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mes d’unes varietats abans tradicionals, 
com les del ciri, reineta, cor glaçat i d’al-
tres de gust quasi oblidat. Resulten un 
preuat patrimoni del país que no hem 
de deixar perdre.

Boscos terapèutics garrotxins | 
S’estan fent uns assaigs clínics de gran 
transcendència per a les persones que 
pateixen fibromiàlgia. Es tracta de de-
mostrar els beneficis de fer, en boscos 
de la zona, uns exercicis de relaxació i 
aeròbics dirigits per professionals de 
l’hospital Josep Trueta en col·laboració 
amb la UdG i altres institucions sanità-
ries. L’experiència s’ha fet en dos tipus 
de boscos on predominen els roures; 
un bosc és d’arbres joves, entre tres i 35 
anys, i l’altre de més de 100 anys. Han 
observat una disminució en la intensi-
tat dels símptomes, de manera espe-
cial el grup que va al bosc madur. Les 
rouredes de la zona, doncs, a més de 
magnífiques tant botànicament com 
pictòrica, pel que sembla poden tenir 
altres propietats.

Noves campiones del món | No vo-
lem deixar d’esmentar que el Club 
Patinatge Artístic d’Olot ha aconseguit 
enguany, novament, un nou or mun-
dial amb el xou Respira, el vuitè. Una 
gesta admirable.
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Sense fer mullader | Per poc que 
algú segueixi les meves cròniques, ja 
deu comptar que m’esplaiaré en una 
filípica sobre les inundacions del TAV . 
Doncs no. A averanys complerts no els 
calen insistències, i jo ja em vaig mu-
llar quan tocava.

Els que també es mullaran, potser, 
seran els ciclistes que utilitzin el pas 
subterrani que s’està acabant de cons-
truir més o menys al límit entre Salt i 
Bescanó, i que ressegueix l’antic encre-
uament del tren d’Olot amb la carrete-
ra N-141, coneguda com «de la vergo-
nya», i darrerament més arreglada. Un 
pas soterrat és millor que res, atès el 

volum de ciclistes que creuen per allà 
per seguir el carril bici. Però que es cal-
culi bé la capacitat de desguàs, o algú 
en sortirà enfangat. Ja es veurà.

Ara sabem que el nou pont al Ter 
entre Sant Ponç i Pedret no es podrà 
inaugurar fins a la primavera —o més 
tard— perquè s’han fet les coses ma-
lament. Vibra massa, no suportaria 
segons quin pes... Els gironins hem de 
mantenir el cap fred davant de tant pa-
per mullat? Deixem-ho.

Congressos, fires i cantades | Més 
interès té constatar que, de l’11 al 15 
d’octubre passat, l’Arxiu Municipal de 
Girona, en col·laboració  amb altres 
institucions i entitats, ha organitzat 
el Congrés d’Arxius i Indústries Cul-
turals, dins del qual s’ha portat a ter-
me la II Conferència Anual d’Arxius 
de l’ICA (International Council on 
Archives), la IX Conferència Europea 
d’Arxius i les XIII Jornades Imatge i 
Recerca. El Congrés ha aconseguit 
que Girona fos la capital de l’arxivís-
tica mundial per uns dies, i que, una 
vegada més, la nostra ciutat s’hagi do-
nat a conèixer en un nou sector de la 
cultura internacional.

També amb ressons a fora del país, 
però en un sector més artesanal, la 

Fira Internacional del Cistell, a Salt, ha 
aconseguit convocar una cinquantena 
d’expositors d’aquí i de més enllà. No 
està gens malament per a una activitat 
que va començar fa pocs anys, mo-
destament, com a aprenentatge dels 
treballs amb fibres vegetals. Haver-
se convertit en un nou pol d’atracció 
anual —i d’aquesta magnitud— té el 
seu mèrit. Com el té, també, que una 
formació de músics aficionats hagi ar-
ribat als 40 anys d’actuacions tot inter-
pretant havaneres, sardanes i reperto-
ri popular. Per la diada de Sant Narcís 
van celebrar-ho amb un macrocon-
cert a les escales de la Catedral, que no 
van ser suficients per encabir tots els 
espectadors. Estem parlant del grup 
Terra Endins, pel qual, en tots aquests 
anys, han passat una quinzena de mú-
sics, la majoria de Girona ciutat.

D’imputats | I tot això que hem co-
mentat pot quedar força desplaçat 
dels epicentres mediàtics pels esdeve-
niments que puguin —o no puguin— 
succeir a partir del moment en què, 
en un país on tenim imputats propis 
i estranys dia sí i dia també, les forces 
fartes de furts facin el fotut favor de fer 
front a aquests farsants i els facin fora, 
que la gent ja en té l’urna plena..
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>> Fira del cistell, a Salt.


