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realista i al detall l’antiga ciutat (datada
de l’any 250 aC), no amb les eines
informàtiques habituals emprades en
arquitectura o arqueologia, sinó amb
un sistema de construcció de videojocs.
Tots vam ser la Tallada | L’1 d’octubre
hi va haver pobles del Baix Empordà
que van patir, com nombrosos
indrets de Catalunya, la repressió de
la policia espanyola, tan sols perquè
uns ciutadans «de bé» (aquests ho
són de veritat) volien votar. La imatge
més visible de la repressió va ser
la de la Tallada d’Empordà, on una
tropa de picoletos van fer fora els
ciutadans amb brutalitat (ja devien
aplicar la consigna de l’«a por ellos»
que vam conèixer més endavant) i es
van endur les urnes (a molts, encara
ens queda el dubte de si es dirigien
realment a la Tallada o si volien anar
a Parlavà, on vota Lluís Llach, i el GPS
els va fer la pirula). Dies després, un
munt de vehicles de Verges aparcats
al carrer van aparèixer amb les rodes
punxades (uniformats o no, com
apuntava l’alcalde, Ignasi Sabater,
no s’aturaven). Resistència pacífica
va ser la resposta dels ciutadans, la
majoria dels quals va optar per anar
a votar a altres poblacions. Aquells
dies, al Baix Empordà tots vam ser la
Tallada i Verges.
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Les variants imprescindibles, que
no arriben | Un nombre important
d’entitats i institucions garrotxines,
i també de comarques veïnes, a més
d’empresaris de la zona i associacions
de veïns, han redactat un manifest en
què reiteren, una vegada més, la necessitat urgent de fer les variants d’Olot, les
Preses i la Vall d’en Bas. No cal fer èmfasi en els perjudicis que els embussos
ocasionen diàriament a molts ciutadans. El manifest recorda que, tot i que
el Departament de Territori i Sostenibilitat ha qualificat aquesta infraestructura de prioritària, una vegada més oblida
els territoris interiors, malgrat la capacitat manifestada d’aquests territoris de
generar riquesa. Les polítiques centra-

>> Noves vies verdes

listes afavoreixen l’anella metropolitana
de Barcelona, com s’ha fet sempre. El
manifest detalla les darreres reunions
i els contactes mantinguts tant amb el
Departament com amb el conseller, i
palesa que no s’ha materialitzat res de
forma efectiva. Han estat nombroses les
vegades que ens hem ocupat d’aquesta
preocupació tan llargament manifestada pels usuaris de la zona i també nombroses les vegades que hem sentit les
bones paraules dels polítics de torn, que
formen una llista ja llarga de consellers
i directors generals que han anat desfilant pel Departament, cap dels quals
no ha estat capaç d’aportar una solució
efectiva al problema.
Noves vies verdes | Es va ampliant
la xarxa de vies verdes entre el Pirineu
de Girona i la Costa Brava. El Consorci
Vies Verdes de Girona, la Diputació de
Girona i diversos ajuntaments de les
comarques gironines (entre els quals
hi ha el de la Vall de Bianya) han signat
un conveni de col·laboració per cofinançar aquest projecte d’ampliació. El
cofinançament representa una càrrega
important per als municipis, i sobretot
un plantejament diferent de com s’havia fet anteriorment, ja que ara n’hauran
d’assumir una part, quan en èpoques
passades anava totalment a càrrec del
Ministeri de Medi Ambient i de la Generalitat de Catalunya. D’altra banda,
aquest projecte també compta amb una
subvenció del Servei de Programes Europeus, de manera que es disposa d’uns
diners provinents del FEDER que, de fet,

representen una part petita del pressupost. La connexió de la ruta del Ferro i
del Carbó del Ripollès amb la ruta del
Carrilet d’Olot a Sant Feliu de Guíxols
representarà, un cop executada, un traçat continu des dels Pirineus fins al mar.
Unes jornades històriques | La gent
que hem viscut el referèndum de l’1
d’octubre, la manifestació multitudinària
de dos dies després i altres esdeveniments
tenim la certesa de viure uns moments
decisius per al futur del país. La capacitat
de mobilització i d’autoorganització
dels ciutadans per vigilar els col·legis
electorals, des de moltes hores abans
d’obrir-los fins que es va fer el recompte
de vots, ha estat modèlica, tant a la
comarca com arreu del país. Tot i els
problemes tècnics que van impedir
poder votar durant hores, a la Garrotxa
ho va fer un 68,56 % de la població,
amb un resultat del 96,12 % a favor del
sí. La violència que van patir diversos
ciutadans pel fet de voler dipositar el seu
vot a les urnes va encendre els ànims i es
va rebutjar unànimement el dia 3. A Olot,
en la manifestació més multitudinària
que mai s’ha produït, es van sobrepassar
les 15.000 persones, procedents dels
diversos pobles garrotxins, i l’aturada
d’aquell dia va ser igualment massiva a la
comarca. En els parlaments de després
de la manifestació, el representant del
PSC no va poder parlar, atès que els
concentrats van mostrar el seu desacord
amb el posicionament d’aquesta
formació política amb una xiulada
monumental.
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