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Roser Albertí BLANES

E

n vida, compartir pis,
cotxe o taula de treball
és normal i, fins i tot, habitual. No ho és tant
compartir el mateix espai amb altres persones després de morir. I
menys si es fa una vegada s’ha incinerat el cos i les cendres es mesclen amb les d’altres difunts.
Aquesta és, però, una possibilitat que oferirà, a partir de la setmana que ve, el cementiri de Blanes, on s’està habilitant un espai
físic per poder dipositar les cendres sense necessitat d’utilitzar
una urna o un columbari. «La
idea és que les famílies puguin
deixar les cendres dels seus éssers
estimats en un espai específic on
se’ls recordarà amb una placa»,
explica el regidor Salvador Tordera (PP), que s’encarrega del projecte.
L’espai s’anomenarà «El Jardí
del Repòs» i estarà instal·lat a la
zona enjardinada i envoltada de
xiprers situada just al darrere de
la capella. El receptable consistirà
en un prisma quadrat de marbre

El dipòsit soterrat
farà uns quatre
metres d’ample,
una capacitat que
ha de cobrir les
cendres per als
pròxims 50 anys

El recipient estarà instal·lat en
un espai enjardinat. AJ. DE BLANES

blanc que sobresortirà de terra i a
través del qual es vessaran les
cendres, que quedaran dipositades en un recipient soterrat. El
prisma estarà situat a un metre
d’alçada, mentre que el receptacle
soterrat mesurarà uns quatre metres quadrats. Al seu costat hi haurà una peça plana feta del mateix
marbre blanc on incloure plaques
de recordatori. A més, s’hi
instal·laran dos bancs i un suport
per instal·lar-hi recordatoris que
es col·locarà en un dels laterals.
Aquest servei serà gratuït.
«Això no vol dir, però, que estigui
enfocat a persones amb pocs recursos», precisa Tordera, qui explica que molta gent ha de tenir
les urnes amb les cendres a casa
perquè no les vol tancar en un columbari i tampoc les pot escampar «al mar o en un camp» perquè
està prohibit per llei.
Els difunts que siguin dipositats en «El Jardí del Repòs» constaran en una placa d’acer inoxidable on els familiars, a més del nom
de la persona, hi podran afegir
una inscripció. De moment, hi ha
espai per a  plaques, que es podrà ampliar en un futur. «De moment, ja hi ha dues sol·licituds per
utilitzar aquest servei», detalla el
regidor blanenc, qui assenyala
que aquesta opció ja està implementada en cementiris d’altres
poblacions catalanes i que cada
vegada serà més habitual perquè
«la societat canvia».
Sobre la capacitat del dipòsit,
Tordera puntualitza que hauria
de garantir la seva utilització almenys durant els propers  anys.

Dipòsit comunitari. El cementiri de Blanes oferirà, a
partir de la pròxima setmana, un servei gratuït a través
del qual es podran dipositar les cendres dels difunts en
un recipient comunitari soterrat en un espai enjardinat

Descansar en
companyia: un
lloc comú per a les
cendres a Blanes

«És molt gran i les cendres ocupen poc espai», assenyala. Tot
plegat, té un cost de ., euros, finançats íntegrament per
l’Ajuntament de Blanes.
Segons l’Ajuntament, està previst que l’obra estigui enllestida el
pròxim dimecres i significarà una
ampliació dels serveis funeraris
del cementiri, que també compta
amb columbaris per a dipòsit de
cendres individualitzat o familiar.
Ampliació del cementiri
D’altra banda, també s’està treballant en l’ampliació del cementiri.
Tot i que inicialment el consistori
s’havia plantejat construir un nou
espai, Tordera explica que la solució definitiva passaria per ampliar l’actual recinte. Segons l’edil
blanenc, el trasllat de la torre d’alta tensió i el transformador que hi
ha en l’actualitat a la part nord-est
del cementiri permetrà disposar
de més espai.

El «youtuber» Miquel Montoro serà el
convidat de la Fira de la Llet de Vilobí
El certamen, que se
celebrarà el cap de setmana,
comptarà amb una trentena
d’activitats de tota mena
DdG VILOBÍ D’ONYATR

La mostra es podrà visitar fins al 25 d’octubre. JORDI GINEBRA

Una exposició arrenca els actes
de l’Any Fabra a Santa Coloma
DdG SANTA COLOMA DE FARNERS

■ La inauguració de l’exposició
Pompeu Fabra. Una llengua completa a la biblioteca Joan Vinyoli
va donar ahir el tret de sortida als
actes de commemoració de l’Any
Fabra a Santa Coloma de Farners.
Aquesta mostra es podrà visitar
fins al  d’octubre. Tot seguit, a
l’Arxiu Comarcal de la Selva, es va
portar a terme la conferència Refer la llengua, retrobar el país, a cà-

rrec de Jordi Ginebra, comissari
de l’Any Fabra.
Avui a la tarda, a la biblioteca
municipal Joan Vinyoli, es farà
una lectura del Diccionari general
de la llengua catalana oberta a
tota la població. I finalment, el 
d’octubre, Isidor Marí, membre
de la Secció Filològica de l’IEC i
exprofessor de la UOC, farà una
ponència sobre Fabra i el model
de llengua, cent anys després.

