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El llarg i coix procés de Vacamorta
| Després de catorze anys de lluita de la
Plataforma Alternativa a l’Abocador de
Cruïlles (PAAC), la Generalitat anunciava, a finals del 2014, el tancament de
les instal·lacions. Una batalla guanyada,
però ni de lluny la victòria final, perquè
a Vacamorta hi restaran, almenys de
moment, els residus que hi han estat
abocats, i això —asseguren els ecologistes— representa un perill permanent
de contaminació del sòl, de les aigües
subterrànies i de l’atmosfera. La Generalitat no descarta la retirada dels residus, però es tracta d’un procés complex
i costós (se n’han d’extreure més de 2,5
milions de tones), i negocia com fer-ho
i quan. Ara bé, no sembla que tingui
pressa. Els defensors del desmantellament adverteixen que aviat serà tard per
solucionar el problema i que si es deixa
passar més temps —ja prou que se n’ha
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Pedra vella | L’editor Jenar Fèlix va escriure i publicar Les barraques de pedra
seca de la Garriga d’Empordà (2012)
amb la catalogació d’unes 500 construccions d’aquesta espècie escampades per
vinyes i olivets, per pedregars i estepes.
Ara el Consell Comarcal de l’Alt Empordà les ha declarat bé cultural d’interès local i hom ha decidit protegir-ne 125. Poques, perquè d’aquestes construccions
de falsa volta, seguint Fèlix, que les ha
descrites, classificades i recopilades, n’hi
ha de molt diversa tipologia i formen part
del patrimoni arquitectònic agrícola i picapedrer que caldria preservar amb més
generositat. Altrament, Vicenç Armangué, a la seva web www.megalitica.cat, i
en col·laboració amb l’Institut d’Estudis
Empordanesos, ofereix un portal que
permet l’accés informatiu i visual, i la
localització de 326 elements megalítics
contrastats —dòlmens, menhirs, cromlecs, gravats i pedres oscil·lants— que hi
ha a banda i banda d’aquest Pirineu de
l’Empordà i el Vallespir.

>> Acte de protesta de la Plataforma Alternativa de l’Abocador de Cruïlles.

deixat passar— es poden generar reaccions complexes que tindrien un efecte
catastròfic. Pel bé de tots, cal que algú
acceleri el procés.
Els Dracs de la Bisbal estan de celebració | Aquest 2015, el grup d’Els
Dracs de la Bisbal d’Empordà celebren
que porten 30 anys d’activitats i 35 del
Correfoc de la Festa Major. El grup d’Els
Dracs, que organitzen el Correfoc des
del 16 d’agost de 1985, està format per
més de dues-centes persones de la Bisbal, de totes les edats, que al llarg de
l’any duen a terme diverses activitats
d’entreteniment i diversió. El grup va
recuperar el Ball de Diables, una representació teatral tradicional que data del
1150, i disposa de tres bèsties de foc: el
Drac de Dracs, el Drac Rèplica i el Dragolí. Tot plegat, respectant al màxim la
tradició dels espectacles de foc. El Drac
de la Bisbal és el segon més antic de Catalunya: n’hi ha referències documentals del 1704. La peça autèntica, que ara
s’exposa a l’església de Santa Maria, va
ser substituïda l’any 1995 en els correfocs per una rèplica. L’exemple d’Els
Dracs de la Bisbal és digne de ser seguit
arreu i constitueix una mostra del dinamisme de la societat.
La Fundació Tom Sharpe, pas a pas |
El llegat literari de l’escriptor britànic
Tom Sharpe, que va viure i escriure durant força etapes de la seva vida a Llafranc, aviat es convertirà en patrimoni
consultable i divulgable, mitjançant la

nova fundació que porta el seu nom.
Sharpe va morir el juny del 2013 i va
adjudicar el llegat literari a la doctora
Montserrat Verdaguer, la seva marmessora i amiga, que va rebre també l’encàrrec de redactar les memòries de l’escriptor. Però algunes divergències amb la
família de Sharpe han fet que el material
a custodiar vagi arribant amb comptagotes. La fundació, que ha de tenir la
seu a Palafrugell, ja disposa d’estatuts, i
tot apunta cap al seu establiment oficial aquest 2015. Ara bé, no tan sols amb
llibres, manuscrits, quadres i fotografies
es pot constituir un pol d’atracció literari.
Caldrà una bona planificació, una organització que posi en valor el material i
una direcció que converteixi la fundació
en una entitat dinàmica, oberta i útil.

LA CERDANYA
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L’Ajuntament de Puigcerdà recupera la zona blava | Aquest 2015 ens
ha portat una bona notícia a Puigcerdà:
l’Ajuntament de la vila ha recuperat la
gestió de la zona blava. Això implica una
reducció del preu en un 40 %: d’1,60 €
l’hora passarem a pagar-ne 0,95. A més,
l’aportació mínima passa de 0,40 € a 0,20
€ i la tarda de diumenge la zona serà
gratuïta. També ho serà durant cinc dies
festius a l’any. I encara hi haurà d’altres
avantatges, ja que l’Ajuntament posa-
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