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EDITORIAL

Acabem de superar unes setmanes convulses de campanya electoral, i el que havia de ser una
entrada a la normalitat no ha servit més que per atiar l’escenari polític, aprofitant uns resultats en
els quals com sempre ningú reconeix derrota. Però la vida continua, i la realitat està molt lluny de
l’escenari polític, tot i la seva importància.
La campanya electoral ha permès defugir per uns dies la realitat quotidiana, despertar il•lusions i
expectatives de canvi; però al final tot continua igual. Arranca el curs escolar i comencen els maldecaps: llibres, matrícules, materials..., i l’economia és la que és. Les empreses continuen tancant, i
les llistes de l’atur s’engreixen, la qual cosa provoca noves angoixes. I per acabar-ho d’adobar, els bancs
i les empreses energètiques i de serveis bàsics no donen treva als usuaris.
Les comunitats d’immigrants no aconsegueixen l’acceptació, malgrat els seus esforços d’integració; la
cultura, malgrat que és un dels pilars del progrés, és inaccessible per la fiscalitat impositiva. Els conflictes
bèl•lics estan provocant una crisi humanitària, sense precedents, de la qual ningú es vol responsabilitzar,
i tot a cavall dels interessos econòmics i de posicionaments geopolítics.
I en aquest escenari, ningú es rebel•la, i els que ho intenten són silenciats a l’instant i passen a formar part
de les llistes d’enèmics públics. Res no ha canviat en l’ordre mundial, es continua fomentant el consum,
com a mesura per arribar a la felicitat, i d’aquesta manera el conformisme de la humanitat permet a les
grans corporacions continuar alimentant la seva cobdícia i acumulant riquesa.
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Text: Josep Anton Pérez
Fotografies: Josep Anton Pérez

LA CAIGUDA DEL

I LA PÈRDUA
DEL REFERENT
MOLLERUSSA 1975-2015
Mollerussa i la comarca del Pla d’Urgell han deixat caure aquest any
un dels símbols de culte del lleure, que també ho va ser per la demarcació de Lleida i podrien dir, sense equivocar-nos, que de Catalunya,
el Complex Big Ben.
Amb ell han quedat enrere anys de concerts, festes, actualitat,
trobades, i la nostàlgia d’uns temps en el que es gaudia del lleure
d’altra manera. I no tan sols això, cal tenir en compte el cercle
col•lateral, de perjudicis, d’ocupació i d’influència comercial en la
resta de la comarca.
Ha sigut una llarga agonia, propiciada per un seguit de circumstàncies, entre les que no es poden obviar, la pressió legislativa, i la
permissibilitat d’algunes administracions, respecte a altres activitats,
que van perjudicar a les macro sales com Big Ben, tal com explica
Mireia Bonvehí, responsable del Complex en la darrera etapa.
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Dolguda pel desenllaç, Bonvehí explica que des de l’any 2004, la
nova direcció de Big Ben va fer un gran esforç per adequar les
instal•lacions als nous hàbits dels usuaris, majoritàriament gent
jove, però en poc temps la dura situació econòmica, a la que es va
afegir la nova fiscalitat, els controls policials, i els hàbits del públic
van fer insostenible la situació, que va derivar en el tancament. Una
decisió difícil, després d’anys d’esforç i d’inversions personals, que
va ser impossible d’evitar, i en la que van tenir molt a veure activitats de lleure que es van posar de moda en els municipis, en detriment de les iniciatives privades. Festes i celebracions en pavellons
poliesportius, com els Cap d’Any, que perjudicaven les sales.
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Bonvehí també explica els continus controls policials, i les reiterades
sancions per servir alcohol a menors, una circumstància de difícil prevenció, donat que l’entrada a la sala es permetia a partir dels setze
anys, però no el consum de begudes alcohòliques. Però pel contrari en
el pàrquing del complex, centenars de menors, consumien ‘botellón’,
sense control, el que consideraven una contradicció, si realment l’objectiu dels controls eren evitar, l’alcoholisme dels joves. No seria que
interessava més l’acció recaptatòria que la voluntat preventiva de les
visites policials. Afegint els controls dels accessos, que es van convertir
en habituals fins a aconseguir que la sala quedés fora dels circuits habituals dels caps de setmana.

Mireia Bonvehí admet que amb la caiguda del poder adquisitiu, els
joves buscaven alternatives, i l’espai de lleure de Gardeny a Lleida, va
obligar a tancar els estius, un dels perjudicis que va afectar a les macro
sales com Wonder, que va haver de tancar abans.
Una història que posava el punt final 24 de juliol, amb un escarit i trist
comunicat en les xarxes socials, en el que la direcció confirmava el
tancament definitiu del complex, després de quatre dècades.
La discoteca que va obrir portes al març de 1976, va tenir una trajectòria àlgica que va obligar a ampliar l’any 1983 amb una de les
propostes més innovadores d’Europa, segons les crítiques de l’època.
Però el complex va començar el seu declivi a conseqüència d’un fet
tràgic que va succeir a final d’agost de 1993, en el que va morir un jove
com a conseqüència d’una baralla.

tut, espais més reduïts i la integració d’espais virtuals, d’imatge i grafisme, que es projectaven sobre pantalles de grans dimensions.
Una aposta arriscada que va impulsar la família Bonvehí, que amb molt
d’esforç i tenacitat ha intentat navegar per les aigües de la situació
econòmica, amb alternatives creatives i originals.
En la memòria de milers de lleidatans queden aquells concerts irrepetibles de Miguel Ríos, José Luis Perales, Juan Pardo, Loquillo, Mecano, Alaska, El Último de la Fila, Los Rebeldes, Paloma San Basilio,
a més d’artistes internacionals de la talla de The Communards, Katrina and the Waves o Simply Red, o aquella memorable actuació de la
cantant italiana Sabrina, molt pocs mesos després de la seva cèlebre
aparició en la programació especial deTVE amb un pit al descobert.
La trista imatge de les portes i finestres tapiades, les llums apagades,
i la soledat del pàrquing, entren a formar part d’una Mollerussa buida
d’ambient de cap de setmana, de trepidants corredisses per l’avinguda de la Generalitat, entrades i sortides dels pubs del carrer Comerç,
noms com Musicland, Tunnel, Maniki, Epsylon, queden en la memória,
d’una etapa en què una bona part de l’economia de la zona girava al
voltant del pol d’atracció de Big Ben.
Però no voldríem oblidar a les sales, que malgrat la que cau, aguan-ten
estoicament a la ciutat, mantenint un, quasi incipient ambient de nit,
amb un gran esforç..., diguem: Martin’s, One o Literari, petits refugis
per aquells nostàlgics de les nits de copes i de tertúlia al voltant de la
música del moment
I per acabar d’adobar la situació, ni tan sols el cinema, que va acabar
en circumstàncies semblants, apagant la pantalla el passat any, deixant
també orfe de cinematografia a la gran llegenda del lleure de la demarcació de Lleida.
Ara ens conformaren amb les cites a Facebook, les xerrades per
WhatsApp, la música a Spotify, tot això combinat amb les sessions de
gimnàs, el culte al cos, la BTT i el Running, tot molt respectable i saludable. Hàbits que malgrat tot, han transformat, de forma considerable
les formes de relacionar-se.

