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Úuan a final del 86 els aleshores alcaldes de
Ripoil, Pere Jordí Piella, que encara n'és, i de Toreiló, Josep Sola, reuniren la majoría deis representants deis ajuntaments d'Osona i el Rípollés a
Sant Quirze de Besora per tirar endavant el projecte de constitució d'un ens supracomarcal que
havia d'actuar com a promotor de la dinamització de les dues-zones d'interior, poc s'havien
d'lmaginar com acabarla sense haver, ni gairebé,
comenpat a funcionar. Els resultáis de les elec-
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cions municipals passades, que portaren modificacions ais ajuntaments, i la propera creació
deis consells comarcáis, que preveu la nova llei
d'Ordenació Territorial, ha conduVt la iniciativa,
que pretenia que les dues comarques no quedessin endarrera en els avantatges que els Jocs
Olimpios del '92 haurien de significar per Catalunya, a un pendent que suposa la seva desaparició mes immediata. D'una banda, i d'encá de les
municipals, s'han suspés les trobades de la gent

que conformava el Consorci, amb disparitat de
criteris fins i tot, i, d'altra banda, s'ha de teñir en
compte que els consells comarcáis que es crearan assumiran els objectius que s'havien marcat
per a l'entitat. Tot i aixó, alguns alcaldes, com
Piella, defensen la necessitat de mantenir el
Consorci, mentre que tots propugnen la voluntat
de treballar plegats per revitalitzar Osona i
Ripollés.

Les municipals de juny i els futurs consells comarcáis Taboquen a la davallada

El Consorci Osona-Ripollés '92 sembla
condemnat a la desaparició mes immediata
RICARD RESPLANDI
Corresponsal
Ripoll/Torelló.— A final del mes
de novembre del 86 els alcaldes
Tepresentants de Campdevánol,
Centelles, Manlieu, Plañóles, Ribes de Fresar, Ripoil, Sant Hipólit
de Voltregá, Sant Joan de les
Abadesses, Sant Pau de Seguries,
Sant Quirze de Besora, Sant Vicenc de Torelló, Santa,María de
Besora, Seva, Taradell, Torelló i
Vic es varen reunir a Sant Quirze
per tirar endavant la constitució
d'un ens supracomarcalque, amb
el nom de Consorci Osona-Ripollés '92, havia d'actuar com a promotor de tot un seguit d'iniciatives
en benefici d'ambdues comarques. Aquest consorci, que va néixer amb el propósit d'evitar que
Osona i Ripollés quedessin al marge de l'impuls que han de significar per Catalunya els Jocs Olímpica del 92, ara es troba en estat
de coma irreversible perqué, amb
la próxima constitució deis consells comarcáis, que preveu {'entrada
en vigor de la nova llei d'Ordenació Territorial, aquests ens serán
els encarregats d'assumir les funcions i els objectius que es pretenien. La primera atzagaiada, pero,
va arribar amb les eleccions municipals del 10 de juny de l'any passat i amb els canvis produíts ais
ajuntaments d'ambdues comarques que, en certa manera, han
desmotivat la continuado del Consorci, encara que es manté la voluntat d'agermanament en benefici d'aquesta zona d'interior.
A la reunió de novembre del 86,
impulsada per Josep Sola, que
aleshores era alcalde de Torelló
per CiU, i per Pere Jordl Piella,
alcalde encara de Ripoil peí PSC
—que foren els auténtics promotors de la iniciativa—, es varen
marcar les pautes i els objectius
del Consorci, i es basaven en un
estudi deis temes que afecten de
manera especial les comarques
d'Osona i el Ripollés. El Consorci

El Consorci Osona-Ripollés '92 va «néixer» formalment a rassemblea d'alcaídes d'ambdues
comarques celebrada a Sant Quirze. (Foto Arxiu DIARI DE GIRONA).
s'havia de moure per aconseguir,
entre moltes altres coses, la rápida
finalització de les obres de la Nacional 152 Barcelona-Puigcerdá,
l'eix transversal en el tram Vic-Girona, les obres de l'eix pirinenc, la
potenciació de la via del ferrocarril
Barcelona-París i dinamitzar de
forma efectiva el desenvolupament»económic, turístic i cultural
d'ambdues comarques.
Per tal de fer tirar endavant el
projecte, s'acordá la creació d'una
comissió formada pels alcaldes de
Vic, Ripoil, Torelló, Sant Hipólit
de Voltregá, Ribes de Freser i Sant
Pau de Seguries, que Seria l'encarregada d'elaborar un programa de
dinamització basat, fonamentalment, en els objectius abans enumeráis i en la reflotació sócio-eco-

nómíco-cultural de les dues
comarques d'interior.
D'engá de les passades eleccions municipals, pero, que no
s'ha celebrat cap mes reunió —
només algún diñar o sopar que no
s'ha fet públic—, amb la qual cosa
sembla evident que el projecte
está tocat de mort.
Voluntat de continuar-lo
Tot i aixó, l'alcalde de Ripoil,
Pere Jordi Piella —que fou un deis
principáis impulsors del projecte—
creu en la necessitat de continuar
amb el Consorci Osona-Ripollés
'92. Piella considera que «cal continuar-lo sí volem requilibri territorial de Catalunya» i está convencut que amb aquest objectiu es

podrá «aportar des de Tens un
marc d'actuacló que estimuli la
participació deis habitants de
les comarques d'Osona i el Ripollés, amb un programa comú
de dinamització i millora de les
pierspectives futures d'aquestes
zones d'interior». Les línies generáis d'aquest marc d'actuacló son
les que recull el document que es
presenta a l'assemblea d'alcaídes
a Sant Quirze.
Malgrat la situado que travessa
el Consorci —i que el mateix Piella
reconelx, tot assenyalant que
«presumlblement es deu a la imminent creació deis consells comarcáis»—, l'alcalde de Ripoil assegura que «mal no ens hem
sentit victimes d'un bandejament institucional, sino que.

