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L’esforç
Agustí Danés

Les dades 
macroeconòmi-
ques indiquen 
que la violenta 
tempesta de la 
crisi amaina. 

Però la realitat s’entossu-
deix a desmentir-ho. Hi 
continua havent dificul-
tats. Moltes. A Osona, les 
últimes dades de l’atur 
registrat indiquen que hi 
ha 12.972 persones sense 
feina, i al Ripollès, 1.659. 
Aquest és un problema 
molt gruixut. Estronca 
projectes vitals; i famíli-
es senceres. De solució 
màgica no n’hi ha cap. 
És cert que estem en un 
canvi de model. Toca 
revisar hàbits personals i, 
també, corregir excessos 
col·lectius. Això últim, de 
fet, és el que l’alternança 
política ha garantit a l’Eu-
ropa occidental durant 
l’últim mig segle. Però 
l’excepcionalitat de la 
situació actual ha fet que, 
en nom de la saludable 
correcció dels excessos, 
es consolidin retrocessos 
inadmissibles. El que es 
perd, ja no es recuperarà. I 
això amenaça de provocar 
una fractura: determinats 
segments socials corren el 
risc de quedar despenjats 
del progrés. Quan se’n 
parla, m’irrita la constant 
referència a l’esforç. Sí 
que ens hem d’esforçar per 
revertir l’actual situació, 
és clar. Però la tesi que qui 
té èxit és perquè s’esforça 
i qui fracassa és perquè és 
un gandul em sembla un 
despropòsit conceptual. 
Bàsicament, perquè ignora 
la igualtat d’oportunitats. 
Confiar-ho tot al darwi-
nisme social ens conduirà 
a un món més injust: els 
resultats no poden ser els 
mateixos si els punts de 
partida són diferents. L’as-
censor social s’ha aturat. 

L’EIXAVUIRO

La Fundació Pau Costa, que duu el nom del bomber de Sant Julià mort en l’incendi d’Horta 
de Sant Joan, porta a escolars de Taradell el seu projecte pedagògic sobre la gestió forestal

Bosc cuidat, bosc segur
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Al voltant de l’ermita de Sant Quirze, els alumnes es repartien en grups per conèixer les característiques del bosc

Taradell

Xavier Bardolet

L’any passat va fer 30 anys 
de l’incendi de Taradell, però 
en l’imaginari de molta gent 
continua viu el record d’una 
tragèdia ambiental que va 
commocionar la comarca. 
Fins al punt que les noves 
generacions del poble en 
parlen com si l’haguessin 
viscut: “Si aquell dia no hi ha 
hagués hagut tant vent, el 
foc no hauria fet tan mal”. El 
comentari és d’aquest dijous 
al matí. El feia un alumne 
de 5è del col·legi Sant Genís 
i Santa Agnès, al pla de 
l’ermita de Sant Quirze de 
Subiradells. Els grups de 3r a 
6è de l’escola, amb prop d’un 
centenar de nens i nenes, s’hi 
havien aturat en ple treball 
de camp d’un matí de desco-
berta. Era, de fet, la segona 
sessió d’una activitat que 
han fet aquesta setmana per 
conèixer la importància de 
la gestió forestal, i de la gran 
diferència que hi ha entre 
un bosc net i un de brut. No 
només per l’aspecte, sinó pel 
que té de risc i d’amenaça 
davant la possibilitat d’un 
incendi forestal. A Taradell, 
a més, amb el valor afegit 
que dóna tenir a l’abast tra-
ma urbana, bosc i urbanitza-
cions, amb cases a tocar d’un 
entorn forestal.
 Darrere d’aquesta activitat 
hi ha la Fundació Pau Costa, 
que porta el nom del bomber 

