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SANT HILARI SACALM

SANT HILARI SACALM

Reediten un mapa dels camins i els usos
del Montseny i les Guilleries de l’any 1890

La nova carpa
Enguilla’t acull
avui l’actuació de
diversos grups de
noves tendències

Es presenta com una eina de treball per als estudiosos i una guia per als excursionistes

Jordi Meléndez, Sant Hilari.
J. Alonso, Sant Hilari de Salcam.

La Universitat de Girona, amb la
col·laboració de la Diputació de
Girona, ha reeditat un mapa del
Montseny, les Guilleries i Collsacabra que data de 1890 i que fou
elaborat pel tinent de l’exèrcit Juli
Serra. El document, del qual
s’han elaborat 24 làmines i quatre
pàgines complementàries d’informació, presenta la situació de
la zona en aquell any. Isabel Salamaña, de la Universitat de Girona, i Francesc Damas, filòleg, van
presentar ahir la iniciativa, així
com la zona referent a Sant Hilari, respectivament, en un acte que
va comptar amb la participació de
l’alcalde de Sant Hilari, Robert
Fauria (CiU), i el regidor de Cultura, Xavier Colom. Colom va assenyalar que el document permet
«conèixer la topografia del territori i els topònims de les zones naturals».
Així, segons va explicar el coordinador del document, Josep
Tarrés, «el mapa abasta del nord
fins al sud, és a dir, des de Sant Feliu de Pallarols fins a Sant Celoni
i des de Vic fins a Santa Coloma
de Farners». Tarrés va destacar
la importància del document
«únic» ja que «és una representació molt fidedigna del territori a l’època i de la utilització dels molins
i les cases, així com la trama urbana de Santa Coloma i Vic» i va
subratllar que el mapa permet
conèixer «els usos dels terrenys i la
dedicació a les vinyes i als boscos».
En aquest sentit, el coordinador del treball va assenyalar que
«abans les vinyes eren molt considerables i ocupaven bona part de
la superfície herbària de l’època»,
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PRESENTACIÓ. El treball de reedició del mapa ha comptat amb el suport econòmic de la UdG i la Diputació.

i va afegir que hi ha hagut alguns
canvis. «Hi havia moltes cases de
pagès, la majoria han desaparegut
però n’hi ha algunes que encara
existeixen», va dir tot afegint que
aquest procés també s’ha repetit
amb els camins.
Tarrés va explicar que el
mapa original es deu a la conèixença que volia fer l’exèrcit de la
zona durant les guerres carlines,
ja que «era una zona inhòspida on
es podien amagar els que perseguien i es va decidir fer un plànol
detallat de la zona». L’estudiós
també va afegir que la reedició
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del document es planteja com un
element de treball per als estudiosos de la temàtica per comparar el terreny amb la zona actual,
així com una guia per als excursionistes que vulguin endinsar-se
en aquest territori. En aquest sentit, Tarrés va destacar l’interès del
Centre Excursionista Farnés, així
com del Centre Excursionista de
Catalunya.
D’altra banda, el coordinador del treball també va agrair
la col·laboració de les institucions que han subvencionat la
reedició del mapa. Tarrés va in-

dicar que la idea de tornar-lo a
publicar va sorgir arran de l’edició d’un llibre sobre el Montseny i les Guilleries, i després
de la trobada del mapa, el juliol
de l’any passat, en un ar xiu a
Madrid.

Les guerres
carlines van
motivar la creació
d’un mapa de
reconeixement
■

La carpa Enguilla’t, que s’ha
ubicat a l’exterior del pavelló
poliesportiu i que serveix per
concentrar tots els joves durant la Festa Major de Sant
Hilari, acollirà avui a la nit
l’actuació del gr up Airun,
que és un grup psicodèlic
vanguardista; els «Froogy
Grooovers», Lorien i el grup
de grunge Overside. La nit finalitzarà amb una festa «get
back» a càrrec del DJ Ramon
Soldevilla.
Pel que fa al divendres a la
nit, els grups que actuaran a
la carpa jove seran Blackilomkbo, The Pepprots, Blumose i els Clusters. La festa
s’acabarà amb l’actuació dels
Dj Bartomeu, de la cadena 40
principals, i Víctor DP Plane,
del Mas de Nit.
Durant la darrera nit de la
carpa jove Enguilla’t es farà
la festa Nit de Pubilles Night,
amb l’actuació de Diguena
Bog Bagade, Pletoria, Desmaskaradas. Els Dj’s Josep
Bartomeu i Albert posaran el
punt i final a la carpa jove
d’enguany.
La regidora de Joventut a
l’Ajuntament de Sant Hilari,
Gemma Brugués, ha explicat
que «enguany s’ha apostat per
la participació de grups d’estils musicals diversos i no
massa coneguts, però amb
molt bones perspectives en
l’àmbit musical». D’altra banda, Brugués recorda que
demà tindrà lloc, a partir de
les dotze de la nit, l’esperat
joc de «La carpa de la teva
vida».

