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Gàmbia a l’Estat espanyol, l’alcalde de 
Banyoles i representants de les associa-
cions de gambians de la ciutat.

EL RIPOLLÈS
       ramon alabau
La Fundació Eduard Soler | La Fun-
dació Eduard Soler ofereix un ense-
nyament tecnològic de qualitat, es de-
dica a la formació de personal tècnic 
especialitzat, fomenta l’aparició d’acti-
tuds emprenedores i posa a disposició 
de les indústries del país personal qua-
lificat, laboratoris i tallers per fomentar 
el desenvolupament tecnològic.

Des del 2009, el departament d’au-
tomàtica i electrònica de la Fundació 
col·labora amb la Universitat Politèc-
nica de Catalunya per desenvolupar 
un projecte per a l’Agència Espacial 
Europea. L’antiga Escola del Treball ha 
hagut de mecanitzar, muntar, progra-
mar i provar un braç hidràulic robotit-
zat amb l’objectiu de prendre mesures, 
com ara la salinitat o la humitat.

Aquest tipus d’experiències ajuden a 
situar el Ripollès al mapa, i han estat una 

vivència estimulant per als alumnes de la 
institució, que han pogut veure de prop 
uns assajos tecnològics tan innovadors.

Inversions irrisòries | Les dades són 
implacables, s’imposen amb cruesa 
indefugible. Les inversions que l’Estat 
farà l’any vinent a les comunicacions 
del Ripollès són irrisòries, un veritable 
escarni. Amb xifres tan migrades, com 
podem plantejar-nos una millora de 
les xarxes viària i ferroviària? Quan es 
donarà satisfacció a les exigències im-
ponderables de la línia de tren? Veu-
rem mai acomplert el desig, constant-
ment frustrat, de les variants de Ripoll, 
Sant Joan i Ribes de Freser? Es mate-
rialitzarà mai el somni impossible del 
túnel de Toses, més aviat un malson?

La manca de bones comunicacions 
és un factor advers per al desenvolu-
pament, i la condemna a esdevenir un 
racó de món, tan bonic com es vulgui 
però desconnectat del batec col·lectiu. 
Tanmateix, com dèiem, les xifres són 
les xifres, i la migrada demografia de la 
comarca no ajudarà a canviar les coses, 
ara que les arques de l’Estat són buides. 

Quin turisme volem? | A Ribes de 
Freser s’han dut a terme unes jornades 
per dinamitzar el turisme al Ripollès, 

EL PLA 
DE L’ESTANY

xavi xargay
Nostàlgia 2.0 | La Col·lecció Josep Pla 
va editar un llibre preciós amb un títol 
extraordinari: El futur dels nostres avis. 
Aquest quasi oxímoron de Sebastià 
Roig seria com un revers de la Trobada 
d’Amics de la Puda, que ens proposà, 
des de la modernitat del Facebook i la 
seva existència virtual, reviure el pas-
sat. Amics de la Puda de Banyoles és un 
grup creat a Facebook amb uns 1.300 
amics. Des d’aquest entorn virtual i grà-
cies a l’empenta i al treball de, sobretot, 
Albert Tomàs, es va organitzar per sant 
Martirià un acte d’afirmació diguem-ne 
«pudenca». Pel sol fet d’haver aconse-
guit que, després de 22 anys, s’hagi ar-
ranjat la plaça de davant del balneari, 
la seva existència virtual ja té unes con-
seqüències ben reals. Des de la virtua-
litat van aconseguir aplegar un nombre 
respectable de banyolins. Molts hi vam 
anar per tastar les cansalades, pastissets 
que es menjaven acompanyats d’un got 
d’aigua pudosa, i que feia anys i panys 
que no es veien per Banyoles. Un munt 
de petits detalls i objectes precisos re-
creaven millors temps passats. Uns 
pocs gaudien de taula i cadires de ví-
met: de fet, la Puda sempre ha presentat 
una cara popular i una altra d’elitista. Va 
ser una trobada afable, agradable, deci-
didament nostàlgica, des de la virtuali-
tat a la realitat per enyorar el passat: el 
revers del títol d’en Sebastià Roig. Com 
sempre, el meu nebot, impertinent, 
pregunta fora de test: «I del balneari, 
l’autèntic rovell de l’ou, què?».

Interculturalitat | Banyoles va acollir 
la celebració del Dia Nacional de Gàm-
bia, organitzat per l’ambaixada d’aquell 
país. A Banyoles, sense comptar els ciu-
tadans nascuts al país africà però amb 
nacionalitat espanyola, hi viuen uns 
800 gambians. L’acte es va realitzar al 
pavelló de la Farga. Hi va participar el 
cònsol de Gàmbia a Barcelona, el presi-
dent de la Federació d’Associacions de 
Gambians d’Espanya, l’ambaixador de 

cròniques

>> Graduació a l’Escola del Treball de la Fundació Eduard Soler (juliol 2014).
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