
S’han de tancar les escoles si augmenten els casos de Covid?
VOX POPULI

«Els nens necessiten anar a

l’escola. Uns casos mínims

no pot portar a tancar, tan

sols si és la font de contagi»

«No, haurem d’aprendre a

conviure amb el virus. Que

els afectats facin el

confinament fins a tornar»

ELENA CALVO
INFERMERA

XAVIER CRESPO
ADMINISTRATIU

«Seria lògic que tanquessin

els centres educatius en cas

d’augmentar els casos.

Seria pel bé de tots »

ADRIÁN CAAMAÑO
MUNTADOR DE TENDALS

«Amb classes confinades es

perd la part emotiva. Però

si Salut ho recomana, cal

seguir les indicacions»

EVA RIERA
PROFESSORA

DEIXADESA 

La brutícia i l’incivisme 

van en augment a Figueres

Ceràmica,  mobles des-
trossats juntament amb

caixes i bosses d’escombraries
ocupant la vorera, era l’estat
que presentaven uns contendi-
rors al carrer Sant Pau un dia
qualsevol a les dotze del mig-
dia. L’incivisme i la brutícia van
sense fre a Figueres.
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PER DARRERE

MÉS PAPERERES

Trobar una paperera en 

algunes zones no és fàcil

L’absència de papereres
a la via pública contri-

bueix a la brutícia urbana. Hi ha
metres i metres de carrers on
trobar una paperera és una
missió impossible. Creiem que
més elements d’aquests poden
ajudar a reduir l’incivisme que
embruta els carrers.
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SERVEI PÚBLIC?

Renfe posa per davant 

la demanda dels usuaris

El retorn a la normalitat
laboral per a tota la

gent que solia desplaçar-se en
tren és impossible amb els ar-
guments de Renfe per a no re-
cuperar les freqüències habi-
tuals. No es farà fins que no hi
hagi més demanda. Visca el
servei públic i la sostenibilitat!
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Entre tantes mascaretes, gels, distàncies de seguretat i en general can-
vis d’hàbits que ens ha imposat la maleïda pandèmia, la majoria d’ells
orientats o directament destinats a protegir la nostra salut a la vegada
que a amargar-nos la vida, voldria destacar una nova pràctica que és

especialment satisfactòria als progenitors de fills esportistes: la dutxa. O millor
dit, la no dutxa.   

Pares i mares de nens i nenes inquiets que es dediquen a fer esport un cop aca-
bada l’escola, allò que ara se’n diu les «extraescolars», us haureu adonat que un
cop finalitzada la pràctica esportiva, les noves normes de prevenció sanitària des-
carten o prohibeixen la dutxa per a les nostres criatures! Ens diuen que cal agafar
el nen suat com una mala cosa i sense solució de continuïtat pujar-lo al cotxe i cap
a casa. Malgrat estar d’acord que l’olor de catipén és tremenda, i que segurament
no és el més recomanable per evitar refredats, grips i similars ... si us he de dir la
veritat, no sabeu com de feliços ens fa a alguns pares el fet de no haver d’esperar
que la mainada jogassera, dispersa i poc solidària, es passi mitja hora mínima als
vestuaris fent el pallús mentre tu t’esperes a fora que surtin d’una vegada.

Ara que ha començat l’època lectiva, i molt més a mesura que es vagi escurçant
el dia i vagi arribant la fred, passa que les hores són or. I cal poder aprofitar-les per
fer deures, sopar o dormir depenent del dia i de les obligacions. No hi ha temps
per malgastar-la amb bromes als vestuaris.

Val a dir que amb el tema de les dutxes –i això pràcticament ens ha passat a
tots– que quan ets petit no vols dutxar-te amb l’equip i un cop acabat l’entrenament
vols anar a casa tant sí com no sense remullar-te. Digues-li pudor o timidesa. La
feina és dels pares per instruir la mainada en els valors de l’equip, compartir, la
solidaritat, el col·lectiu... I pràcticament obligar-la a dutxar-se. Curiosament des-
prés, quan es fan grans, els nens s’agafen la revenja i són ells els qui et fan pagar a
base de temps d’espera tots aquells traumes que van patir la primera vegada que
per obligació es van haver de despullar fora de la intimitat familiar.

