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S’encamina el tractament dels resi-
dus comarcals | Enguany està previst 
que el Consell Comarcal de la Garrotxa 
faci front a la construcció de la planta 
de triatge de Sant Jaume de Llierca, que 
fa molts anys que cueja. Finalment s’ha 
arribat a un acord amb aquest munici-
pi, i per executar-ho s’ha obtingut una 
primera aportació d’un milió d’euros 
per part de l’Agència de Residus de Ca-
talunya. També està previst fer obres 
complementàries de la segona fase 
del vas de l’abocador de Beuda per al 
tractament de lixiviats, i així prolongar 
durant un temps la utilització d’aquest 
abocador comarcal. Així, doncs, l’Àrea 
de Medi Ambient del Consell Comarcal 
és la que té el pressupost més elevat, 
com de fet ja s’ha posat de manifest en 
pressupostos anteriors.
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Tirant pel dret | Les frescors prima-
verals ens portaran imatges renova-
des d’alguns indrets urbans fins ara 
impertorbables. La plaça Marquès de 
Camps, fins fa pocs anys la city ban-
cària i centre neuràlgic no oficial de 
la ciutat de Girona, tindrà carril bici. 
L’avinguda Santa Eugènia en direcció a 
Salt, que ja no donava per a gaires més 
alegries circulatòries, acollirà bicicle-
tes a dojo. Hi ha una conjura contra la 
presència de vehicles a motor que pre-
tén la seva dissolució en una mena de 
nirvana bucòlic d’inspiració nòrdica i 
minimalista. És molt propi dels nostres 
governants emmirallar-se en el nord 
enllà sense tenir en compte el cacau 
mental d’aquí. Al sud, no solament tot 
està per fer i tot és possible, sinó que, a 
més, es fa. Però tirant pel dret.

Ajuntament al mòbil | A Celrà, en 
canvi, tenen més clar que el poble té 
coses a dir. I per fer-ho més fàcil han 
creat una aplicació per a mòbils amb 
la qual es podran enviar propostes a 
l’Ajuntament. La iniciativa ha sortit de 
la regidoria de Participació Ciutadana. 
Té un cost d’uns 7.000 euros, 4.000 dels 

quals són aportats per la Diputació 
de Girona. Ara es tracta de fer servir 
aquesta eina de manera assenyada 
i sostinguda. Perquè, altrament, pot 
acabar com moltes altres iniciatives 
que, inicialment molt celebrades, han 
quedat a la cuneta de les autopistes 
de la comunicació, atropellades per 
un Pokemon o alguna altra atzagaiada 
de gran tonatge mediàtic. El ressò de 
les propostes interessants no necessi-
ta més projecció que la guanyada per 
mèrits propis. Sense sortir de Celrà, 
n’és prova el Mercat de Brocanters i 
Reciclatge, que ha tingut tan bona aco-
llida que es pot dir que està ben conso-
lidat i en creixement.

Quina quina! | La Quina de Nadal de 
Bescanó és un altre exemple d’iniciati-
va popular consolidada. Amb els anys, 
ha adquirit renom, i ha augmentat es-
pectacularment el nombre d’assistents 
i el volum de premis. Cal esperar que 
en les futures edicions continuï amb 
la bona organització de què ha gau-
dit fins ara. No serà difícil, vist que els 
bescanonins tenen una ben guanyada 
fama d’organitzar-se per muntar tota 
mena d’actes culturals, lúdics i festius. 
Potser l’explicació d’aquests èxits és la 
transmissió de l’experiència d’una ge-
neració a l’altra, fenomen encara molt 
visible als pobles. A diferència de les 
ciutats, als pobles com Celrà, Bescanó 
o Sant Gregori, els pares i avis veuen 

els seus fills i néts compromesos amb 
les comissions de festes locals, en les 
quals ells ja col·laboraven. I és que 
virtuts com el seny, el sentit comú i la 
mesura demostren, un cop més, que 
estan per sobre de brainstormings, li-
citacions i estudis tècnics alts de mires 
però de resultats minsos. I caríssims.

EL PLA 
DE L’ESTANY
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Piolet de plata | El Centre Excursionis-
ta de Banyoles existeix oficialment des 
de 1953. Des de llavors, i des d’abans 
de manera no oficial, és un element 
important en el teixit associatiu, espor-
tiu i cultural banyolí. Ha estat sovint 
notícia —bona notícia— per diferents 
actes, i si ara el recordem en aquestes 
cròniques és pel concurs de fotografia 
Piolet de plata, que celebra la seva XXII 
edició. És un concurs de fotografia de 
muntanya, en concret de «qualsevol 
dels esports que es desenvolupen en 
àmbits de muntanya (excloent-ne els 
que impliquen l’ús de vehicles a motor 
en el desenvolupament de l’activitat)». 
S’hi van presentar 361 fotografies de 
137 participants. És un concurs d’àm-

>> Obres del carril bici a l’avinguda de Santa Eugènia.
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