-
ballador o en un lloc de treball.

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 imper-
donable 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 tra-
dicionals | Ara resulta inusual trobar 
varietats tradicionals de fruites que anys 
enrere eren de consum habitual. Es ve-
nen, quasi exclusivament, les varietats 
comercials. No deixa de ser una raresa 
trobar persones que encara mantinguin 
en els seus horts el cultiu d’aquelles es-
pècies plantades des de fa anys i d’un 
sabor exquisit. La conservació i comer-
cialització 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-

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 for-
men fora d’aquí i que volen tornar i 
treballar segons la qualificació obtin-
guda. 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’or-
ganització, 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 subs-
tituït 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 po-
blació 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 

>> El nou Hospital d’Olot i Comarcal de la Garrotxa.
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