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tabilitat és un factor cabdal per dur a 
terme els projectes empresos, però cal 
maridar-la amb la innovació, esperit 
indefugible si volem que la comarca 
agafi empenta, es proposi reptes i em-
prengui nous objectius.

Feina ben feta | Sabem la vida i mi-
racles dels astres del futbol, coneixem 
els resultats de la setmana i som crítics 
meticulosos de les jugades conflictives 
que se succeeixen durant cada partit, 
però hi ha arreu —i, evidentment, dins 
la nostra comarca en particular— una 
plèiade de joves de totes les edats que 
competeixen en les categories inferi-
ors amb gran esforç i continuada dedi-
cació, i que no compten amb el suport 
i l’ajuda que el seu treball mereixeria. 
Aquest any ha estat particularment 
productiu a casa nostra. Entitats com 
el Club Esportiu Abadessenc, la Unió 
Esportiva Camprodon, el Juvenil de 
l’Abadessenc, així com l’Hoquei Club 
Ripoll, han viscut una temporada his-
tòrica, i els devem un just reconeixe-
ment.

Una veu, totes les veus | Amb la pre-
sència de Lluís Puig, director general 
de Cultura Popular, la ripollesa Teresi-
na Maideu ha rebut el Guardó Guifré, 

màxima distinció que atorga l’Ajunta-
ment de Ripoll, per la seva formidable 
tasca durant més de 40 anys: formar la 
veu dels Follets i dirigir la Coral Santa 
Maria. Hi ha iniciatives efímeres, que 
sorgeixen potents i que sobtadament 
s’esvaeixen, però el treball de la Tere-
sina, gràcies al seu tarannà enèrgic, la 
seva vocació pedagògica i la seva dedi-
cació incansable, ha aconseguit verte-
brar el seu projecte durant dècades.

Deu anys | El club de lectura Lambert 
Mata ha celebrat els seus deu anys 
d’existència. A part dels autors inevi-
tables, com ara Sagarra, Baroja, García 
Márquez, Rulfo, Dickens, Flaubert, 
Faulkner, Lampedusa, Kafka o Gógol, 
per esmentar només deu autors de 
deu nacionalitats diferents, els assis-
tents han treballat obres tan dispars 
com Calaveres atònites, de Moncada; 
La tragèdia de cal Pere llarg, de Girbal 
Jaume; Mortal y rosa, d’Umbral; L’ele-
gància de l’eriçó, de Muriel Barbery; 
Stoner, de John Williams; Quatre ger-
manes, de Jetta Carleton; L’acabadora, 
de Michela Murgia; L’últim amic, de 
Ben Jelloun; La dona justa, de Sán-
dor Márai o El món d’ahir, de Stefan 
Zweig. Aquest setembre comentaran 
El Quixot.

un seguit de versos, frases breus i pen-
saments concentrats pintats als pas-
sos de vianants de Banyoles (podeu 
veure’n el vídeo elaborat per la Laia 
Mestre i la Marta Sala a https://www.
youtube.com/watch?v=4k9y5h44qSs) 
i un mapatge projectat a la façana del 
Monestir el dia de la inauguració de 
l’Exposició de Flors. Integració a fons, 
sense embuts i en llibertat. 

Reptes | Els camins de la solidaritat 
són inescrutables. A Banyoles n’hem 
vist, en pocs dies, dos de ben dife-
rents. En Manel Torres s’ha plantejat 
tres reptes a benefici de la Fundació 
Autisme Mas Casadevall. En el primer 
va estar fent voltes a l’estany en bici-
cleta durant 24 hores; en el segon, al-
ternava voltes a l’estany a peu i en bi-
cicleta: per cada volta que feia corrent 
en feia, després, sis en bicicleta, i així 
fins a completar les 12 hores previstes. 
I el tercer, el mes d’octubre, consisti-
rà a intentar fer el màxim de voltes a 
l’Estany corrent durant 24 hores; difí-
cilment superarà les 102 que va fer en 
bicicleta en el primer repte. Qui vulgui 
el pot acompanyar. Els més mandro-
sos poden optar per comprar dorsals 
solidaris. El projecte compta amb la 
col·laboració dels Ajuntaments de 
Banyoles i de Porqueres i del Consell 
Comarcal del Pla de l’Estany, a més de 
diverses empreses de la zona. 

EL RIPOLLÈS
       ramon alabau
Voluntat de continuïtat | El pano-
rama polític ha viscut arreu un dalta-
baix amb els pactes que es van produir 
després de les darreres eleccions, i que 
han dut al dic sec moltes personalitats 
del món de la política que havien exer-
cit el seu càrrec durant dècades. A la 
nostra comarca, llevat d’alguns casos 
puntuals, no s’han notat els vents de 
canvi, i les mateixes formacions polí-
tiques de la darrera etapa continuen 
exercint la seva gestió, fins i tot incre-
mentant el nombre de regidors. L’es-

cròniques

>> Biblioteca Lambert Mata de Ripoll. El club de lectura 
funciona ininterrompudament des de l’any 2005.
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