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Què se'n pot fer de la carretera?
– El futur de l’antiga C-250 va ser presentat per ERC i estudiat i aprovat pel ple
municipal. Recordo que, quan va entrar
en funcionament la variant, l’any 2000, el
meu germà em va comentar que va ser
tanta la devallada de trànsit, que alguns
veïns sortien a la carretera astorats de la
tranquil·litat que s’hi revivia: no hi estaven acostumats i fins i tot va costar alguna
llàgrima nostàlgica.
Avui, passats dos anys, el trànsit a la
carretera torna a ser la bogeria que era,
amb un agreujant: que l’invent de situar
els aparcaments dels prop de tres-cents
cotxes, que hi ha constantment aparcats,
per sota de les voreres (al meu entendre
tant desencertat com el “carril bici” que
anava del passeig de Vilaret al camp de
futbol) propicia un risc constant per a tothom que d’una manera o altra circula per
aquest indret. No hi ha espai per l’amplada que es necessita. Només n’hi hauria si
es prohibís el pas de camions, autobusos
i altres andròmines d’aquests volums, es
prohibís l’aparcament a un costat o es reduïssin les voreres. El primer no és possi-
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ble i els altres no són aconsellables. Per
tant, si no és tornar a la solució dels aparcaments abans del 2000, que a la pràctica ja hi som, poca cosa més es pot fer.
Penso que el Ple municipal és molt optimista, a la vegada que irreal, quan somnia que en aquest espai hi podrà distribuir
l’arbrat, aparcaments, via ràpida per vehicles, espai per vianants (suposo que vol
dir les voreres). Fins i tot el nom haurem
de canviar? Recordeu, senyors, que “el
nom no fa la cosa”. Un altre punt que em
crida l’atenció és que la titularitat de la via
passi a l’Ajuntament. Això vol dir que qui
haurà de pagar les obres, descomptades
les subvencions que es puguin trobar,
seran els veïns i l’Ajuntament, o sia el
poble? La veritat, si és així, tornaria la titularitat a qui la tenia.
–Vaig tenir l'agradable sorpresa de trobar-me un programa de l’exposició de
pintura que la cassanenca M. Teresa Duran Baus va fer a la Sala d’exposicions de
la Casa de Cultura “la Caixa” de Girona.
Però encara vaig quedar més gratament
sorprès que aquesta és la quarantaunena que fa, i que n’ha fet a llocs tan
allunyats com Las Vegas, Roma, Almería,
Mallorca, València, Granada, Vitòria,
Valladolid, Estocolm, Florència, Béziers,
Vigo... Per molts anys, amb el convenciment que amb tanta producció els pinzells
mai no quedaran secs.

–La història no és blanca ni negra, sinó
del color que hom la vol veure. Quan estava de vacances em vaig fer un tip de
passejar pel poble. Vaig passar moltes
vegades per la rambla i, una d’elles, em
vaig adonar d’una placa que hi ha a l’entrada de l’Hospital. Més o menys diu això:
“El dia 14 d’octubre de 1989, el Molt Honorable Jordi Pujol i Soley, President de
la Generalitat ha inaugurat aquest edifici
com a residència geriàtrica d’aquesta
vila”. Cal tenir present que gran part de
l’edifici en qüestió va ser inaugurat a començaments del curs escolar 1927-1928
i es va destinar a escola per a nens. I va
durar així fins a l’any 1938 que va ser quan
es van acabar les noves escoles municipals, avui l’escola pública “Puig d’Arques”,
on part del nou edifici es va destinar a
escola pública graduada de nois i noies,
passant l’edifici esmentat a utilitzar-se
com a Hospital Municipal. S’hauria ajustat a la veritat si la placa, humilment, hagués acceptat que en Pujol inaugurava
una part de l’edifici, del que posteriorment
se’n va fer una altra d’ampliació que avui
encara no és acabada. Per tant els meus
néts entendran que en Pujol va inaugurar
l’edifici construït l’any 1927, l’ampliació
del 1989, la que es va fer posteriorment i
totes les que puguin anar fent.
Així s’escriu la història.

D.B.C., un barceloní de Cassà

La revolució tecnològica alemanya a la cuina presenta el

Thermomix-21 + Varoma
(amb balança electrònica incorporada)
i desitja a tots els cassanencs FELIÇ NADAL
El vostre amic a la cuina, us convida a preparar una

Des de l'any 1924 que està amb vosaltres.

Sorbet de torró

Tot allò que no trobeu
enlloc,
a Ca la Montserrat de la
Coma ho trobareu

Ingredients:
3 safates de glaçons de llet (entera o descremada). 1
barra de torró de xixona.
Preparació:
Poseu al vas els glaçons de llet i el torró, tallat a
trossets, i tritureu-ho a 5.7.9, amb ajuda de l'espàtula,
fins aconseguir una consistència cremosa

Bon tracte, qualitat
i el millor servei

Desitja a clients, amics
i públic en general,

Bones Festes
16

Bon profit i bones festes!
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