JOSEP Alum i Vilabella

Manuel «Metrallero»
a més o menys
una setmana,
el periodista
Sr. Manuel Trallero
disparava a les pàgines de La Vanguardia (en una de les
seves habituals, amargues i panfletaries perdigonades) contra el
model turístic català. Ho feia contra el turista de discoteca, de sangria, de fricandela, de birra i
happy hour. També contra els
que han propiciat que aquest sigui avui, en un percentatge força
elevat, el tipus de visitant que ajuda a «salvar» la temporada. El Sr.
Trallero, que podia haver parlat
de Salou, de Calella, de Platja
d’Aro, de Blanes i de gairebé
qualsevol dels pobles i viles costaneres catalanes, aprofitava els
aldarulls que van tenir lloc a Lloret de Mar per mostrar, una vegada més, la seva predilecció per
aquesta vila alhora de buscar
exemples de tots els desencerts
amb què s’ha desenvolupat la indústria turística catalana aquests
darrers quaranta anys.
Uns dies després, les declaracions de la consellera Sra. Tura
van suposar el tret de sortida per

F

a noves i incomptables manifestacions, rèpliques, crítiques, etc.,
sobre el model turístic que hem
tingut, el que tenim i el que voldríem. En moltes d’aquestes manifestacions, Lloret ha estat citada recorrentment com la suma
d’una Sodoma i Gomorra mancomunades. No n’hi ha per tant.
En tot cas, el mateix que a molts
altres llocs.
Quan aquest article es publiqui, veus molt més autoritzades
que la meva ja farà uns quants
dies que s’aniran manifestant sobre aquest tema en un o altre sentit. Permeteu-me però un parell
d’aportacions.
Primera. El turisme «etílic» no
només es propicia des d’algun tipus de discoteca, pub, bar o similiars. Hi ha hotels (amb unes
quantes estrelles) i agències de
viatges conegudes que segueixen ofertant la modalitat del «tot
inclòs». Aquesta modalitat no vol
dir només viatjar, menjar i dormir, sinó que els clients que paguen el corresponent suplement
tenen barra lliure des del matí
fins al vespre. Això propicia que,
quan després de sopar els més
resistents i menys entenimentats

surten a «disfrutar» la nit, el seu
nivell d’alcohol en sang és ja d’unes xifres remarcables.
Segona. Un conegut, que es
guanya la vida anant amb la seva
discomòbil per hotels i hotelets
tot fent ballar la gent des de Mataró fins a Tossa, i per tant coneix
el tema de primera mà, m’explicava com el fenomen del «tot
inclòs», el d’«en pagues dues i en
beus tres» i el dels «happy
hours» te’l pots trobar a qualsevol poble, vila o ciutat de la costa ; «El que va passar a Lloret podia i pot tornar a passar a molts
altres llocs» em deia. Penso que
té raó i que criminalitzar més un
municipi o un altre segons filies,
fòbies i/o afinitats polítiques, no
és la millor manera d’encarar el
problema. Un problema que és
de tots, dels qui vivim a la Costa
Brava, al Maresme, a la Costa
Daurada o a qualsevol lloc turístic de Catalunya. En aquest tema
no ser veixen ni el «ande yo caliente, riase la gente» ni el «mal
de muchos consuelo de tontos».
Cal actuar des de l’esperit d’un
altre encertat refrany castella: «a
grandes males, grandes remedios».
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FESTIVITAT. El concurs de castells de sorra es va celebrar ahir al matí.

TORDERA

La proclamació de l’hereu
i la pubilla centren els
actes de la Festa Major
Jordi Meléndez, Tordera.

El singular concurs de castells de sorra celebrat ahir al
matí dins els actes de la Festa
Major d’enguany de Tordera
va atraure molts curiosos al
municipi. D’altra banda, els
actes continuen avui a les nou
del matí amb el concurs de
pintura ràpida reser vat a pintors locals. A les onze, a la

pista de L’Amistat, hi haurà
espectacle infantil i, ja a la
tarda, concretament a les set,
hi haurà la rebuda de les
pubilles i els hereus convidats
als actes de Festa Major.
Finalment, a les dotze de la
nit, es celebrarà el Ball de Nit
i, a la mitja part, es proclamarà l’hereu i la pubilla de
l’any 2004.