Voldria fer una crida als clubs de futbol, bàsquet i qualsevol disciplina esportiva
que faci suar. En la mesura que les autoritats sanitàries us deixin, permeteu que
el cap de setmana, el dia del partit, els nens es dutxin a les vostres instal·lacions.
La regla de no dutxar-se és fantàstica si després t’emportes la criatura a casa, però
perd encant quan per exemple el que volies fer després de l’exercici físic era anar
a un restaurant. 

A l llarg de tots aquests mesos, els actes
de celebració del Mil·lenari de Sant
Pere ens han portat no poques sor-
preses i totes elles agradables, amb

un munt d’activitats al voltant de la parròquia
que han travessat, pràcticament, tots els seg-
ments de l’activitat cultural de la ciutat. Un dels
darrers, ha estat una magnífica conferència que
va impartir l’arquitecte municipal de Figueres,
Joan Falgueras, fa pocs dies al Cercle Sport. Una
agradable sorpresa en recuperar la història de la
reconstrucció de la parròquia de Sant Pere des-
prés de la Guerra Civil, i acompa nyada d’una ex-
posició que pot visitar-se a l’oficina del COAC
(Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya) a Fi-
gueres, precisament a la plaça de l’Església. La
història, encara que recent, sempre té clarobs-
curs i aquesta no és cap excepció. En qualsevol
cas, la conferència serví per veure com es re-
construeix, no només la parròquia, sinó una ciu-
tat sencera que havia estat arrasada per la gue-
rra, però que també tenia, abans, problemes que
en aquell moment intenten resoldre; queda pel
debat el com i si la solució va ser l’encertada. 

La construcció, o la reconstrucció, d’una ciu-

tat no només és un tema apassionant per a ar-
quitectes, enginyers o historiadors, sinó que
molt probablement hauria de ser-ho per a la
ciutadania en general. Massa sovint tenim, com
a ciutadans, un record estrictament memorístic
del que és la nostra ciutat, és a dir, del que recor-
dem haver vist o viscut, però relativament poc
per tot allò que ens supera cronològicament. I a
mida que passa més el temps, encara més. No
estem parlant de l’època romana o medieval,
barroca o renaixentista, sinó del segle passat, el
XX, aquell del qual Enrique Santos Discepolo
definia en un tango com cambalache, problemá-
tico y febril. És una època molt propera en el
temps, de la qual podem haver viscut una part i
que va acabar configurant una imatge urbana i
arquitectònica de Figueres que és, evidentment
amb canvis propis del creixement, com l’actual. 

La conferència, i l’exposició –recomano la vi-
sita– ens mostra la reconstrucció de la parrò-
quia, grans projectes que només es van esbossar
i noms de l’arquitectura figuerenca i catalana
com el de Pelayo Martínez, que convé no deixar
en l’oblit. Un bon punt de partida per recuperar
la memòria de la ciutat.

LA DUTXAPUNT DE PARTIDA
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avui aquella tardor que, en terres
de Lleó, fou el nostre guia a l’es-
plèndida catedral de la ciutat, on la
llum entrava càlida pels luxosos vi-
tralls. O penso també en el sump-
tuós botillo que vam assaborir a la
fonda de Santa María de Ordás. O
en Sorríos, on el nostre ninotaire hi
tenia la casa pairal en reconstruc-
ció llavors, just prop la vall on el riu
Luna cerca l’aixopluc de l’ample
Duero, lent i cerimoniós. Fer, nas-
cut a Mansilla de las Mulas, però
crescut a Mollet del Vallès i enamo-
rat després d’un poble de la Mar
d’Amunt.