El litigi va obligar a tancar la sala durant uns mesos i a partir de la data,
la clientela va començar la diàspora per altres sales de la demarcació,
al que es va afegir l’obertura d’espais a l’aire lliure.
El Complex Big Ben va començar un segon cicle el 2 d’octubre de
2004, sota la direcció d’un grup d’empresaris del pla d’Urgell, que van
encarregar el projecte a l’interiorista Joan Font. Una transformació que
tenia com a objectiu adaptar la macrosala als nous hàbits de la joven-
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Els ciutadans senegalesos residents a Catalunya, reconeixen
la seva condició d’immigrants, per la qual cosa consideren imprescindible la comunicació, la convivència i el respecte per la
cultura que els acull.
La immigració ha transformat en els darrers anys el teixit social
dels pobles i ciutats de Catalunya, col·lectius de persones que
per diverses circumstàncies s’han vist obligats a abandonar els
seus països d’origen amb l’esperança de refer les seves vides.
Un fenomen que no és nou a casa nostra, ja que la revolució industrial de principi del segle passat, va comportar l’arribada de
fluxos migratoris procedents d’altres comunitats espanyoles.
Persones que en la major part es van establir a Catalunya, i de
les que en van sorgir noves generacions de catalans. Van ser
circumstàncies molt diferents, donat que el creixement industrial del país requeria mà d’obra, i els nou vinguts van poder refer
les seves vides, no sense esforç, però amb una certa garantia
de futur.
L’escenari actual és molt diferent, la procedència dels nous
fluxos migratoris, ja no procedeix de la península, sinó que arriba d’altres països, immersos en conflictes bèl·lics o en situa8

cions extremes de pobresa. Col·lectius que van tenir uns anys
d’esperança amb la bombolla immobiliària, que va permetre
generar recursos en tots els sectors econòmics. Però amb el
crac del 2008, els immigrants subsaharians van ser un dels
grans afectats per la situació econòmica, que han anat arrossegant fins avui.
La situació es podria dir que ha estat generalitzada, però la realitat és que no ha sigut així, donat que alguns col·lectius s’han
vist més afectats que altres, bé sigui per circumstàncies culturals, religioses o socials. Alguns d’aquests immigrants han tingut
la voluntat d’integració, deixant de banda qualsevol connotació
arrelada als seus orígens. Al contrari que altres col·lectius s’han
mantingut al marge de la realitat social del país que els ha acollit, i s’han tancat en el seu entorn cultural i religiós, aprofitant
tan sols les garanties de què disposen com a residents del país.
Al contrari un sector d’aquesta immigració, com és el cas dels
senegalesos, que han sigut més sensibles a la realitat del país
que els acull, evidentment també existeixen exempcions, però
en general són persones que reconeixen la seva condició d’immigrants, per la qual cosa consideren imprescindible la comunicació, la convivència i el respecte per la cultura que els acull.
Text: Josep Anton Pérez
Fotografies: Josep Anton Pérez
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Aquesta és la seva premissa, conèixer l’idioma, integrar-se en
el teixit social, i participar del dinamisme ciutadà.
Constituïts en associació, els senegalesos del Pla d’Urgell, han
tingut una clara voluntat de participació, de projectar la seva
cultura o obrir-la al seu entorn, de la mateixa manera que s’integren a la del seu lloc de residència, participant de festes, costums i tradicions. Tot per poder demostrar una total normalitat,
i considerant-se uns catalans més, els nous catalans negres.
Un qualificatiu, que per als senegalesos els omple d’orgull,
ja que moltes parelles establertes al país tenen fills que ja
són catalans, i actuen i es relacionen com un ciutadà més.
Tot i aquesta percepció, sí que són conscients de la situació
econòmica, ja que ha disminuït l’ocupació i això els afecta greument. És evident que l’ocupació és una de les seves reivindicacions, sobretot per les dones, però també reconeixen que la
formació és un gran repte, que perjudica l’aspecte ocupacional, i malgrat que l’interès en la preparació a l’accés al treball
continua essent difícil per les dones senegaleses. Són elles les
més crítiques en aquest aspecte, ja que moltes compten amb
formació i preparació, però tot i així, els és difícil accedir a llocs
de treball ben remunerats. Les dones creuen que a Espanya
encara existeix un xic de racisme, i que no es pot parlar d’integració si no es permet als negres que s’integrin, facilitant l’accés al treball i a les oportunitats.
En l’aspecte religiós, La població senegalesa és majoritàriament musulmana, al voltant d’un 84% del total, encara que
el nombre de musulmans practicants es redueix bastant. Els
cristians, sobretot els catòlics, són presents en un 6%. Senegal és reconegut per la seva tolerància religiosa. No és estrany
trobar membres d’una mateixa família pertanyents a religions
diferents. Els matrimonis interreligiosos són nombrosos. Les
festes cristianes són igualment celebrades i respectades per
les diferents confraries musulmanes i altres comunitats.
Aquesta tolerància és la que els fa diferents i els permet un alt
grau d’integració, un comportament que no vol dir, que no visquin la religiositat, però la comparteixen en el seu cercle com a
fet personal, però no diferenciador del seu entorn.
El col·lectiu senegalès, posa tot d’interès a formar part de la
comunitat, d’adaptar-se, respectar i compartir cultura i tradicions, per tots aquells que hi vulguin participar, eines per poder

