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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

sandra adam

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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La Molina, estació de campionat |
Aquest 2015 l’estació d’esquí de la Molina segueix treballant per consolidar-se
com a estació de referència pel que fa
als campionats mundials de diferents
disciplines. La temporada es va iniciar
amb la celebració de la Copa del Món
d’esquí adaptat IPC Alpine Skiing World,
que consta de dos Súper Gegants i dos
Eslàloms per a persones discapacitades.
A més d’aquesta prova, el mes de febrer s’han celebrat dues curses internacionals d’alt nivell. Una és la IX Crononiu, que es va fer a la Molina per segon
any consecutiu i que consisteix en quatre curses de muntanya realitzades a les
estacions de la Molina, Vallter 2000, Vall
de Núria i Espot. També es va celebrar
la II Sprint la Molina, dedicada a l’esquí
de muntanya, i en què els participants
—que vénen d’arreu d’Europa— han de
superar sis proves de diferent dificultat
per fer-se amb la victòria.
Aquestes proves situen la Cerdanya
en el mapa de competicions internacionals d’alt nivell i, per tant, porten multitud de gent d’arreu vinculada al món
de l’esport a conèixer la nostra comarca.

LA GARROTXA
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Un referent de la dansa a tot el país
| El conseller de Cultura, Ferran Mascarell, ha declarat que el seu departament
té l’objectiu, conjuntament amb l’Ajun-
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rà a disposició dels hotels, restaurants i
botigues uns paquets de tiquets de descompte per a la zona blava.
Cal aplaudir la iniciativa de l’Ajun–
tament, ja que facilitarà l’aparcament
al centre de la vila, si més no en l’aspecte econòmic, ja que la zona blava
fins al Nadal de 2014 era una de les més
cares del país. Cal ser prudents, però,
ja que aquest 2015 hi ha eleccions municipals i precisament la zona blava i la
pèrdua d’aparcaments a les places del
centre del poble va ser un dels punts
determinants perquè l’anterior alcalde
perdés la cadira. Esperem que la situació es mantingui els propers anys.

>> Façana del nou mercat d’Olot.

tament d’Olot, de convertir la ciutat en
el referent de la dansa a Catalunya, igual
com altres ciutats mitjanes del país ho
són per al teatre, la música o altres esdeveniments. Des de feia sis anys ja se celebrava a la població el «Sismògraf, el festival que detecta el moviment». Ara volen
consolidar el festival, que inicialment
era més modest, i convertir-lo en un
festival internacional, en què la dansa i,
per extensió, totes les arts del moviment
formin part de les programacions culturals de Catalunya, sense oblidar les de
la resta de l’Estat i les internacionals. Es
vol aconseguir que el festival esdevingui
un punt de trobada per a companyies i
professionals, però també per a programadors i públic. A més de les dues institucions esmentades, es compta amb
la complicitat del Mercat de les Flors
—el principal equipament en dansa del
país— i d’associacions professionals de
la modalitat a Catalunya. El conseller
també va anunciar que properament es
faran millores tant en l’àmbit de la professionalitat com en el camp de la titulació de la dansa. El proper «Sismògraf»
tindrà lloc a Olot del 24 al 26 d’abril.
L’autovia de Besalú | El desdoblament de l’autovia fins a Besalú, segons
les previsions del govern de l’Estat
espanyol, no es preveu abans de l’any
2024. Diuen que el trajecte entre Llançà, Figueres i Besalú es farà per trams

seguint més o menys la carretera actual, la N-260, tot i que per a aquest 2015
no hi ha prevista cap partida pressupostària. És obvi que no importen en
absolut, a les persones que prenen les
decisions des de la llunyana capital del
regne, les dificultats que comporten
unes males comunicacions per al desenvolupament de la indústria de la
zona. És indignant veure com amb els
nostres impostos fan autovies en zones amb poca implantació industrial i
baixa densitat de població, i des d’aquí
hem de presenciar el frau. Esperem
que el país independent sigui una realitat i que les previsions anunciades representin una anècdota desfasada del
que va fer una nació veïna. Tot i que la
Generalitat de Catalunya també castiga les terres gironines amb una baixa
inversió, i la Garrotxa ve a representar
la comarca que en té menys de totes
les gironines. Quins polítics!
Eficiència energètica | S’ha inaugurat el nou mercat d’Olot, del qual val la
pena destacar l’eficiència energètica
a partir de tres fonts d’energia renovables. La calefacció i l’aigua calenta
s’aconsegueixen amb les plaques solars fotovoltaiques de la coberta; amb
vint-i-quatre pous de geotèrmia construïts en el subsòl del mercat, i amb la
caldera de biomassa i unes bombes
geotèrmiques que s’instal·laran a l’edi-

