
114 > revista de girona  312

Dossier

El model gironí de psiquiatria
Quaranta anys d’ajuntaments democràtics

Els vincles gironins de Guillem Díaz-Plaja
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El canvi climàtic
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Les terres gironines no són pas alienes al canvi climàtic i els seus efectes. El dossier d’aquesta edició, coordinat 
per Anna Ribas, incideix en els nous coneixements sobre aquest tema i en les polítiques generades per mitigar les 
repercussions d’uns canvis que semblen irreversibles. «Mil i un estudis han anat sortint a la llum sobre les peculia-
ritats del canvi climàtic a totes les escales possibles, des de la planetària fins a la catalana. Mai no s’havia escrit tant a 
casa nostra sobre qüestions climàtiques com a la darrera dècada», afirmava Ribas fa sis anys en la ressenya del llibre 
El clima, de Carles Bayés, Xavier Soler i Gerard Taulé, publicada al número 276 de la Revista de Girona. Malgrat 
aquesta abundància d’informació climatològica, a l’hemeroteca només es poden trobar tres articles que tractin el 
tema amb profunditat, i tots tres se centren en indrets molt concrets. Es tracta dels textos que Agustí Xercavins va 
dedicar (als números 110, 121 i 126) al clima de Girona, les Guilleries i la Garrotxa.
 Pel que fa a l’article d’Enric Pujol sobre l’antifranquisme de Josep Pla, ofereix informacions força desconegudes 
sobre un autor que apareix a més de seixanta articles de l’hemeroteca. «Tancat al mas de Llofriu, absort en una tasca 
prodigiosa, era difícil de veure’l. Ell era un home d’inclinacions nocturnes, jo, per raons d’una salut primparada, un 
diürn disciplinat», afirmava Josep Vergés al text que va escriure al número 98, publicat poc després de la mort de 
Pla. En un dels treballs més recents sobre l’escriptor de Palafrugell, al número 244, Josep Torroella deia això sobre 
l’etapa parisenca de Pla: «Per a un jove de vint-i-tres anys que havia acabat els estudis de dret i que volia ser escrip-
tor, poder passar una temporada a la ciutat del Sena era com un somni». 
 Finalment, el reportatge de Gisela Ripoll, Francesc Tuset, Josep Benseny i Inma Mesas sobre les excava- 
cions arqueològiques a Sidillà es pot complementar amb allò que Jordi Gaitx deia al número 297 sobre aquest 
conjunt preromànic.

>> El doctor Ramon Sambola, entre metges 
i autoritats, acompanya el professor Agustí 
Pedro Pons durant una visita a l'Hospital 
Psiquiàtric de Salt l'any 1957.
(Autoria. Família Sambola)