ser considerats ciutadans de Catalunya, amb tots els drets i
naturalment, les obligacions de qualsevol català, encara que la
seva pell sigui negra.
Una de les accions que constata la voluntat dels ciutadans
senegalesos, ha estat l’impuls del programa Aprenem Junts,
que ha dut a terme amb la col·laboració del Consell Comarcal
i l’Ajuntament de Mollerussa. Una iniciativa amb la qual els
residents a la comarca han dut a terme activitats diverses, com
sortides i trobades per conèixer els espais naturals de la comarca, Parc de La Serra o l’Estany d’Ivars i Vila-sana.
Amb aquest programa es vol dur a terme una acció integradora a partir de les noves generacions, per tal que els petits
coneguin la cultura dels seus orígens i la del país en el qual van
néixer i esperen créixer.
Per altra banda des de l’àrea de Benestar Social i Ciutadania
de l’Ajuntament de Mollerussa amb la col·laboració de la comunitat senegalesa, es va posar en marxa un projecte que té per
objectiu treballar la cultura catalana amb una vintena de nens
i nenes d’aquesta nacionalitat d’entre 6 i 12 anys a través de
diferents activitats que tenen el joc com a eix vertebrador, i que
han anomenat Relaciona’t amb la cultura.
El projecte que es va iniciar el 23 de març, s’ha dut a terme en
sis sessions d’una hora un cop al mes als baixos de l’edifici
Sant Jordi, amb la voluntat de fer front a la realitat de l’Infant treballant per igual la cultura catalana i la senegalesa. Per aquest
motiu els organitzadors dedicaran cada una de les sessions a
diferents temes com els jocs de coneixença, titelles, amb “El
viatge màgic”, joc de memòria, jocs tradicionals catalans i jocs
tradicionals senegalesos.
Per completar la vinculació i la voluntat integradora de la comunitat senegalesa, cada 12 d’abril la comunitat senegalesa
celebra el dia de la Independència del País, un acte al qual solen convidar a les autoritats locals, i a la ciutadania. En la primera quinzena d’octubre l’associació celebra l’aniversari, aquest
any serà el dissabte dia 10, una commemoració a la qual solen
invitar a les entitats, per tal que hi participin amb xerrades i
tallers, i la jornada finalitza amb un sopar amb productes i plats
tradicionals del país, acompanyat de la música, un acte més
obert a la ciutadania de Mollerussa i la comarca.
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La voluntat integradora de l’Associació també implica mantenir
a la comunitat unida en els aspectes socials i de convivència,
i per tal de donar resposta a aquests aspectes, convoquen
reunions periòdiques en els que comparteixen situacions particulars i genèriques que afecten els seus membres. Destacar
que com a conseqüència dels fets tràgics que van tenir lloc
a Salou, -en els que va perdre la vida un ciutadà senegalès-,
es va organitzar una xerrada a Mollerussa, en la que hi van
participar, les autoritats locals, encapçalades pel president del
Consell Comarcal Josep Maria Huguet, i l’alcalde de Mollerussa Marc Solsona, que van impartir el professor Sidy Ahmed Sy,
Ambaixador itinerant y el Professor Pape Moctar Kebe. Ambdós personatges es van dirigir a la comunitat senegalesa, que
hi va participar, encoratjant-los a mantenir els valors del treball,
de l’educació, i la solidaritat, base de la societat del seu país.
Per tenir una idea, podem aportar que al Senegal hi ha set
grups ètnics destacats, cadascun amb la seva pròpia llengua
i cultura. La Televisió Nacional sol emetre informació i pro-
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gramació en la majoria de les llengües, per tal de què es pugui
llegir i escriure en aquestes parles. L’objectiu és que aquestes
comunitats puguin conviure en pau, casar-se i tenir una bona
relació.
Per donar suport a aquesta voluntat de convivència, recordar
que el 90 per cent de la població són musulmans, de tendència sufi, i la resta es divideix entre cristians i religions tradicionals.
Des de la seva independència l’any 1960, fins a l’actualitat el
país ha viscut en una relativa concòrdia, tots i les transicions
de poder d’unes tendències polítiques a altres. Malgrat que
el país compta amb importants recursos naturals, i una molt
bona oferta turística, d’espais naturals, arquitectura, i fins i tot
prehistòria, la societat es veu immersa en importants problemes socioeconòmics derivats de l’alt índex d’atur crònic i de la
desigualtat d’ingressos. Aquesta situació és la que provoca que
els ciutadans que emigren a Europa solen ser els més preparats, que veuen possibilitats de progressar en el continent.
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Text: Rosa Sánchez
Fotografies: Esther Solé

Que llanci la primera pedra qui no hagi buscat informació
en aquesta enciclopèdia online que esdevé una de les
majors grans fonts d’Internet.

Parlem de la Viquipèdia,
l’enciclopèdia més famosa de la Xarxa; per a
molts fins hi tot els recordi allò de “el libro gordo de Petete”, encara que realment poca cosa
tinguin en comú.
En gener del 2001, l’empresari d’Internet Jimmy Wales i el filòsof
Larry Sanger, tots dos estatunidencs, van fundar la Viquipèdia,
un lloc web basat en el concepte wiki (terme que prové del
hawaià i que vol dir ràpid) i el model de programari lliure. El seu
objectiu: l’accés lliure i gratuït al coneixement.
Realment bo, no?

Amb poc més de 15 anys
aquest portal conté avui més de 15 milions d’articles dels
quals més de 5 milions estan en anglès, 1.200.100 en castellà
i 476.000 en català. N’hi ha versions en més de 280 llengües
i, segons algunes estadístiques, cada mes el consulten 500
milions de persones. Com a dada rellevant, l’edició en català/
valencià va ser la segona en fundar-se, només dos mesos després, amb el nom de Viquipèdia.
Comparada amb una biblioteca o un parc públic, és per a molts
“un temple per a la ment”.

Sense ànim de lucre, amb col·laboradors voluntaris no retribuïts
(només compta amb 200 empleats -a través de la fundació Wikimèdia que vigilen el seu funcionament, no pas el seu contingut-)
i un finançament mitjançant donacions i subvencions, aquest treball en constant construcció es marca com a missió fer arribar el
coneixement lliure a qualsevol persona del món, encara que, el
fet que qualsevol que tingui accés a Internet pugui canviar el seu
contingut,
hagi acabat esdevenint en una moneda de dues cares.
12

Podem comprovar el seu èxit introduint pràcticament qualsevol terme en el buscador de
Google i veure com entre els primers resultats
ens trobarem la Viquipèdia. Un dels seus triomfs ha estat
sense dubte l’oferiment lliure tots els textos i imatges creats
pels usuaris per ser copiats, modificats i redistribuïts.
Dins el moviment del coneixement lliure, que fa permeable la
ciència i la docència, aquest lloc web col·laboratiu és també
transparent i autocrític. Com a obra més gran i popular d’Internet, són tants els seus defensors com els seus detractors. Així,
mentre alguns destaquen la seva importància com a referència
enciclopèdica i font de notícies en constant actualització i, fins
tot, ha arribat a emportar-se aquest 2015 el Premi Princesa
d’Astúries de Cooperació Internacional, d’altra banda, les principals crítiques ataquen la seva fiabilitat, la seva susceptibilitat
al vandalisme o que s’hi afegeixin informacions no verificades.
Les modificacions de continguts amb males intencions, algunes de les quals, encara que de moment són poques, poden
tenir conseqüències legals per als responsables; o el bloqueig
per part de les autoritats russes a rang d’una sentència d’un
tribunal que va ordenar la prohibició d’un article sobre un tipus
d’haixix anomenat charas, són alguns dels darrers capítols que
posen a la palestra mediàtica el seu funcionament.
D’altra banda, la necessitat d’informació a la societat actual
li dóna a la Viquipèdia un paper cada vegada més important.
Entendre les limitacions d’una eina que pot ser modificada
centenars de vegades al dia, aprenent a usar-la i sent crític
amb les informacions publicades, són algunes de les recomanacions dels seus partidaris.
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Les dades actuals de la Viquipèdia en català són de 476.000
articles publicats, amb 8.525 fitxers i 206.800 usuaris registrats. En total es compten 1.200.100 pàgines amb 655 articles
considerats de qualitat, és a dir, el que es defineix com el bo i
millor de la Viquipèdia.