com a testimonls que som del
que está passant al nostre país i
de la pérdua de protagonisme
económic d'unes comarques
históriques de Catalunya,
creiem que és necessari redrecar la situació actual I comencar
les accions proposades, I en
aquest sentit voldríem centrar
en el seu just punt el que es va
tractar a l'assemblea de Sant
Quirze, tot fent-nos ressó del
que preocupa els nostres pobles
i la nostre gent». I és per aixó,
segons Piella, que «cal mantenir
el Consorci».
No totes les opinions coincideixen amb la de l'alcalde de Ripoil, i
així el substitut de Sola —que fou
l'altre gran impulsor del projecte—
, a l'Ajuntament de Torelló, Andreu Rifa creu que «tot i que
aquest Consorci podia ser una
bona idea, cal pensar que, amb
el nou marc de l'organítzació
territorial, es preveu la instaurado d'uns consells comarcáis.
Per aixó, en aquests moments,
em sembla contraproduent fer
un consorci, ja que serán les entitats de nova creació pautades
a la LOT les que hauran de portar a terme les reivindicacions i
millores redactadas en part a
l'estudi que a final del 86 es presenta de forma conjunta peí Rir
pollés i Osona».
L'alcalde de Torelló, tot i la diferencia de criteris, creu, pero, que
les dues comarques han de seguir
Iluitant de forma conjunta per al
seu millorament general. «Aquesta és la voluntat que preval en el
meu criteri i també en el de Vic.
Hem de seguir col.laborant,
pero a través deis consells comarcáis, que son els veritables
vehicles de condúcelo de tot el
que afecta ambdues comarques, ja que, d'una altra manera, no veig gaire ciar que es creí
un consorci paral.leí al consell
que reivindiqui el mateix i, a
mes, hagi de necessitar deis
seus diners».

L'esperit de Sant Quirze
R.R.
Corresponsal

Ripoil.— La darrera reunió oficial deis alcaldes representants deis
municipis de les comarques d'Osona i el Ripollés que feren possible la creació del Consorci '92 se
celebra el 4 d'abril de l'any passat
a Sant Quirze de Besora, població
que, de fet, es convertí en la seu
de totes les trobades de la iniciativa projectada.
En aquesta reunió, celebrada,
justaníent, poc abans de les municipals, es va posar de manifest la
voluntat de tirar endavant el projecte per promoure i revitalitzar les
dues comarques d'interior i s'aprovSren, de forma definitiva, els objectius que configuren el document marc del consorci OsonaRipollés '92. Aquesta trobada,
pero, també va servir per demos-

trar, abans que res, la voluntat de.
les dues comarques de treballar
plegades per aconseguir interessos comuns, posant de manifest el
que s'ha conegut amb el nom de
«l'esperit de Sant Quirze».
L'alcalde de Ripoil, Pere Jordi
Piella, el destaca especialment
—tot i els problemes amb qué ara
es troba l'ens supracomarcal—, i
assegura que «si bé cal teñir en
compte que en aquests moments el consorci está parat
—presumiblement peí protagonisme deis futurs consells comarcáis— reitero, per la seva
evidencia, que preval «l'esperit
de Sant Quirze» per fer que el
Ripollés i rOsona treballin plegades». És en aquest sentit, i malgrat que Piella és de l'opinió que el
consorci Osona-Ripollés '92 s'ha
de T(\av\\STOr de totes totes, que
l'alcalde de Ripoil defensa que
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«cal treballar per fer possible
una Catalunya socialment justa
i comarcalment equilibrada i és
aixó el que ens porta a mostrar
la solidaritat envers totes les altres comarques del país, molt
especialment en el tema de les
comunicacions amb les de la
Garrotxa, el Berguedá i l'eix del
Llobregat».
L'alcalde de Torelló, Andreu
Rifa, també defensa «l'esperit de
Sant Quirze» —encara que no
comparteix l'opinió de Piella sobre
el futur del consorci, perqué es
decanta per l'actuació deis consells comarcáis, que haurien d'assumir tots els objectius projectats i
que haurien de servir de vehicle de
comunicado—, i assegura que
«tot i que el consorci Osona-Ripollés '92 és a punt de desaparéixer, l'agermanament de les

Pere Jordi Piella, que fou un deis promotors de la iniciativa, amb
Josep Sola, defensa, abans que res, «l'esperit de Sant Quirze».
(Foto Arxiu DIARI DE GIRONA).
dues comarques ha de continuar essent una realitat». Rifa creu
que, abans que qualsevol altra
cosa, s'ha de teñir en compte que
«Osona necessita del Ripollés i
el Ripollés necessita Osona,

tant per raons comerciáis i culturáis, com per les comunicacions, que son importants per al
desenvolupament de les dues
comarques. Per tant, cal continuar Iluitant plegats».

