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per al desenvolupament econòmic de 
la zona, ja que darrerament hi ha una 
forta aposta pel sector terciari, que re-
presenta, segons paraules de l’actual  
president del Consell Comarcal del 
Ripollès, «el 58 per cent dels nostres 
ingressos del producte interior brut». 
Pel que fa a la destinació dels diners, 
i només a tall d’exemple, Setcases es 
convertirà en la porta del Parc Natu-
ral i oferirà un centre d’interpretació, 
Camprodon rehabilitarà les muralles 
del castell de Sant Nicolau i estrena-
rà il·luminació, Sant Joan reobrirà els 
jardins de Mirambet amb el propòsit 
de donar a conèixer la flora i la fau-
na del Ter, Ribes crearà la via ferrada 
al granòfir i incorporarà quinze ru-
tes naturals, Campdevànol ubicarà 
a la font del Querol un centre d’edu-
cació ambiental anomenat La Por-
ta a la Serralada de Montgrony per 
interpretar els espais naturals i Ri-
poll abocarà la inversió al Centre de 
Tecnificació Esportiva L’Avellaneda. 
Tanmateix, perquè la proposta tingui 
efecte cal l’esforç convençut de tots els 
implicats, l’acció conjunta. Fa uns anys 
ens va visitar el cuiner Carlos Arguiña-
no, el qual, veient la festassa on vam 
degustar un menú de 28 plats diferents 
fets pels cuiners de tota la comarca 
(evidentment amb unes porcions mí-
nimes), va exclamar: «Ya nos podemos 

espabilar los cocineros vascos; frente a 
este espíritu colectivo será muy difícil 
competir». Les aparences sovint enga-
nyen i, no ho oblidem, una flor no farà 
mai primavera.

I la indústria?  | Corprèn veure totes 
aquelles naus immenses on havia ba-
tegat la vida laboral, ara carcasses des-
mantellades, pura desolació. Tot això 
pertany al passat. L’actualitat ens por-
ta a la diatriba entre els qui defensen 
la construcció del polígon de les Llo-
ses, els qui s’oposen a la urbanització 
d’aquest paratge natural, els qui ma-
nifesten que ja tenen l’aval del poble, 
els qui voldrien sotmetre-ho al sedàs 
del carrer, els qui hi estan d’acord però 
volen limitar-ne l’impacte... Tensions, 
disputes, paraules.

I el comerç?  | La millora de les comu-
nicacions i la profusió de supermer-
cats han anorreat la botiga de barri. I 
quan els propietaris es jubilin, qui els 
reemplaçarà? Són moltes les portes 
closes que truquen a la llinda de la 
memòria. Els caps de setmana la cosa 
s’anima: Ribes té el reclam de Núria, 
Camprodon rep nombrosos visitants, 
els llogarets fomenten la gastronomia 
i Ripoll només coneix al mercat dels 
dissabtes l’efervescència que hauria de 
gaudir tota una capital de comarca.

de tercer i quart d’ESO entrevistessin 
els seus avis o gent gran per tal de re-
collir vivències i experiències de l’èpo-
ca franquista. Dels 38 testimonis n’ha 
sortit un documental molt ben filmat i 
molt interessant que els alumnes dels 
instituts han pogut veure durant el 
mes de març; més endavant se’n faran 
sessions obertes a tothom. El respon-
sable del documental és Xavier Pérez. 
També s’ha projectat el documental 
El retratista, d’Alberto Bougleux i Ser-
gi Bernal, com a activitat paral·lela a 
l’exposició «Desenterrant el silenci. 
Antoni Benaiges, el mestre que va pro-
metre el mar», i que va ser assassinat a 
Burgos i enterrat en una fossa comuna.

Èxits esportius  |  «Uncle! El geni neix 
o es fa?» I ara què s’empatolla aquest? 
«Ho dic per mirar d’entendre si els èxits 
esportius dels banyolins Esther Guer-
rero i els germans Cardona es deuen  
al fet que són bons de debò o que a Ba-
nyoles es doni tant suport a l’esport / 
se’l subvencioni tant?» I jo que li he de 
dir que s’equivoca de pregunta. El que 
importa és fixar-se en el treball cons-
tant, dur, en l’esforç de l’atleta Esther 
Guerrero, sisena en la final de l’euro-
peu en pista coberta, i en els anys de 
dedicació dels germans Cardona, el 
petit dels quals, l’Oriol, s’ha proclamat 
campió del món promesa en la prova 
d’esprint, ha aconseguit la medalla de 
bronze en categoria sènior de la matei-
xa modalitat i ha estat plata promesa 
en la prova individual, a més de formar 
part de l’equip estatal que ha quedat 
tercer al Campionat del Món d’esquí 
de muntanya celebrat als Alps italians.

EL RIPOLLÈS 
       ramon alabau 

El turisme | El Ripollès rebrà una 
subvenció de més de 2 milions d’eu-
ros, la meitat del quals provenen del 
fons FEDER, per dinamitzar la ges-
tió turística. El projecte vol potenciar 
tres àmbits: el romànic, l’ecoturisme i 
la gastronomia. Representa aire fresc 
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>> La vall de Núria, d’una riquesa natural i paisatgística única.