Esther Solé de Mollerussa,
primera dona viquipedista
resident d’Europa

tant transmetre amb màxima objectivitat com fou la seva última
expedició… Em va saber molt greu, tot i que no el vaig conèixer
personalment.
Encara que ha escrit sobre la pintora Lluïsa Vidal o la
cantant Miley Cyrus, les seves aportacions són sobretot
sobre art i personatges d’aquí, des de Marc Marzenit a
Albert Coma Estadella, passant per Baldomer Gili i Roig
o Marc Solsona.... Podem dir que Lleida té un lloc en
aquesta enciclopèdia en part a vostè?
Sóc molt irregular a l’hora d’escriure, i realment ho faig sobre
el que em ve de gust o sento un interès particular, però sí que
de tant en tant intento fer aportacions en temes vinculats al territori. Val a dir que no sóc l’única, i hi ha articles molt valuosos
relacionats amb la província que són fruit de treball de gent que
no hi té cap relació, que ho fa perquè creu que és necessari
que aquell tema estigui ben cobert a la Viquipèdia, o perquè li
interessa especialment tot i no tenir-ho a prop.
A Lleida hi ha registrats 33 viquipedistes si bé la majoria
són principiants o inactius. Vostè en canvi es manté operativa i fins i tot té una llista de temes pendents.... Com
els tria?
Essencialment és una llista d’assumptes pels quals senzillament tinc un interès especial, com les biografies de pioners
de l’alpinisme i de corredors i esquiadors de muntanya, però
també d’assumptes on crec que puc fer aportacions valuoses, sobretot aquells relacionats amb projectes de difusió de
la Viquipèdia o relacionats amb la història de l’art. A més, a
vegades algun usuari em suggereix l’elaboració d’algun article
en concret, i tinc una petita llista de peticions per quan no sé
per on avançar.

Mediàticament coneguda com la primera dona viquipedista
resident d’Europa, l’Esther Solé és una contribuïdora prolífica
amb 6.006 edicions i una mitja de 3,7 aportacions al dia. De
Mollerussa, llicenciada en Història de l’Art per la Universitat de
Lleida, hem volgut parlar amb ella per conèixer una mica més
aquest portal i el seu funcionament.
La seva primera contribució a la Viquipèdia va ser el 18
de març del 2011 i va ser sobre Mollerussa. Se’n recorda?
Molt vagament. Recordo que va ser sobre Mollerussa, però no
recordo en què va consistir. De fet, aquest és un comportament
força habitual d’un viquipedista novell, editar sobre allò que li
resulta més proper i que més li interessa.
De les seves aportacions, quina és la que l’ha costat
més?
Pel que fa a dificultat, potser les més complexes són aquelles
on es treballa amb un gruix considerable de fonts per elaborar
els continguts, o on molts editors estan intervenint a la vegada.
Recordo per exemple l’elaboració de l’article sobre els atemptats de Charlie Hebdo, que s’anava construint a mesura que
anaven sorgint notícies al respecte i requeria molta atenció per
no transmetre dades falses, ja que hi va haver molts rumors.
D’altra banda, a un nivell més emocional, un dels articles que
més m’ha costat escriure va ser la biografia de Juanjo Garra.
Tenia previst redactar-la quan tingués temps, va tenir l’accident
al Dhaulagiri i el fet d’haver d’escriure sobre ell en passat, inten-

Com a editors hi ha més homes que dones, a què creu
que es deu?
S’ha tractat molt aquest tema sense trobar la resposta definitiva. Inicialment es considerava que l’entorn era poc atractiu
pel sector femení perquè la interfície era molt poc visual, però
realment aquest impediment no entenia de qüestions de gènere, sinó de domini del llenguatge i ara s’ha resolt molt bé
gràcies a la implantació d’un editor visual, molt semblant als
processadors de textos. En algunes comunitats també s’han
donat situacions greus de discriminació per raons de gènere
—cosa que a la Viquipèdia en català mai ha sigut un problema,
almenys en la meva experiència— que han dificultat que les
dones es consolidin com a editores habituals, i darrerament
es treballa amb la hipòtesi que el públic femení és més procliu
a compartir les seves experiències d’oci i que és per això que
editar la Viquipèdia —que s’acostuma a fer a soles i a casa—
és quelcom que no els resulta del tot atractiu, i s’emprenen
iniciatives per capgirar aquestes situacions.
El Museu Jaume Morera de Lleida la va fitxar per donar a
conèixer les obres dels artistes ponentins i es va convertir en la primera dona viquipedista resident d’Europa. Se
sent una mica pionera sobre aquesta matèria?
Ara la figura del viquipedista resident ja no és una raresa, però
en aquell moment era una aposta valenta. Des del museu es
va comprendre gairebé instantàniament que introduir-se en el
món de la Viquipèdia i el coneixement lliure encaixava plenament amb la seva missió i voluntat de servei públic, i vam poder
dur a terme iniciatives que sense el suport de la Viquipèdia i els
seus projectes germans difícilment s’haguessin pogut assumir.
13
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La Viqui és la caixa del coneixement, però també té detractors...
Resposta: Sí, però normalment són crítiques que normalment
sorgeixen del desconeixement sobre el funcionament del projecte. Durant els darrers anys s’ha fet molta pedagogia al respecte i ja està donant els seus fruits, però sempre hi haurà
a qui el projecte li semblarà perjudicial perquè té una concepció negativa del coneixement lliure, o perquè el treball voluntari
no li dóna confiança. Cal conviure amb aquestes crítiques, i
utilitzar-les com a font de motivació per continuar millorant el
projecte.
També ha fet cursos i xerrades sobre el seu funcionament. Podria fer-nos cinc cèntims?
Resposta: Dins del col·lectiu de voluntaris que construïm la
Viquipèdia hi ha gent de tots els perfils, des de tècnics fins a
gent que no té problema a explicar el projecte els cops que convingui. Jo sóc d’aquests últims, crec fermament en el valor de
la Viquipèdia a molts nivells i he aprofitat tant per fer tallers introductoris a l’edició fins a sessions més específiques sobre la
Viquipèdia i les seves potencialitats en alguns sectors, sobretot
l’acadèmic i el relacionat amb els museus. Sembla que és un
model que funciona, ja que els professionals d’un sector normalment estan més predisposats a descobrir la Viquipèdia quan la
presentació és a càrrec d’un interlocutor que identifiquen com a
vàlid, i és per això que jo faig xerrades a museus, una noia que

