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joan domènech

Establiments històrics a Santa 
Coloma de Farners | La Cambra de 
Comerç de Girona, en la seva valora-
ció anual, ha guardonat aquest any 
dos establiments colomencs que te-
nen llarga trajectòria i prestigi. Un ha 
estat la fonda de Can Pinxo, que té els 
orígens a l’any 1927, quan el besavi de 
la nissaga, conegut com en Pinxo de la 
Sardana, va inaugurar la casa. Aquest 
establiment de restauració ha estat 
testimoni de moltes efemèrides, i se-
gueix avui dia com a acreditat restau-
rant de cuina tradicional, equipat, a 
més, amb una trentena d’habitacions 
per a qui vulgui sojornar-hi i gaudir 
de les excel·lències climàtiques i ter-
mals de Santa Coloma. L’altre ha estat 
la carnisseria Negre, per la qual han 
passat almenys cinc generacions de 
propietaris de la mateixa família. Els 
fundadors van ser l’àvia Isabel, casada 
amb el pastor Josep Negre, que era es-
pecialista a desfer, peça per peça, totes 
les parts de l’animal. Els actuals propi-
etaris, Maria Negre i Joan Bellvehí i les 
seves filles, han popularitzat i acredi-
tat la botifarra de bolets i la botifarra 
de ratafia, que té un gran èxit, sobretot 
quan se celebra a Santa Coloma la tro-
bada anual dels ratafiaires.

Salvem can Buch | Un corrent im-
portant d’opinió i sensibilitat ha sorgit 
a Lloret a favor de la restauració de la 
masia de can Buch, una de les poques 
que queden en el terme municipal, so-
bretot d’ençà que alguna veu procedent 
dels serveis tècnics de l’Ajuntament ha 
expressat la seva opinió que la rehabi-
litació de l’edifici seria massa costosa. 
Can Buch és un edifici que té molts se-
gles al damunt, força emblemàtic, de 
propietat municipal, que seria el lloc 
idoni per acollir el projectat museu del 
Lloret rural. Acostumats, darrerament, 
a les obres faraòniques lloretenques, 
que, un cop fetes, costen un ronyó de 
mantenir, tothom pensa que no seria el 
cas de can Buch on, si cal invertir una 
quantitat important, després pot que-
dar una casa que es pugui rendibilitzar 
per les seves funcions i, com dèiem, per 
ser l’escenari del projecte que preveu 
reunir la col·lecció d’estris del camp 
que mostra l’evolució del Lloret rural, 
de pagès, molt desconegut per la gent. 
Esperem que el seny s’imposi.

La biblioteca comarcal de Blanes, 
premiada | A finals de 2015 la biblio-
teca blanenca va rebre el premi Teresa 
Rovira, destinat a guardonar la innova-
ció en aquest tipus d’establiments cul-
turals públics. Es va atorgar amb motiu 
de la creació de la Biblioteca Jove, una 
iniciativa que va sorgir el gener de 2014 
i que ha estat molt ben valorada. El lla-
vors conseller de Cultura, Ferran Masca-
rell, en el marc de la quarta Trobada de 
Biblioteques Públiques de Catalunya, va 
lliurar aquest premi, que està dotat amb 
un paquet d’activitats de dinamització 
pensat a mida per a la institució gua-
nyadora, valorat en més de 1.000 eu-
ros, i un trofeu. L’activitat premiada va 
ser una mena d’espai bibliotecari per 
a joves, autogestionat per ells en ho-
res d’obertura, on poden estudiar i fer 
treballs en grup, a més de realitzar al-
tres activitats formatives i relacionades 
amb la lectura i el coneixement.

De la tramuntana al món | La tramuntana genera en-
tusiastes i detractors, migranyes i cels rentats, perquè de 
vegades eixuga l’herba però d’altres espolsa el blat, com 
resava Fages de Climent. Si qui en sap més d’aquest vent, 
l’escriptor Xavier Febrés —autor de dos llibres saberuts 
sobre el tema i Epicuri renadiu a l’Empordà—, es doble-
ga al seu favor, caldrà fer-li cas. Gràcies a la tramuntana 
els elegants xiprers puntegen els camps, i és per aques-

ta mateixa lluita que Comadeco ha inventat, patentat i 
comercialitzat el Blockystar. A grans ventades, grans re-
meis. Lluís Coma, originari de Borrassà però resident a 
París, ha creat un petit topall molt pràctic i colorista per 
evitar que portes i batents petin contra les parets, adap-
table tant a exteriors com a interiors. 

El Blockystar és el producte estrella de Comadeco, 
amb seu a Vilamalla però que exporta a Europa i a Amè-
rica del Nord. L’enginyer Coma hi fa de Monturiol, com 
si diguéssim, però és la seva germana Clara qui porta el 
comanament de la nau empordanesa, fa de lligam amb 
l’entitat Altem de Figueres —que dóna feina a persones 
amb discapacitat intel·lectual— i amb la producció del 
topall, que es fabrica a Barcelona. Bon vent tingui aques-
ta empresa familiar i «glocal».

GIRONINS 
A L’EXTERIOR

josep pujol

>> La biblioteca comarcal de Blanes
va rebre el premi Teresa Rovira.
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