Llançà, com a bon lloc mariner,
ha estat sempre poble de gats. Per
allò del peix, ja ho sabeu. Que si la
boga, que si el sorell... Potser per
això, un cop a l’any ens visitava el
Gat Perich, ho recordo ben bé. Un
gat escarquillat i murri aquest, de
plata, això sí, un pèl pinxo, tot s’ha
de dir. Però un gat fidel, també, per

anys i anys. Sempre s’ha dit que
aquests animals tenen set vides.
Tants gats són ben bé una gatada,
com també s’anomenaven algunes
peces còmiques de teatre d’altre
temps.

Esperem que l’amic Fer hagi tro-
bat la pau d’una vegada per totes.
El seu exemple i record restarà viu
entre tots nosaltres, els llança-
nencs. 

Gràcies, amic...

Manel
Rodríguez
Economista

Lluís
Batlle
Advocat

Alfons Martínez 
Puig
Historiador

J a som a la tardor, aquesta estació de l’any que preludia l’hivern, i que ens
fa de transició suau entre l’estiu –ja passat– i l’hivern –pròxim futur. En-
guany l’encarem una mica amb el cor encongit, la pandèmia de la Covid-
19 no ens deixa, i no sabem l’evolució que aquesta tindrà en les setmanes

vinents, el que sí que sabem és que en gran part la seva expansió dependrà de
tots nosaltres. Per això, aquesta tardor, toca ser molt prudents, continuar amb el
mantra –per repetit no menys cert– d’actuar amb seny i responsabilitat, evitant
aglomeracions, mantenint distàncies socials, rentant sovint les mans i posant-
nos les famoses mascaretes.

A l’Empordà, a la tardor, es pot gaudir de dies sensacionals en què el sol ens
acompanya, i la mar està tranquil·la, i el territori, amb molt menys visitants,
se’ns ofereix en la seva plenitud. Passejar per qualsevol dels nostres parcs natu-
rals, anar a navegar amb una mar en calma, sortir en bicicleta, caçar bolets o
caminar arran de mar, són plaers per fer sols o en companyia. Ara més que mai,
podem resseguir el nostre territori, realitzar el que s’anomena turisme de proxi-
mitat, conèixer aquells llocs que tenim a tocar, i que mai hem visitat. I fent això
ajudem a tota la gent de la comarca a passar un millor hivern, perquè ja se sap:
quan l’estiu és dolent, l’hivern encara ho és més. Per tant, tot allò que fèiem
lluny de casa, ara és hora de fer-ho al costat, continuar sortint –amb les precau-
cions que calguin– continuar gaudint amb la cultura segura, anant a restau-
rants, visitant museus i, en definitiva, fent que la vida sigui el més normal possi-
ble. Els somriures han de continuar encara que les mascaretes ens els tapin.

A casa ja estem esperant les castanyes, els moniatos, i la nostra benvolguda
castanyada –que resisteix al Halloween anglosaxó– a Figueres tenim el plaer de
comptar amb dues tradicionals parades de venda de castanyes i moniatos, una
a baix de la Rambla i l’altra a la plaça de la Palmera, qui no ha vist rodar les cas-
tanyes en l’obrador-Tren que tan feliços fan a molta gent. Ben aviat les cues per
anar a comprar castanyes tornaran a casa nostra, i la fred també, el canvi d’ar-
maris s’albirà imminent.

I el Teatre Jardí ja torna a estar obert, en funcionament, amb una programa-
ció per aquest darrer trimestre, que promet, i que espero que es pugui desenvo-
lupar en tota la seva totalitat, això serà sens dubte un gran senyal. La cultura és
bàsica per a l’ànima, enriqueix i aporta vitamines al nostre cervell. La il·lusió
que em va fer poder tornar a seure en el Teatre, amb motiu del Festival Còmic,
va ser tremenda. Com enyorava aquest espai màgic de la nostra ciutat, en el
qual he viscut nits i tardes memorables, i també fet algun cop de cap...

En definitiva, ja tenim la tardor aquí, aprofitem-la i vivim amb intensitat
aquesta estació de l’any, enguany més que mai a casa nostra. 

TARDOR A CASA

L’OBSERVATORI

EMPORDÀ

Fer era una persona molt estimada a Llançà.
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