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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.


