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EL RIPOLLÈS
ramon alabau

A la vora del Freser | Els pobles 
petits tenen un problema amb la 
informació: només apareixen en els 
grans mitjans quan hi ha una notícia 
luctuosa. Pel que fa a la resta, la seva 
quotidianitat, sovint dificultosa, 
roman closa en els límits de la seva 
orografia. Però és la rutina diària 
la que configura el pols d’un poble 
i prepara la seva realitat futura. 
L’hospital de Campdevànol ha invertit 
320.000 euros en l’adquisició d’un 
equip per fer la prova del TAC, la qual 
cosa permet als pacients no haver 
de desplaçar-se a Vic o a Girona. 
En aquests casos l’avantatge de la 
proximitat no té preu. El que sí que ha 
tingut preu aquest estiu ha estat l’accés 
al torrent de la Cabana: cinc euros per 
persona, exceptuant els habitants de 
Campdevànol i les Llosses i els menors 
de dotze anys. El conveni, signat pels 
consistoris de les dues poblacions, vol 
reduir així l’allau de visitants, amb la 
voluntat de preservar el medi natural. 
Val a dir que els diners recaptats seran 
destinats a millorar aquest indret 
paradisíac.

A la vora del Ter | Sant Joan de les 
Abadesses ha aconseguit recuperar un 
facsímil del Retaule de la passió, mort 
i resurrecció de Jesús de Bernat Saulet, 
un conjunt de vint escenes en alabas-
tre, que des de finals del segle xix es 
trobava al Museu Episcopal de Vic. Es 
tracta d’una obra mestra del gòtic ca-
talà que podrà reposar de bell nou en 
el seu context original. Per altra ban-
da, l’Ajuntament ha adquirit l’estació 
de Toralles, que va deixar de funcio-
nar l’any 1967, després del tancament 
de les mines d’Ogassa. Un pas més 
per anar confegint un projecte turístic 
important: donar a conèixer el passat 
miner i cimenter de la zona, un pro-
jecte ambiciós que necessitarà temps i 
ajut per poder materialitzar-se.

A l’aiguabarreig | El Consell Comarcal 
del Ripollès ha solucionant un problema 
que arrossegava de feia temps: ha 
adjudicat la recollida de residus de 
divuit dels dinou municipis del territori 
(Camprodon gestiona el seu servei) a 
l’empresa Urbaser i Vigfa Residus, que 
ha presentat la millor proposta rebaixant 
un 14 % el preu de licitació. Per la seva 
part, el consistori de Ripoll vol acabar 
amb els problemes de sonoritat de 
l’antiga església de Sant Pere, espai que 
semblava ideal per dur-hi a terme moltes 
activitats culturals de la vila. Per acabar, 
el consistori vol evitar que les bicicletes 
circulin per les voreres, atès el perill que 

LA SELVA 
 joan domènech 

El Turó Rodó | Lloret compta amb un 
nou jaciment arqueològic museïtzat 
i, per tant, amb un desplegament pe-
dagògic que permet intuir d’una ma-
nera entenedora i amena la vida que 
portaven en aquest indret els antics 
habitants indigets. Les primeres refe-
rències que es tenen del lloc daten del 
voltant de 1925, quan el farmacèutic 
Enric Botet i Sisó, durant la construc-
ció d’un camí, localitzà i recollí diver-
sos elements interessants, consistents 
en fragments de dolis, d’àmfores, de 
vasos de diverses formes, pondus, pe-
dres pissarroses foradades utilitzades 
possiblement com a llast per a la pesca 

tenia, comparativament, una nòmina 
d’obres tirant a breu. Des de llavors 
(i ja fa temps) escriptors com Miquel 
Aguirre han engruixit el fons literari 
de la comarca. Ara, en poques setma-
nes de diferència, han aparegut tres 
novel·les relacionades amb autors o 
espais banyolins. Enric Crespi, autor 
barceloní establert a Banyoles, ha 
publicat Les goges: Un conte adult de 
fades, editat per Mia Masgrau (MMV 
Edicions). La periodista Bàrbara Jul-
be, nascuda a Banyoles, ens parla 
d’una experiència íntima i traumàti-
ca a On em portin els ametllers (Gre-
gal). La tercera aportació és de J. N. 
Santaeulàlia, escriptor rigorós que 
publica a Proa La sorra vermella, una 
trepidant història, molt ben escrita, 
que ens parla de la Guerra Civil i de la 
immediata postguerra, d’uns vençuts 
que lluiten dignament i es guanyen / 
ens guanyen el futur.

això suposa. Són aquests els detalls 
que fan que una vila sigui habitable. 
Una cosa més, l’alcaldessa de Vallfogona 
de Ripollès, presidenta de l’Associació 
de Micropobles de Catalunya, malda 
de valent per aconseguir que el seu 
poble, així com els 238 micropobles 
que existeixen a casa nostra, deixin de 
ser invisibles. Tot un repte per a una 
comarca que continua perdent població.
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>> Entrada a una de les mines d’Ogassa.