de Sant Julià de Vilatorta 
que va morir el juliol del 
2009, juntament amb quatre 
companys, durant l’extinció 
de l’incendi d’Horta de Sant 
Joan (Terra Alta). Ell ja tenia 
entre mans un projecte de 
divulgació i formació per a 
la prevenció d’incendis. Des-
prés de l’accident, la idea va 
agafar una nova dimensió. Va 
néixer dins mateix del cos de 
bombers, però es va concre-
tar i créixer en una fundació 
amb projecció internacional 
que n’ha assumit objectius i 
projectes, com el Mefitu (a 

partir de Mediterrani, Foc i 
Tu), que és la proposta que 
porta a les escoles.
 A Taradell, aquest dijous, 
les enginyeres forestals 
Mariona Borràs, Helena 
Ballart i Montserrat Cabré i 
el geògraf i meteoròleg Jordi 
Vendrell van acompanyar els 
alumnes en el seu treball de 
camp. Reconeixien arbres i 
arbustos, comparaven estats 
del sòl en zones ben i mal 
gestionades i, resseguint la 
urbanització de la Roca fins 
a dalt la carena, valoraven la 
importància de tenir espais 
oberts que serveixin de talla-
focs en cas d’incendi. Al punt 
més alt van poder veure el 
contrast entre el bosc cremat 
i regenerat des de 1983 i la 
vessant que en va quedar 
intacta. Ho van treballar en 
petits grups, seguint la pauta 
que el programa Mefitu ja ha 
portat a diferents escoles del 
país i que per primera vegada 

arribava a Osona. Mariona 
Borràs recordava l’experièn-
cia viscuda a l’Empordà el 
novembre del 2012, només 
quatre mesos després del 
devastador incendi de la 
Jonquera. “Els nens ho teni-
en molt proper i alguns ho 

havien viscut en primera 
persona. També és important 
adaptar-te a cada context”. 
Abans de la sortida d’aquest 
dijous, dimarts es va fer una 
sessió teòrica a l’aula. I des-
prés, a partir de dues maque-
tes que reproduïen un bosc 
ben gestionat i un altre que 
no, un foc controlat deixava 
clar quin era el resultat en 
cas d’incendi. 

És la primera 
vegada que el 
projecte Mefitu 
s’ha fet a Osona

Quatre eixos educatius
Taradell

X.B.

El col·legi Sant Genís i Santa 
Agnès és d’una sola línia, 
fins a 6è de Primària, i té 
202 alumnes. Des de l’any 
passat, el grup de 3r arrenca 
un projecte de curs en què 
treballarà fins a 6è i compar-
tint algunes activitats amb 
la resta de l’escola. “L’any 
passat vam començar amb un 
projecte intergeneracional, 
per posar en contacte nens i 
avis, i entre altres coses van 
compartir una caminada per 
Taradell”, explica la direc-

tora, Dolors Farrés. I arran 
d’aquesta caminada, el pare 
de Pau Costa, que té néts a 
l’escola, va veure una opor-
tunitat magnífica per pro-
posar-hi el projecte Mefitu. 
Aquest curs, el grup de 3r ha 
arrencat el projecte de medi 
ambient, en què s’ha inclòs 
l’activitat sobre prevenció 
d’incendis, i en els dos cursos 
vinents s’incorporaran com 
a eixos la integració i el coo-
perativisme. “Pensem que 
són les quatre potes bàsiques 
d’una societat millor”, apun-
ta el mestre Jordi Poyato, un 
dels coordinadors.

Osona Ioga presenta 
el nou Grup de 
Supervisió de Vic

Vic La llibreria Abacus de 
Vic acollirà aquest divendres, 
a les 7 de la tarda, la presen-
tació del Grup de Supervisió 
de Vic. L’organitza Osona 
Ioga i s’adreça a terapeu-
tes, docents, educadors, 
treballadors de la sanitat “i 
a tota persona interessada 
en l’aprofundiment de les 
relacions humanes”. Hi inter-
vindrà el terapeuta Jaume 
Cardona. La idea és orientar 
sobre com aconseguir, des 
del propi rol, la millor inte-
racció amb altres persones.


