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LA CERDANYA
sandra adam

Els amants de Montellà | Aquest es-
tiu 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 des-
cendents o que els ha acollit durant les 
vacances anuals. Aquest grup d’afeccio-
nats 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 recupe-
ració de l’aplec de Santa Magdalena o 
els centenars de fotografies recollides en 
fons familiars que van exposar sota el tí-
tol 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 tam-
bé arxivar les publicacions pròpies. 
De fet, el grup té un aparador magnífic 
titulat Fil Directe, una revista que en-
guany 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 dub-
teu a connectar-vos al web, on podeu 
consultar tots els números d’un grup 
d’amics consagrat al seu poble

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 vo-
lums de les diferents comarques de la 
província de Girona menys el del Ripo-
llès i el de Cerdanya. Tot just ara s’en-
ceta la redacció del volum que explica-
rà 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 

circumval·lació a les Preses. Fa anys que 
es fan avantprojectes, projectes i reuni-
ons. Unes vegades es fa passar la variant 
per un costat, agafant terrenys del mu-
nicipi de la Vall d’en Bas; d’altres, va so-
terrada; 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 con-
tràries al projecte. Una manca de solu-
cions semblant pateix la variant d’Olot. 
La inoperància dels governants sempre 
castiga els contribuents, que en patei-
xen les conseqüències.

Temps de celebracions | Hem de fer 
esment al 34è festival Ésdansa de les 
Preses per la projecció nacional i in-
ternacional que ha assolit, fins esdeve-
nir 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 

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 co-
marca. Les particularitats del territori fa-
ran que en aquest volum no es consideri 
ni la frontera francesa ni la divisió pro-
vincial 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 impacièn-
cia— el resultat d’aquest projecte.

 LA GARROTXA
joan sala

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

>> Cues diàries de cotxes a les Preses.
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el festival de cançons i tonades tradici-
onals. Hi intervenen convidats d’arreu 
dels Països Catalans, que interpreten 
romanços, boleros, jotes i seguidilles. 
Cantautors riudaurencs interpreten 
cançons en escenaris inusuals, com 
finestres, balconades de les cases o ra-
cons de la plaça Major.

El setmanari La Garrotxa també 
està de celebració: la del primer aniver-
sari d’impressió de tota la revista en co-
lor. Segons els baròmetres de la comu-
nicació, EGM és el primer setmanari de 
Catalunya. Darrerament ha viscut una 
gran transformació amb joves professi-
onals que han rellevat els qui van iniciar 
la publicació fa 36 anys.

Una gran iniciativa | Una iniciativa 
de molt d’interès és la creació d’una 
residència d’Arts, Ciències i Humani-
tats d’Olot, on conviuran i treballaran 
escriptors, traductors, artistes de di-
verses disciplines, estudiosos i cientí-
fics. Faber, el nom de la residència, és 
una experiència inèdita al nostre país 
en què s’ofereixen estades de treball 
interdisciplinari en un indret paradi-
síac de la comarca i obert a persones 
d’arreu del món. Enguany ja hi ha ha-
gut dos períodes d’un mes en què ha 
aplegat persones de gran projecció.

EL GIRONÈS
dani vivern

Llum al final del túnel?  | Marta Ma-
drenas, alcaldessa de Girona, ha dit 
que algunes coses al Parc Central «no 
s’han fet bé». I s’ha quedat curta amb la 
diagnosi. Els fets i el temps —vuit anys 
que dura la broma— han donat la raó 
als que profetitzàvem patafis d’Adif. 
L’exalcalde Puigdemont va començar a 
alertar que alguna cosa no rutllava —
recorden vostès la doble inundació de 
les vies soterrades?— i ara l’alcaldessa 
ha encarregat un informe al detall amb 
totes les irregularitats. Fins i tot, si és el 
cas, es podria recórrer a la via judicial 
per obtenir compensacions per tot el 
que ha hagut de passar aquell sector a 
causa d’unes decisions preses amb una 

lleugeresa de mal explicar i una apli-
cació encara més maldestra. Ara que 
es veu el final del túnel tenim AVE, sí, 
i dels pocs amb una demanda raona-
ble. Però rodalies continua literalment 
penjada del viaducte. Per cert: alguna 
cosa diuen que s’està fent a la futura (?) 
estació d’autobusos soterrada. Vist que 
als aparcaments subterranis gironins 
no els surten els comptes, potser que es 
replantegin la utilització d’aquest espai, 
que els autobusos ja estan bé on són.  
I els quioscos també.

Salt, una vila soferta i digna | La vila 
de Salt està acostumada a sortir als 
mitjans per casuístiques poc galdoses. 
Tota la vida, com la resta de saltencs, 
he estat blanc de les brometes sobre 
«el manicomi de Salt» i, més recent-
ment, sobre el suposat malestar amb 
què s’hi deu viure, pel fet de ser un 
«poble dormitori» i amb un altíssim 
índex d’immigració. Aquest Onze de 
Setembre s’ha demostrat que aquest 
sofert poble pot, per exemple, acollir 
dignament una jornada tan destacada, 
amb visita reivindicativa inclosa del 
president de la Generalitat. Decidida-
ment, Salt ha canviat en molts aspec-
tes —alguns, deplorables, com la poc 
racional política circulatòria— però 
també ha sabut modernitzar-se, fer re-
ferèndums —han dit que sí a Ikea—  i, 
actualment, patir menys problemes 
de convivència que alguns barris de la 
veïna Girona, als quals convé un rentat 

de cara urgent. Impedir la prolifera-
ció de brutícia, guetos i ocupacions il-
legals a Sant Narcís —per esmentar un 
sector calent— aturaria la degradació 
d’un barri que ja ha sofert prou.

Girona sona | Unes jornades de quí-
mica organometàl·lica van aplegar el 
setembre, a Girona, uns 250 especialis-
tes d’una vintena de països d’arreu del 
món. La UdG i el Grup Especialitzat de 
Química Organometàl·lica, de la Reial 
Societat Espanyola de Química, van 
ser-ne els organitzadors. Entre congres-
sos internacionals i els rècords de visi-
tants, Girona ha pujat molts de punts en 
el rànquing de destinacions. Llàstima 
que les polítiques aeroportuàries no hi 
acompanyin, i que d’altres congressos 
de tema més delicat, segons el Minis-
terio de Justicia, ens siguin presumpta-
ment vetats. I llàstima que faci aigües el 
Parc Científic i Tecnològic.

EL PLA 
DE L’ESTANY

xavi xargay
Birravenut | Aquesta crònica es podria 
llegir gairebé com un apèndix —millor: 
com una nota a peu de pàgina— al dar-
rer dossier de la Revista, perquè al po-

>> 2016: Onze de Setembre a Salt.
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