PODEM FER MOLT PER TU

és infermera la fa a personal del sector sanitari, etc.
D’aquesta manera, hem observat que tenim més efectivitat i
sorgeixen projectes i col·laboracions interessants amb més facilitat.
Per últim, en quin article està treballant ara?
Ara tinc poc temps i faig tasques de manteniment i seguiment
de les aportacions que fan altres voluntaris, però un dels articles que tinc pendents de revisar i afinar és el del Claustre del
Mas del Vent de Palamós, que està en plena avaluació per ser
article de qualitat.

GRUP

inspiració

DIARI DIGITAL - COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA - AUDIOVISUAL - DISSENY GRÀFIC
WEB - XARXES SOCIALS - ESDEVENIMENTS - CONSULTORIA
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Des de la seva obertura el passat 1 d’agost, més
de 1.000 persones han passat pel Centre d’Interpretació d’Art Rupestre de la Roca dels Moros del
Cogul, un dels jaciments d’aquest art més importants i coneguts de la península Ibèrica, esdevenint
el més significatiu de Catalunya. Obert de dimarts
a diumenge en visita concertada, aquest espai, que
la falta de pressupost el manté encara sense llum,
ha aconseguit, malgrat tot, i després de la seva presentació fa cinc anys, obrir portes gràcies a un acord
a tres bandes entre l’Agència Catalana de Patrimoni Cultural, el Consell Comarcal de les Garrigues i
l’Ajuntament.
Patrimoni Mundial de la UNESCO des de l’any 1998,
juntament amb el conjunt de les representacions
d’art rupestre de l’arc mediterrani ibèric, la Roca dels
Moros, també coneguda com a La Balma del Cogul,
va ser descoberta el 1908 despertant l’interès de la
comunitat científica d’arreu d’Europa.
L’art rupestre llevantí de la península Ibèrica, que engloba 757 jaciments –60 a les comarques catalanes–,

va ser declarat Patrimoni Mundial l’any 1998, i és el
més gran d’Europa. Juntament amb els del Cogul, els
més importants són els abrics situats a la serra del
Godall i els trobats a Ulldecona (al Montsià) i els d’Os
de Balaguer, així com els ubicats a les muntanyes de
Prades, al terme de Montblanc (al Baix Camp).
Les del Cogul les va descobrir el rector del poble,
Ramon Huguet, si bé qui les va donar a conèixer i
les va valorar va ser en Ceferí Rocafort (Les pintures
rupestres de Cogul, Butlletí del Centre Excursionista
de Catalunya, 1908).
La Roca la trobem a només un quilòmetre del poble i
es tracta d’una immensa mole de pedra que s’aixeca
a la vora del camí, a la qual hi ha un conjunt rupestre
prehistòric i que va utilitzar l’home durant uns 5.000
anys.
El conjunt s’emmarca en una zona que ha estat
habitada per l’home gairebé de forma contínua des
del paleolític. Les excavacions dutes a terme al jaci-

16

Text: Rosa Sánchez
Fotografies: Josep Anton Pérez

TR El magazine de www.territoris.cat

ment permeten afirmar que la cavitat va ser utilitzada
exclusivament com a lloc de culte.
Els primers grups que van utilitzar la Roca dels Moros van ser els darrers caçadors-recol·lectors (VIII-V
mil·lenni aC), que van deixar-hi les pintures que pertanyen a l’art llevantí. Més tard, durant el V i II mil·lenni aC, van ser els grups neolítics els que van dibuixar
a la roca les seves creences a través de representacions molt diverses que s’inscriuen dins de l’art esquemàtic. Entre totes aquestes pintures, també hi ha
inscripcions posteriors, d’època ibèrica i romana, tot
i que moltes són il·legibles.
Es tracta d’un aixopluc natural format per un bloc de
pedra sorrenca esllavissada en la part de la muntanya assentada al cantó del riu Set, afluent del Segre.
El conjunt està format per 42 figures humanes i d’animals, a més de 260 gravats sobre la roca d’epigrafia
ibèrica i llatina. Es tracta d’imatges planes de colors
vermells, gris o negre. La més original és una escena
de dansa amb deu dones al voltant d’un home nu.
Per arribar al centre des del poble es poden fer anar

diferents rutes a peu, ja sigui pel camí senyalitzat
pel marge esquerre del riu Set o pel camí de mitja muntanya amb pins per damunt de la cova, totes
dues opcions amb un recorregut d’un quilòmetre.
Una altra proposta, aquesta d’unes tres hores, seria pel camí guiat pel marge esquerre del riu veient
restes antigues fins al Molí del Civit on es travessa el
riu i el camí a l’Albagés per pujar a la muntanya del
marge dret del riu i veure la cova de les creus i les
tombes del Saladà, continuant per dalt fins a arribar
al recinte de les Pintures Rupestres.
Al centre es pot gaudir en aquests moments de dues
exposicions: La Roca dels Moros. Un espai sagrat, que
explica els diversos significats que s’amaguen darrere
les pintures, i la mostra viatgera Cavalls i poder en el
món ibèric, on s’aborda el paper clau dels èquids en
l’antiga societat ibèrica.
La Roca dels Moros forma part de la Ruta de l’Art
Rupestre del Museu d’Arqueologia de Catalunya i de
la Red Europea Primeros Pobladores y Arte Rupestre
Prehistórico.
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Les xifres

