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sandra adam

La Història de la Cerdanya | Per fi
arriba a Cerdanya la col·lecció Història
de les comarques gironines que edita la
Diputació de Girona. Dins d’aquesta
col·lecció, s’han anat publicant els volums de les diferents comarques de la
província de Girona menys el del Ripollès i el de Cerdanya. Tot just ara s’enceta la redacció del volum que explicarà la història de la nostra comarca.
Les publicacions a Cerdanya no
s’han aturat mai, però aquest projecte
permetrà reunir en un mateix volum al
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LA GARROTXA
joan sala

Les variants que no passen de projectes | Un dels problemes actuals de
les comunicacions a la comarca és l’enllaç dels túnels de Bracons amb la xarxa comarcal, que actualment passa pel
mig de les Preses i per un vial d’Olot que
ha esdevingut urbà i totalment insuficient. Des del primer moment que es van
obrir els túnels es van prendre algunes
mesures, com no deixar passar camionatge que no tingués origen o destí a
la comarca, però tot i això les cues en
hores punta en aquests dos municipis són insostenibles. S’ha de fer una

circumval·lació a les Preses. Fa anys que
es fan avantprojectes, projectes i reunions. Unes vegades es fa passar la variant
per un costat, agafant terrenys del municipi de la Vall d’en Bas; d’altres, va soterrada; també la feien pujar a la serra
de Xenacs amb un túnel d’una llargada
considerable. Però passen els anys i el
color dels polítics que governen el país,
i tot continua igual. Darrerament han
presentat un nou projecte per fer dues
rotondes a les Preses, fet que ha aixecat
un gran rebuig entre els presencs, que
han omplert els balcons amb cartells
reprovatoris i recollit signatures contràries al projecte. Una manca de solucions semblant pateix la variant d’Olot.
La inoperància dels governants sempre
castiga els contribuents, que en pateixen les conseqüències.
Temps de celebracions | Hem de fer
esment al 34è festival Ésdansa de les
Preses per la projecció nacional i internacional que ha assolit, fins esdevenir un dels festivals de referència dins
el món de la dansa d’arrel tradicional.
S’ha apostat per entendre la dansa com
un treball creatiu actual, viu i dinàmic
en constant procés de regeneració i
allunyat dels prejudicis en què sovint
l’han encasellat. Sant Privat d’en Bas
continua celebrant anualment la dansa
de Sant Isidre, d’arrels molt llunyanes,
com recullen els folkloristes. És una
dansa que, amb variacions, es ballava
en molts pobles del Principat, però aquí
ha arribat amb energia fins als nostres
dies. A Riudaura se celebra cada estiu

>> Cues diàries de cotxes a les Preses.
la comarca d’olot

Els amants de Montellà | Aquest estiu passat he tingut el goig de conèixer
alguns dels membres del Grup d’Amics
de Montellà. Gent que des de fa més de
33 anys dediquen el seu temps al poble
que els va veure néixer, del qual són descendents o que els ha acollit durant les
vacances anuals. Aquest grup d’afeccionats es va fundar l’any 1983 per defensar
el patrimoni natural, rural i tradicional
del poble de Montellà de Cadí. Des de
llavors, una llista amb gairebé trenta
projectes han estat realitzats. Entre tots,
destaca el bateig de tres campanes noves
per a l’església de Sant Serni, la recuperació de l’aplec de Santa Magdalena o
els centenars de fotografies recollides en
fons familiars que van exposar sota el títol Montellà ahir, te’n recordes?
Aquest any estan d’enhorabona
perquè per fi inauguraran un local
propi al centre del poble, ben a tocar
de l’església. Aquest espai els permetrà
crear un punt de trobada per al grup i
per a tots els amants del poble, i també arxivar les publicacions pròpies.
De fet, el grup té un aparador magnífic
titulat Fil Directe, una revista que enguany ha celebrat els vint anys amb el
seu número 39. És a través d’aquesta
publicació que podeu seguir la pista
al grup i estar al dia de les activitats
de Montellà. Per als que sou fora i no
en pugueu gaudir en paper, no dubteu a connectar-vos al web, on podeu
consultar tots els números d’un grup
d’amics consagrat al seu poble

voltant de seixanta autors de la comarca
especialistes en els diferents períodes de
la història, des de la prehistòria fins a la
història contemporània. Aquest llibre de
més de mil pàgines recollirà el que fins
avui coneixem de la nostra comarca. Un
bon exercici on es podrà veure l’estat de
la qüestió pel que fa a la història de la comarca. Les particularitats del territori faran que en aquest volum no es consideri
ni la frontera francesa ni la divisió provincial entre Girona i Lleida, i es treballi
Cerdanya com una comarca indivisible.
Es preveu que el volum es publiqui a
finals de l’any 2018 o a principis del 2019.
Ara només cal esperar —amb impaciència— el resultat d’aquest projecte.