■ La a edició de la Fira de la Llet
de Vilobí d’Onyar, Salitja i Sant
Dalmai que se celebrarà aquest
cap de setmana, comptarà enguany i com a convidat especial
amb el youtuber mallorquí Miquel Montoro, que s’encarregarà
de dinamitzar algunes de les activitats.
El certamen arrencarà avui
amb una jornada tècnica agroramadera que es realitzarà al llarg
de tot el matí al teatre de can Sagrera i que inclourà una sèrie de
conferències tècniques sobre el
món ramader.
La inauguració oficial de la fira,
però, no serà fins dissabte a les
dotze del migdia al Bestiòrum, on
també es presentarà el nou capgròs de la colla gegantera. Durant

La fira es va presentar aquest
dilluns a Girona. AJ. DE VILOBÍ

aquesta jornada, els visitants podran gaudir d’una caminada popular per les granges del municipi, un concurs de paletes, un concurs de munyir a mà, una exhibició de motos Enduro Extrem, maridatges de vins i formatges o la representació de l’obra de teatre

Brindis, a càrrec de La Gàrgola.
Les activitats seguiran diumenge amb una ruta de tractors d’època i un ofici solemne en honor a
sant Galderic. Més tard, es farà la
tradicional benedicció i desfilada
de la maquinària agrícola. També
hi haurà un concurs de flams, una
exhibició derbi de cavalls enganxats, un espectacle infantil i un
concert a càrrec de Jove Orquestra
de la Selva.

Pompeu Fabra. Una llengua completa. Biblioteca Carles Rahola. Foto: Eddy Kelele.

Inspai presenta l’Estudi de camp del
patrimoni fotogràfic dels museus de
la Xarxa Territorial de Museus de les
comarques de Girona

La Diputació de Girona organitza per a les comarques gironines
l’exposició itinerant “Pompeu Fabra. Una llengua completa”
La Diputació de Girona ha organitzat la
itinerància de l’exposició Pompeu Fabra.
Una llengua completa per les comarques
gironines. Després de veure’s a Santa
Coloma de Farners, actualment s’exposa
a la biblioteca municipal de Lloret de Mar
fins al 9 de novembre. Del 12 al 21 de
novembre es podrà visitar a la biblioteca
Mercè Rodoreda de Platja d’Aro i, del 22 de
novembre al 4 de desembre, a Can Monsà
d’Olot. Del 10 al 21 de desembre s’ha
previst que s’exposi a l’Escola Oficial de
Turisme de Girona.
L’exposició presenta l’aportació de Fabra
a la llengua catalana, el gran arrelament
social de la seva figura i obra arreu de
Catalunya i l’impuls a la llengua que va
suposar el seu treball. És una mostra
itinerant creada per la direcció general
de Política Lingüística i gestionada
pels Serveis Territorials de Cultura
i el Consorci per a la Normalització
Lingüística, amb motiu de la celebració
092 | bonart | novembre i desembre 2018 i gener 2019

de l’Any Pompeu Fabra 2018. La mostra
consta de vuit blocs expositius que
presenten de manera planera i amena les
dimensions científiques i socials de l’obra
de Fabra i els elements principals de la
seva biografia. El disseny ha apostat per la
claredat en la transmissió dels continguts
i la facilitat i senzillesa de reproducció
i muntatge per afavorir-ne la màxima
mobilitat territorial en l’Any Fabra, que
commemora el govern de la Generalitat.
La Generalitat de Catalunya dedica l’any
2018 a commemorar el 150è aniversari del
naixement de Pompeu Fabra i els 100 anys
de la publicació de la Gramàtica Catalana.
Els departaments de la Presidència i de
Cultura, mitjançant la direcció general de
Política Lingüística, impulsen l’Any amb
centenars d’actes arreu del territori en
memòria i reconeixement d’aquest científic
excepcional que va codificar i modernitzar
la llengua catalana i la va fer apta per als
diversos estils i funcions.

El Centre de la Imatge de la Diputació de
Girona, Inspai, va presentar l’Estudi de
camp del patrimoni fotogràfic dels museus
de la Xarxa Territorial de Museus de les
comarques de Girona. L’objectiu d’aquest
treball és conèixer la composició i l’estat
del patrimoni fotogràfic dels museus
integrats a la Xarxa Territorial de Museus
de les comarques de Girona, i oferir-los
dinàmiques d’actuació per a la preservació
i la difusió d’aquest patrimoni. L’estudi
s’ha fet en els 25 museus que formen
part de la Xarxa Territorial de Museus
de les Comarques de Girona. En conjunt
s’han identificat 2.174.659 fotografies, de
les quals un 79% corresponen a imatges
digitals i un 21%, a imatges analògiques.
Joan Comalat. Grup de persones
a la terrassa del local de copes
de l’edifici Isaac el Cec, actual
Museu d’Història dels Jueus de
Girona. Girona, juliol del 1980.