Text: Rosa Sánchez
Fotografies: Josep Anton Pérez

d’Ensenyament a Lleida
alumnes professors mòduls prefabricats

Un nou curs escolar comença. Entre plors i llàgrimes,
milers d’alumnes es dirigeixen de nou a les aules, deixant enrere un ja oblidat estiu de sol i esbarjo.
A Lleida, un total de 79.278 alumnes s’han incorporat a
les classes aquest mes de setembre, una xifra una mica
superior a la de l’any passat (77.968). A destacar, el fet
que el creixement es dóna, encara que minso, a tots els
cicles amb excepció de l’infantil, de 3 a 6 anys, on hi
haurà fins a 716 alumnes menys que l’any anterior.
Arranca el curs amb més professors, en total 4.790, 93
més que el curs 2014-2015, i 114 en total si tenim en
compte d’altres professionals contractats com a tècnics
d’educació o d’integració social, o educadors, segons
fonts del Servei Territorial d’Ensenyament a Lleida.
Pel que fa a la relació ensenyament pública o privada,
dels 69.075 alumnes registrats al règim general (presencial), 53.082, el que significa el 76’8%, estan al sistema
públic, mentre que 15.539 cursen en centres concertats (subvencionats) i només 454 places són privades,
les quals corresponen en la seva totalitat a cursos de
batxillerat.
A Catalunya, la xifra total del sistema educatiu puja a
1.560.468 alumnes.
Pel que fa a equipaments, la inversió realitzada, amb un
import de 7.824.176 euros pel que fa a la demarcació
de Lleida, inclou l’obertura d’un centre nou a Salàs de
Pallars així com l’estrena de l’institut La Valira a la Seu
d’Urgell; a més de la finalització de les obres d’ampli18

ació a l’institut la Mitjana de Lleida, les de reforma a
l’escola Els Raiers a la Pobla de Segur i a la de Mossèn
Ton Clavé de Vila-sana, i els dos centres en construcció:
l’escola El Timó a Sidamon i la del Parc del Saladar a
Alcarràs.
Qüestió a part són els mòduls prefabricats, instal·lacions en entredit i que a Catalunya pugen en aquest
curs 2014- 2015 a 996, per sota dels 1026 del passat
any però per sobre dels 726 que hi havia l’any 1997. A
Lleida, el nombre de centres que enguany funcionaran
totalment amb mòduls es manté igual que al curs 20142015: dos, l’escola Pinyana de Lleida i l’institut Joan
Solà de Torrefarrera.
Segons les dades territorials, hi ha una reducció de
centres en mòduls prefabricats que afecta l’escola Els
Raiers de La Pobla de Segur, mentre que es donen
noves instal·lacions d’aquest tipus als instituts d’Alcarràs, La Serra de Mollerussa i el Joan Sola de Torrefarrera, i a les escoles Mont-roig de Balaguer, Pinyana de
Lleida i Marinada de Vilanova de Bellpuig. En total, 55
mòduls prefabricats.
En previsió, les obres que s’engegaran aquesta tardor i
que es desenvoluparan a les escoles Santa Creu d’Anglesola i la de Rosa Campà a Montferrer. La inversió
serà de gairebé 400 mil euros.
La nota negativa ha estat el tancament de l’escola Rufí
Bedoya d’Els Arcs de Bellvís, per no haver assolit la
matrícula mínima de cinc alumnes.
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“La LOMCE és una proposta de modificació pedagògica
retrÒgrada i recentralitzadora”
Per ampliar les dades d’Ensenyament a la demarcació hem
volgut parlar amb Miquel Àngel Cullerés i Balagueró, director
dels Serveis Territorials d’Ensenyament a les terres de Lleida
des de l’any 2011. Cullerés és llicenciat en Filologia Catalana
per la UdL i màster en Lingüística Aplicada i ha exercit com a
docent durant més d’una dècada, centrant la seva tasca en
l’atenció als joves amb dificultats.
1.- Pregunta: Arriba el mes de setembre i amb ell un nou
curs escolar. Tot a punt?
Cada inici de curs és diferent, però en aquells aspectes més
globals, podem dir que ha començat en normalitat. Per normalitat hem d’entendre que les famílies han pogut portar els
seus fills on havien desitjat en la fase de preinscripció, que les
obres previstes s’han dut a terme, que els mestres ja saben en
quin centre han de treballar, que la planificació del curs està
enllestida, ... Hem de pensar que alguns d’aquests aspectes
es gestionen amb un temps molt limitat i que els canvis són
nombrosos. A tot Catalunya, són prop de 30.000 els canvis de
destinacions del professorat entre un curs i un altre; o que el
gran gruix de les obres s’han de dur a terme en l’època d’estiu,
quan no hi ha nens a les escoles. Es treballa amb una certa pressió, però crec que el resultat és altament satisfactori.
Comptem amb grans professionals de la gestió que donen
garantia al sistema.Certament, però, aquest inici de curs hem
tingut l’astorament de veure com el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya imposava a un centre de Balaguer el 25%
d’increment d’hores en llengua castellana en matèries troncals.
Per sort, la família que havia fet la petició ha reconsiderat el seu
posicionament i davant d’una mesura que afectava a tot l’alumnat de les aules respectives i que hagués tingut una durada fins
a arribar a 4t d’ESO, ha iniciat el desistiment de la interlocutòria.
2.- Quines novetats es presenten respecte de l’any passat?

