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La regressió
de les platges
no s’atura
comarques
gironines

El sector turístic reclama a l’Estat
mesures urgents per pal·liar l’erosió

Cada any es perd més de mig
metre de sorra en el 62% del litoral
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PANTÀ DE
DARNIUS-BOADELLA
L’embassament és molt
conegut però no ho és tant
el Club Nàutic Darnius, des
d’on es poden practicar
nombroses activitats
aquàtiques o simplement
anar-hi a passejar
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L’empremta de la Mancomunitat
Un llibre repassa les aportacions de l’ens a les terres de Girona
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ART

LLIBRES

Premi especial
per a les cabanes
de Pujiula

L’empremta de la Mancomunitat
a les terres de Girona

JORDI CARRERAS

MARTA COSTA-PAU
GIRONA

ARGELAGUER

El majestuós i laberíntic món de cabanes, ponts i passadissos que Josep
Pujiula ha anat aixecant tossudament durant més de 45 anys a Argelaguer ha obtingut un nou reconeixement internacional. La seva obra
ha sigut finalista del segon premi Internacional d’Art Públic que atorguen l’Escola Superior de Belles Arts
de la Universitat de Xangai i la revista Public Art Review, i ha rebut
una distinció especial per les més de
quatre dècades de dedicació sense
cap mena d’ajut, en què ha aixecat
tres vegades el seu laberint de cabanes. Pujiula, també conegut com a
Garrell o Tarzan d’Argelaguer, va ser
un dels artistes representants d’Europa i la Federació Russa, i finalment n’ha sigut l’escollit. Recentment ha viatjat a Auckland, Nova
Zelanda, per rebre aquest reconeixement.
El seu treball, així com els dels altres 32 semifinalistes, va ser presentat en una publicació i exposició a la
Universitat d’Auckland, en col·laboració amb l’Acadèmia d’Art de la Universitat de Xandong, a la Xina.e

Quan Enric Prat de la Riba, com a
president de la Diputació de Barcelona, va proposar a la resta de corporacions provincials catalanes que es
posessin a treballar en un projecte
comú per mancomunar-les, la de
Girona va ser la primera a acceptar
la petició. Ho va fer per unanimitat,
en un ple celebrat el 21 de juny del
1911. La proposta de Prat de la Riba
suposava que les diputacions renunciessin a part del seu poder i de
les seves competències en favor de
la Mancomunitat, que s’acabaria
creant el 1914 amb l’objectiu de
“construir un país modern que relligués el territori i millorés la qualitat
de vida dels ciutadans”, segons explica l’historiador Xavier Carmaniu
Mainadé al llibre La Mancomunitat
i la Diputació de Girona.
El volum pretén omplir un buit
historiogràfic. “S’ha estudiat l’època de la Mancomunitat i el seu llegat
des d’una perspectiva general, però encara no hi ha prou treballs d’investigació per fer-nos una idea de
què va significar aquesta institució
per a les terres de Girona”, indica
Carmaniu. L’historiador se centra

ara comarques gironines

en el curt però fructífer període en
què va durar la Mancomunitat, però també indaga en els anys anteriors per descobrir com la Diputació
de Girona va contribuir a crear el
nou ens supraprovincial i com les
dues institucions van treballar conjuntament. “Cal tenir present que, a
causa dels entrebancs que hi posava
el govern de Madrid, la Mancomunitat no va assumir plenament el
poder total en el moment de la seva creació, sinó que hi va haver una
llarga convivència entre les corporacions provincials i l’entitat mancomunal. La transferència de competències va ser gradual”, explica
Carmaniu.
Una tasca ingent

Al seu parer, les traves i problemes
que va patir la Mancomunitat “donen encara més valor a la tasca de la
institució, ingent malgrat la seva
curta durada”.
El llibre analitza l’empremta que
la Mancomunitat va deixar a les terres gironines en tots els àmbits: carreteres, ponts, l’arribada de la xarxa
telefònica a molts pobles, les biblioteques de Figueres i Olot, la modernització de l’Hospital Psiquiàtric de
Salt i de les escoles de belles arts, entre d’altres. “Era una feina que es fe-

Alumnes de la
primera escola
de paisatge
d’Olot. La
Mancomunitat
volia una xarxa
educativa en
arts d’alt nivell.
MARTÍ CASADEVALL
(ACGAX, COL·LECCIÓ
D’IMATGES JOSEP M. DOU)

ia des de les províncies però sempre amb una perspectiva de país”,
afirma l’autor, que ha basat el seu
treball de recerca en les actes de
la Mancomunitat i, sobretot, en
l’estudi de les actes de les reunions plenàries de la Diputació de
Girona, que estan digitalitzades i
a l’abast del públic.
Un capítol del llibre està dedicat a recuperar la figura d’Agustí
Riera i Pau, president de la Diputació de Girona entre el 1911 i el
1924 i vicepresident de la Mancomunitat entre el 1914 i el 1923.e

