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categories establertes segons l’edat 
dels autors, tant pel que fa a la poesia 
com a la prosa. L’alumnat de l’Escola 
Pirineu de Campdevànol, de l’Institut 
Escola Mestre Andreu de Sant Joan de 
les Abadesses, de l’Institut Germans 
Vila Riera de Camprodon i dels centres 
Tomàs Raguer, Joan Maragall, Escola 
Vedruna, INS Abat Oliba i CEE Doctor 
Ramon Suriñach de Ripoll s’han repar-
tit els guardons. L’acte, molt lluït en el 
nou format que estrenava, ha tingut 
lloc a l’antiga església de Sant Pere i ha 
comptat amb la presència del fill del ri-
betà Joan Triadú. Cal encomiar la tas-
ca dels professors de la comarca que 
malden de valent per la supervivència 
de les humanitats, les quals tenen molt 
poc protagonisme en els actuals plans 
d’estudi. 

Colors | Taronja. Des del mes de maig, 
els carrers i les places del primer cin-
turó del centre històric de Ripoll han 
substituït el blau dels aparcaments de 
pagament pel taronja. Això permetrà 
la gratuïtat durant una hora per donar 
suport a l’activitat dels pocs comer-
ços que han aconseguit sobreviure 
a l’embat imperiós de les grans su-
perfícies. Prèviament, els conductors 
interessats a gaudir d’aquest avan-
tatge hauran d’haver inscrit la matrí-
cula del seu vehicle a l’Ajuntament. 

Negre. Continuen les activitats per ce-
lebrar la Capitalitat Europea del Ferro 
de Campdevànol. A la celebèrrima 
Grand Place de Brussel·les s’ha ballat la 
gala, i s’ha vestit el Manneken Pis, sím-
bol de la ciutat, amb la indumentària 
del capdanser. Com a punt culminant, 
el mes d’octubre el municipi ripollès 
acollirà més de cent representants de 
catorze països diferents a l’entorn de 
la setzena Assemblea General del Cer-
cle Europeu de les Ciutats del Ferro. 
Blanc. Neu a dojo i xifres de rècord. 
Només dues com a exemple: 59.000 
usuaris a Vallter i 139.000 viatgers al 
cremallera de Núria. 

Entitats en peu de guerra | Els po-
lítics són, o haurien de ser, els encar-
regats de vetllar perquè l’espina dorsal 
del poble es mantingui dempeus, es 
vertebri, es consolidi i creixi; però, pel 
que fa a la carn, qui dona color i vida al 
poble som la gent que l’habitem, quan 
exercim el nostre treball amb eficàcia 
i quan compartim amb els altres les 
nostres afeccions, inquietuds, dèries o 
hobbies. A Camprodon, catorze entitats 
de la comarca s’han concentrat per de-
fensar la pràctica de les seves activitats. 
La pancarta Ens agrada la manera de fer 
del nostre territori defensava tradicions 
i costums de sectors com ara la caça, la 
silvicultura o el turisme, entre d’altres.  

popular i com a homenatge al duatle-
ta Jakub Chara, mort fa un any mentre 
disputava una marxa popular, el ma-
teix Ajuntament, el Club Ciclista Pla de 
l’Estany i el Tribiketrainer han organit-
zat la I Marxa Cicloturista #EternKuba, 
de 65 km, que ha transcorregut per les 
carreteres per on Jakub Chara entrena-
va i que ha finalitzat al port de munta-
nya de Rocacorba. 

Adscripció escolar | M’escriu el meu 
nebot: «Uncle, fa uns mesos el Síndic 
de Greuges va considerar que la dis-
tribució de l’alumnat a Banyoles era 
modèlica. De fet, a les famílies amb 
fills que comencen la secundària se’ls 
conculca de manera diferent el dret a 
escollir escola: uns no la poden triar i 
d’altres en trien d’entre dues de les tres 
existents. Conscient d’això, l’Adminis-
tració revisa a consciència la zonifi-
cació: el resultat és que un institut té 
més alumnes adscrits que places que 
pot oferir i un altre té més places que 
alumnes. A més, el nombre de pla-
ces necessàries i de línies —de grups 
de classes— es basa en el nombre 
d’alumnes que cursen sisè: han fet una 
nova zonificació i resulta que, al final, 
s’han equivocat i falta tota una clas-
se d’alumnes. En resum: conculquen 
els drets de maneres diferents, zonifi-
quen de manera arbitrària i no saben 
comptar. L’exemplaritat que hi veia el 
Síndic de Greuges porta a pensar que 
l’Administració demanarà disculpes a 
les famílies i/o que algú presentarà la 
dimissió». El meu nebot només s’equi-
voca en algun detall...

EL RIPOLLÈS 
       ramon alabau 

Conrear la llengua | S’ha celebrat 
amb una gran gala l’entrega dels XXVI 
Premis Literaris Joan Triadú, amb la 
participació dels alumnes dels centres 
educatius de la comarca, des de ter-
cer de primària fins a batxillerat. Amb 
126 treballs presentats, s’han atorgat 
tres premis per cadascuna de les cinc 
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>> Gala de lliurament dels XXVI Premis Literaris Joan Triadú.