Les novetats són diverses. En l’àmbit pedagògic, tenim dues
grans propostes que afecten el conjunt del sistema, com són
la publicació del currículum de primària i el de secundària. Són
propostes que entronquen amb els objectius d’èxit escolar que
ens marca l’OCDE. En l’aposta per tenir una escola plurilingüe,
continuem ampliant els centres que s’incorporen en projectes
innovadors, que treballen la llengua de forma transversal en les
diverses àrees curriculars. Enguany, i com a continuació de l’impuls a la lectura, endeguem el projecte “Ara escric”, enfocat a
donar eines i recursos als docents per millorar la competència
escrita. Continuem apostant per l’ofensiva per l’èxit escolar: s’ha
reduït el nombre d’abandonament escolar prematur; s’ha incrementat l’alumnat que supera l’ESO; s’incrementa la inserció laboral en l’alumnat que acaba els estudis de formació professional,
etc.
En l’àmbit de les infraestructures, hem inaugurat l’institut de La
Valira, a la Seu d’Urgell; i hem reobert l’escola de Salàs de Pallars, al Pallars Jussà, tancada des de l’any 1999. Malauradament, hem de lamentar el tancament de l’escola dels Arcs, per
falta d’alumnat. També hem enllestit grans obres, conjunt que
han reportat una inversió de legislatura de prop de 50 M€.
Una novetat rellevant d’enguany és el pla pilot perquè les escoles
rurals puguin acollir la primera etapa d’educació infantil. Aquesta possibilitat ofereix a les famílies dels pobles petits -menys de
3000 habitants-poder portar els seus fills d’1 i 2 anys a l’escola
del poble, i no haver-se de desplaçar a una llar d’infants allunyada. L’objectiu final és, doncs, una clara política d’arrelament
i estabilització del territori. I les escoles de música recuperen els
ajuts que havien perdut els darrers cursos.
En l’àmbit de personal, incrementen 93 docents més al territori,
i incrementem els professionals d’atenció a l’educació infantil i
a l’educació especial. En aquest sentit, cal destacar la creació
d’una Unitat per atendre alumnat amb trastorns auditius en
un centre de referència -INS Ronda- i una Unitat per atendre
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els joves amb trastorns de conducta, al centre Esperança, a
la ciutat de Lleida. I unes novetats força agradables són la recuperació de l’import salarial de les nòmines i que els interins
recuperen el 100% de la jornada laboral. Mesures que incideixen directament en la situació laboral i la capacitat econòmica
dels docents.
Quant a l’oferta formativa, incrementem oferta de batxillerat, de
cicles formatius de formació professional i comença la primera
promoció del batxillerat internacional a l’Institut Josep Lladonosa, el segon centre públic de tot Catalunya. En educació especial, implantem programes de formació i inserció a l’Institut
Guindàvols.
3.- Centrem-nos a Lleida i a la seva diversitat. L’ensenyament té més qualitat als pobles petits?
Les terres de Lleida tenen la singularitat respecte del conjunt de
Catalunya de comptar amb moltes escoles rurals. Una trentena
de zones d’escoles rurals acullen desenes de petites escoles
de poble, que donen un nivell de qualitat educativa molt elevat,
certament. La protecció de les escoles de zones rurals ha estat
una prioritat: ni han reduït plantilla, ni recursos i han pogut mantenir la 6a hora. Els indicadors evidencien un alt nivell educatiu
de les zones rurals, ja que, sovint, l’escola és vista com el bé
públic més preuat amb què compta el poble. És el futur, i cal
apostar-hi decididament entre tots.
4.- Portem uns anys marcats per l’austeritat, com es
contraresta aquesta falta de recursos amb temes com
la immigració?
Certament, la situació econòmica del País i la del Govern,
amb una reducció dels pressupostos del 20%, ha afectat les
polítiques educatives. El departament va haver de decidir sobre
quins dels dos grans blocs d’inversió incidia en l’ajust pressupostari: les plantilles o les obres. I van ser aquestes darreres
les més afectades. S’ha fet un gran esforç per poder mantenir les mateixes plantilles, que tenien abans de la crisi, en tots
els centres docents, i s’ha prioritzat el reforç -en plantilla i en
recursos- en aquells centres tipificats d’alta complexitat, que
acullen alumnat amb una realitat social més dura. I en relació a
l’alumnat immigrant, s’ha seguit una política molt decidida en
el tema de les beques menjador en el sentit d’establir criteris
d’equitat entre els territoris i amb una garantia de concessió
d’ajuts a totes les sol·licituds que tinguessin els requisits. Així,
s’han atorgat, per primer cop, beques al 100%. A més, la partida econòmica sempre resta oberta. Per tant, s’estan concedint
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més beques de menjador que mai.
5.- Un altre tema important són la utilització de barracons, enguany estan sobre la cinquantena …
La presència dels mòduls prefabricats és una realitat que bé de
lluny. Certament, ens trobem amb una punta d’escolarització
que ens ve de l’any 2007-08 que hem d’atendre -i que ara
arriba a ESO- però que amb el temps s’observa un descens de
la natalitat. Aquesta situació cal abordar-la amb mòduls, ja que
estem parlant d’una situació transitòria. Amb tot, la nova escola
de Les Arrels, de Mollerussa, està construïda amb mòduls semi
industrialitzats, i em consta que les famílies en tenen un elevat
grau de satisfacció. Tot i així, però, la progressiva reducció dels
mòduls prefabricats és un objectiu prioritari atesa la millora de
la situació econòmica.
6.- El curs 2012 – 2013 es va implantar la jornada intensiva als instituts. Podria fer-nos un balanç?
La jornada compactada a secundària va ser una proposta acceptada per molts centres des del primer moment. Era una vella reclamació del professorat i, alhora, s’atenia a la reclamació
social de millorar la conciliació familiar. I les primeres avaluacions ens demostren una millora en el rendiment acadèmic i en
la reducció de la conflictivitat a l’aula. En cada centre hi ha hagut un debat sobre la conveniència o no de demanar la jornada
intensiva, i si complien els requisits, s’autoritzava.
La prova que va bé és que cap dels 26 centres que la tenen ha
revocat la seva decisió. En relació a primària, certament hi ha
una prova pilot en terres gironines, l’avaluació de la qual encara
no està feta. Però el que està clar és que un nen de 7 anys no
té la mateixa capacitat de mantenir-se en les mateixes condicions en el centre que un de 14. De moment, doncs, aquesta
opció no es contempla d’aplicar-ho de manera universal.
7.- Un altre dels temes candents és el desplegament
de la controvertida llei de la Lomce als instituts de secundària….
La LOMCE és una proposta de modificació pedagògica
retrògrada i recentralitzadora. Amb només aquestes dues
paraules, que coincideixen amb les opinions publicades per
totes les comunitats autònomes no governades pel Partit Popular, ja dóna la mesura de la “bondat” de la 7a llei d’educació
espanyola. S’ha fet sense consens i, en paraules del Ministre
Wert, amb l’objectiu d’ “españolizar” els nens catalans. Catalunya sempre vetlla per donar garanties administratives a una
proposta que va rebutjar des del primer moment, que ataca
el model d’immersió lingüística, i que no ens acosta als objectius de l’OCDE per al 2020. Hem intentat donar estabilitat
al sistema, amb una modificació curricular que apostés per la
innovació i per proposar un currículum de primària i secundària
que aposta per la metodologia basada en competències. El
nostre marc de referència normatiu és la LEC, que sí que va
ser aprovada en consens, i que despleguem paulatinament.
De tothom és sabut que hi ha el compromís de tots els partits a
l’oposició del Congrés espanyol de retirar la LOMCE.
Amb tot, sí que vull acabar l’entrevista amb un agraïment especial al professorat, que amb la seva professionalitat i compromís ha ajudat l’educació del País ha suportat millor aquesta
època de crisi econòmica sense que se’n ressentís la qualitat
educativa. Ens cal, entre tots, tota la comunitat educativa, de
prestigiar la feina d’uns professionals que vetllen pel bé més
preuat que té una família, que són els seus fills; i una comunitat,
que són els seus ciutadans.
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EN QUÈ ENS GASTEM EL SOU
els catalans?
Arriba final de mes i hem de fer front al següent. A què destinem el sou? L’Institut d’Estadística de Catalunya (idescat) estudia com i en què ens marxen els quartos. Per primer cop des
del 2008, el consum de les llars catalanes ha augmentat; l’any
2014 vam reduir, respecte del 2013, un 1,6% la despesa en
béns de primera necessitat, mentre que s’ha augmentat un 6%
la destinada a la resta de béns i serveis.
Altres dades: vam reduir el consum de llet i fruita a favor dels
ous i productes derivats del sucre i la xocolata. I una cosa més,
tot és normal... les xifres de les llars catalanes és similar a la
mitjana de la Unió Europea.
Després de sis anys, el consum de les llars catalanes va augmentar el 2014. Segons l’idescat, la despesa mitjana de consum de les llars va ser de 29.778 euros el 2014 i d’11.970
euros per persona, un 1,6% més que l’any 2013.
D’aquest desemborsament, la tendència de l’últim any ha estat
de reduir la despesa de béns de primera necessitat en pro d’altres. Així, la mitjana bàsica (béns de primera necessitat) va ser
de 16.575 euros per llar i 6.663 per persona, que representa
un 1,6% menys que el 2013; mentre que pel que fa a la resta
de béns i serveis la despesa per llar va ser de 13.203 euros,
un 6% més.
Productes de primera necessitat com a aliments i begudes no
alcohòliques, articles de vestir i calçat, i despeses de l’habitatge com serveis bàsics (aigua, electricitat, gas...), mobiliari i equipament, ..., s’emporten fins al 55,7% del total de les despeses per habitatges.
Pel que fa a la resta de béns i serveis, l’augment més gran de
despesa ha estat el relacionat amb la salut (13,3%), seguit del
d’educació, i lleure, espectacles i cultura, sent l’únic grup que
ha disminuït és el de begudes alcohòliques i tabac (-4,9%).
Com a dades més curioses i potser fins i tot d’alerta, des del
2006, i en relació amb la quantitat consumida dels productes
alimentaris, els canvis més notables es troben en la llet (amb
una reducció de 41,3 L per llar) i les fruites (amb una reducció
de 24,4 kg). En canvi, ha augmentat el consum dels productes
derivats del sucre, confitura, xocolata i confiteria, així com el
d’ous.
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L’any 2014, les llars catalanes van consumir una mitjana de
224,7 kg de verdures, hortalisses i llegums, 199,9 kg de fruita,
162,5 kg de pa, pastes i cereals, 121,8 kg de carn i 49,4 kg de
peix i marisc. Pel que fa als làctics, el consum mitjà és de 144,8
L de llet, i 77,6 kg de iogurts, formatges i altres productes.
Destacar també el consum d’ous, 25,1 dotzenes de mitjana,
i 9,3 kg de cafè, infusions i cacau. Quant a les begudes no
alcohòliques, se’n consumeixen uns 414,3 L de mitjana, i les
begudes alcohòliques 75,3 L.
D’altra banda, entre els principals serveis bàsics de l’habitatge
augmenta el consum d’aigua i disminueix el d’electricitat.
Si mirem cap a fora, aquestes xifres de consum en béns i
serveis de primera necessitat a les vivendes catalanes és similar a la mitjana de la Unió Europea. En el conjunt dels 28 països
que configuren la UE, la proporció de despesa en consum en
béns de primera necessitat era de 54,9%, mentre que a Catalunya fou del 55,8%. Bulgària, Croàcia, Polònia i Itàlia són els
que destinen proporcionalment més despesa a aquest tipus de
béns i serveis, mentre que Finlàndia i el Regne Unit són els que
menys n’hi dediquen.
Tanmateix, les diferències quant a l’estructura són notables,
especialment en el grup de despeses destinades a l’habitatge.
Les llars catalanes estan dins el grup de països que destinen
més del 30% de la despesa en l’habitatge, ja sigui en serveis
bàsics, en mobles i en conservació ordinària.
D’altra banda, el sexe, l’edat, els estudis i el tipus d’ocupació
influeixen en el nivell de despesa en consum de les llars catalanes. Així, aquelles que tenen una dóna com a sustentadora principal tenen una despesa mitjana en consum de 25.712
euros, un 13,7% menys a la del conjunt de les llars catalanes.
Pel que fa a l’edat, la despesa en consum és menor quan el
sustentador principal té més de 75 anys o menys de 30, mentre
que la despesa en consum més alta es troba en llars on el sustentador té entre 45 i 59 anys. També es pot establir una relació
directa entre el nivell d’estudis i la despesa. La despesa mitjana
de les llars on el sustentador principal té estudis superiors és
de 35.971 euros (un 20,8% superior a la del conjunt de llars),
mentre que quan té estudis primaris o no té estudis, la despesa
mitjana és de 21.506 euros.
Text: Rosa Sánchez
Fotografies: Josep Anton Pérez
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Text: Josep Anton Pérez
Fotografies: Josep Anton Pérez

