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LA GARROTXA
Text > Joan sala

Protecció de l’Alta Garrotxa | El 
març passat es va aprovar inicialment 
el Pla de Protecció del Medi Ambient 
i el Paisatge de l’Alta Garrotxa. En-
cara que el camí que haurà de seguir 
és llarg, amb la informació pública, 
la consulta institucional i les al·lega-
cions, per fi es posa fil a l’agulla a una 
reivindicació històrica del territori per 
protegir i gestionar tot l’espai natural. 
El document ha estat elaborat pel De-
partament de Territori i Sostenibilitat, 
pel que queda del Consorci de l’Alta 
Garrotxa i pels onze municipis que 
integren la superfície de la zona, que 
és de 50.275 hectàrees, corresponents 
a tres comarques: el Ripollès, la Gar- 
rotxa i l’Alt Empordà. Aquest Pla ha de 
regular, entre d’altres, els usos del sòl, 
l’aprofitament dels recursos naturals, 
la regulació de la xarxa viària, l’ús pú-
blic de l’espai per tal de conservar el 
patrimoni natural i la qualitat paisat-
gística que atresora. El Pla diferencia 
clarament dues estratègies de gestió: 

una zona de foment de la dinàmica 
natural i una zona de gestió sostenible. 
En la primera hi ha terrenys públics i 
finques privades no productives per-
què estan abandonades. La Genera-
litat oferirà als propietaris ajudes per 
fomentar-hi activitats de turisme de 
natura. La gestió sostenible inclou ter- 
renys amb aprofitaments tradicionals 
i activitats compatibles amb la natura.   

Uns apunts, solts, de la comarca | 
Enguany, a les Planes d’Hostoles, han 
celebrat els cent anys dels homenatges 
a la vellesa. També s’han commemorat 
els cent anys de l’Escola Municipal de 
Música d’Olot, una data rodona que 
sempre és digna de celebrar. Fa cin-
quanta anys que es van unificar els 
cinc ajuntaments que formen l’actual 
Vall d’en Bas, on es va fer la primera 
concentració agrària de Catalunya, 
la qual cosa va comportar la raciona-
lització de les terres, que es van agru-
par a l’entorn de les cases per acabar 
amb el minifundisme que hi havia fins 
aleshores. És bo recordar que final-
ment Sant Aniol d’Aguja té llum elèc-
trica, provinent de plaques solars ins-
tal·lades al teulat del refugi. A l’abril, 
l’Associació Catalana de Crítics d’Art 
(ACCA) va reconèixer amb un premi 
ACCA la tasca de l’Associació Cultural 
Binari, organitzadora, conjuntament 
amb l’Ajuntament de Bianya, d’uns 
recorreguts per la Vall de Bianya que 
segueixen un itinerari d’art contempo-
rani i alhora permeten visitar part del 
seu ric patrimoni arquitectònic  en un 
entorn paisatgístic de primer ordre. Al 
maig, a Maià de Montcal va tenir lloc la 
segona Fira de l’Ou, un esdeveniment 
que mou tot el poble, amb activitats 
destinades a tots els públics.   

EL GIRONÈS
Text i foto > dani ViVern

Es veu... | Quasi a mitjan juny, els con-
sistoris encara penjaven dels pactes, 
mentre que a la Cambra de Comerç de 
Girona ja anaven per feina. L’empre-
sari Jaume Fàbrega en va ser nomenat 
president, en substitució de Domè-
nec Espadalé, que portava tretze anys 
en el càrrec. Cal veure si als polítics 
se’ls enganxarà algun dia una mica 
de pragmatisme empresarial i deixa-
ran de fer volar coloms i altres tipus 
de vol, d’abast gallinaci i generadors 
de deutes. La restauració del cinema 
Modern, per exemple: la idea de fer-hi, 
en una segona fase, una sala comple-
mentària al Teatre Municipal, amb un 
aforament per a 199 persones, per des-
tinar-la sobretot a dansa, potser par-
teix de prospeccions fiables. Però que 
la primera fase d’obres (que tota sola 
ja puja a més de dos milions d’euros) 
consisteixi en un «nou centre d’arts i 
creació» ja té un dring més eteri. Espe-
rem que s’hagi definit bé què és «art» 
i què és «creació» (i per què s’han de 
«centrar»), amb els temps que corren. 
Vista la programació de l’Escènit per a 
aquest estiu, i salvades algunes excep-
cions de qualitat garantida, aquests 
conceptes admetien un ampli grau de 
dubte hamletià. O potser es pot tirar 
de veta, atès que, segons va dir el presi-
dent Torra, «Girona ha assumit la capi-
talitat de Catalunya».

Els resultats electorals a la Garrot- 
xa | A les eleccions generals del 28 
d’abril va guanyar ERC, amb un 34 % 
dels vots, en tres municipis més que en 
les últimes eleccions. El seguia JxCat, 
amb un 30 %, de manera que les dues 
forces sumaven el 65 %. A les eleccions 
europees celebrades el 26 de maig, JxCat 
va guanyar a tots els municipis i va obte-
nir més del doble de vots que ERC, que 
va ser la segona llista més votada. El vot 
cap a Europa va ser diferent que el de les 
municipals, ja que JxCat es va imposar 
en onze municipis (a la ciutat d’Olot 
amb majoria), ERC en sis, les llistes in-
dependents en tres i el PSC en un. No hi 
ha cap regidor de Podemos, el PP, Cs o 
VOX en cap ajuntament garrotxí. Els re-
sultats confirmen que és una comarca 
majoritàriament independentista.

l’havanera, durant el segle xix. Aquest 
2019, fa cinc-cents anys del bateig de 
la ciutat de l’Havana com a tal per part 
de la corona espanyola. Dos esdeveni-
ments lúdics i culturals d’aquest estiu al 
Baix Empordà han servit per recordar 
el passat cubà de la història catalana i 
afegir-se a la commemoració, encara 
que sigui de passada, de l’aniversari 
d’aquesta ciutat, de la qual ens han ar-
ribat fets, sons i influències arquitec-
tòniques com les que fan destacar les 
anomenades cases d’indians. La LIII 
Cantada d’Havaneres de Calella de Pa-
lafrugell, celebrada el juliol passat, en 
la qual van actuar Neus Mar i els grups 
Arjau, Son de l’Havana i Port Bo, es va 
dedicar a l’aniversari de la capital cu-
bana. Un cop més, en aquesta ocasió 
potser amb més èmfasi, els compassos 
d’anada i tornada entre Catalunya i 
Cuba van ressonar amb força a la platja 
del Port Bo de Calella. I aquest setem-
bre, la petjada cubana dels catalans i 
el rastre de l’havanera tornen a reviure 
durant la XVI Fira d’Indians de Begur, 
dedicada enguany als jardins amb in-
fluència antillana.
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