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rà a disposició dels hotels, restaurants i 
botigues uns paquets de tiquets de des-
compte 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’as-
pecte 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 mu-
nicipals 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 situa-
ció es mantingui els propers anys.

La Molina, estació de campionat | 
Aquest 2015 l’estació d’esquí de la Mo-
lina 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 fe-
brer s’han celebrat dues curses interna-
cionals d’alt nivell. Una és la IX Crono-
niu, que es va fer a la Molina per segon 
any consecutiu i que consisteix en qua-
tre 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 internaci-
onals d’alt nivell i, per tant, porten mul-
titud de gent d’arreu vinculada al món 
de l’esport a conèixer la nostra comarca.

LA GARROTXA
joan sala

Un referent de la dansa a tot el país 
| El conseller de Cultura, Ferran Masca-
rell, ha declarat que el seu departament 
té l’objectiu, conjuntament amb l’Ajun-

seguint més o menys la carretera actu-
al, la N-260, tot i que per a aquest 2015 
no hi ha prevista cap partida pressu-
postària. 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 de-
senvolupament de la indústria de la 
zona. És indignant veure com amb els 
nostres impostos fan autovies en zo-
nes 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 rea-
litat i que les previsions anunciades re-
presentin una anècdota desfasada del 
que va fer una nació veïna. Tot i que la 
Generalitat de Catalunya també casti-
ga 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 inaugu-
rat el nou mercat d’Olot, del qual val la 
pena destacar l’eficiència energètica 
a partir de tres fonts d’energia reno-
vables. La calefacció i l’aigua calenta 
s’aconsegueixen amb les plaques so-
lars fotovoltaiques de la coberta; amb 
vint-i-quatre pous de geotèrmia cons-
truïts en el subsòl del mercat, i amb la 
caldera de biomassa i unes bombes 
geotèrmiques que s’instal·laran a l’edi-

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 esde-
veniments. Des de feia sis anys ja se cele-
brava a la població el «Sismògraf, el festi-
val 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 cultu-
rals 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 progra-
madors i públic. A més de les dues ins-
titucions 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 pro-
fessionalitat com en el camp de la titu-
lació de la dansa. El proper «Sismògraf» 
tindrà lloc a Olot del 24 al 26 d’abril.

L’autovia de Besalú | El desdobla-
ment 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 Llan-
çà, Figueres i Besalú es farà per trams 

>> Façana del nou mercat d’Olot.
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fici que ocupava l’antic Hospital de 
Sant Jaume, que és al costat. Es vol que 
aquest sistema subministri calefacció 
i aigua calenta tant al mercat com a 
l’edifici de l’antic hospital, el geriàtric 
Montsacopa i tot l’edifici de l’Hospici, 
on hi ha un munt d’equipaments: un 
altre geriàtric, el Museu de la Garrotxa 
i l’Observatori del Paisatge.

EL GIRONÈS
dani vivern

Recuperar la Devesa | Amb el PSC 
desballestat després de l’esparraca-
da general de carnets a les seves files, 
l’Ajuntament de Girona ha iniciat el 
2015 amb un ambiciós projecte de re-
modelació de la Devesa i voltants. Des 
d’Urbanisme s’ha definit com a «recu-
peració» del pla original que va fer-ne 
l’arquitecte Martí Sureda el 1859. La 
cosa, però, va per llarg, ja que la bossa 
no sona gaire, i perquè, prudentment, el 
Consistori preveu un termini per redac-
tar un Pla Especial de la Devesa en què 
la ciutadania també podrà dir la seva. 
Tot plegat hauria de servir per eliminar 
barreres artificials, aconseguir més es-
pais de ribera i, sobretot, lligar el trànsit 
i els passejos entre els barris al voltant 
del parc. Ara mateix, des del pont de 
Fontajau fins més enllà del Rellotge, els 
vials suporten una densitat molt alta de 
vehicles. Amb la remodelació, s’acon-
seguiria, entre d’altres coses, duplicar 
els carrils a la banda sud. Què passarà 
amb els aparcaments és un dels impon-
derables associats a tot remenament 
urbanístic en aquest país. Deixem-ho, 
doncs, fins a ulteriors concrecions.

«A la taula i al mercat, qui no hi és 
no hi és comptat» | Hi ha qüestions 
en què els municipis es posen d’acord 
unànime. Per exemple, per a la creació 
d’una entitat metropolitana estratègica. 
No, no es tracta d’emmurallar la ciutat 
o dotar-la de míssils terra-rastaflauta. 
La idea és formar un ens amb sufici-
ents habitants com per permetre-hi la 
instal·lació de grans superfícies comer-
cials. Fins ara, només Girona s’ho podia 
permetre, per ser capital de la comarca. 

Com que Salt, Sarrià de Ter, Fornells 
i Vilablareix no ho són ni superen els 
50.000 habitants —que és l’altra possibi-
litat per acollir grans superfícies— s’ha 
arribat a aquest pacte intermunicipal. 
Cal procurar que els suposats avantat-
ges no ensorrin del tot el petit comerç, 
que en segons quins sectors —com el de 
l’alimentació— presenta símptomes de 
revifalla. Tot sigui a fi de bé.

Willkommen! | Herr Pep Guardiola, 
actual entrenador del Bayern de Mu-
nic, ha estat aquest febrer el portaveu 
per a Alemanya d’una acció propagan-
dística a l’entorn del turisme de natura 
i de negocis en terres de Girona, pro-
piciada pel Patronat de Turisme Costa 
Brava – Girona. El xef Joan Roca, del 
Celler de Can Roca, ha viatjat a Munic, 
on ha cuinat per a 200 representants 
de les principals empreses turístiques 
alemanyes, i Guardiola ha fet una 
roda de premsa al final de l’acte, com 
a ambaixador de la nostra oferta als 
visitants germànics, que són un dels 
mercats més forts a les nostres terres, 
tot i que les xifres s’havien reduït en els 
pitjors anys de la crisi. Pep Guardiola, 
ara com ara principal referent de Ca-
talunya entre els teutons —no sé què 
seria de Catalunya sense el Barça— es 
va avenir de seguida a participar en la 
proposta. Hi ha polítics que n’haurien 
d’aprendre tàctiques i maneres.

EL PLA 
DE L’ESTANY

xavi xargay
Pessebres | 50 anys d’exposicions de 
pessebres ja fan patxoca. Coincidint 
amb aquest aniversari, Banyoles ha 
estat ciutat amfitriona de la 15a Bien-
nal del Pessebre Català. Tradicional-
ment, es podien visitar els pessebres 
a l’edifici adjunt de l’església de Santa 
Maria. Enguany, però, els diorames 
d’arreu de Catalunya estan exposats 
a l’interior del monestir de Sant Este-
ve, acompanyats d’unes cent figures i 
d’una selecció de fotografies. Si algú 
prefereix centrar-se en la figura del 
caganer, el Museu Darder li ofereix la 
possibilitat de recrear-se en la contem-
plació de culs adobant el sòl cara al 
nou any, que comparteixen espai amb 
uns pessebres realitzats amb material 
reciclat per diferents escoles i instituts 
de la comarca. L’estrella del programa 
és la mostra del pessebre català del 
moment, que inclou una selecció dels 
millors pessebres de cada entitat (74 
pessebres de 25 entitats), a més dels 
54 diorames de l’Associació de Pesse-
bristes de Banyoles. El president de la 
Federació Catalana de Pessebristes, 
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>> La Devesa, el parc gironí per excel·lència.