L’espai Museístic del Cinema a
Vallbona de les Monges
Explicar que al sud de la comarca de l’Urgell, ens podiem trobar un autèntic santuari del cinema, pot representar
un fet inversemblant per al lector, però és així... amb un
cert escepticisme per l’espai, no pel personatge al qual
anàvem a entrevistar.
En un edifici modernista, al vell mig del municipi, i davant
de l’edifici consistorial, es troba el Centre de Recursos,
amb una planta baixa dedicada als atractius turístics de la
comarca i els seus productes més significatius, de la gastronomia, i dels bons vins, sense oblidar l’oli, i altres articles culturals i artesanals, el que es coneix com una Agrobotiga.
Havíem quedat amb el personatge en aquest lloc i la
veritat és que es despertava una certa impaciència per
conèixer-lo, per les referències que teníam per algunes
entrevistes publicades en diversos mitjans. A l’hora convinguda va arribar en Josep Maria, des de la gran capital, a
la qual es va traslladar fa un bon grapat d’anys, i ens con24

vida a endinsar-nos a l’interior
del seu modest santuari cinematogràfic o, el que s’anomena
oficialment, Espai Museístic del
cinema. Unes escales ens condueixen a una planta superior, la qual havia
sigut part de l’antiga sala de projecció del municipi,
bressol de la passió pel cinema del Josep Maria.
Crec que en la curta distància del vestíbul al Museu, la
cara del Josep Maria es va anar transformant: en uns
instants ens podria acompanyar a través de molts anys
d’història i de satisfacció personal en la recerca, restauració i conservació dels orígens del cinema i la tècnica cinematogràfica. Però no tal sols això, sinó que en
aquest Espai Museístic es dedica un racó al repte personal del Josep Maria, un jove inquiet i apassionat de la
tecnologia, que va haver de compaginar les jornades de
pagesia familiar amb la formació d’una electrònica audiovisual que tot just acabava d’arrencar.
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Josep Maria Queraltó va néixer a Vallbona de les Monges
l’any 1937. Fill de pares que treballaven la terra va seguir
l’ofici durant la seva joventut. Tot i així, alternava la feina del
camp amb el treball d’operador al cinema de la seva vila
durant els caps de setmana.
Vingueren temps de crisi al camp i Queraltó decidí marxar a
la ciutat. Abans, però, volia formar-se. Amb els diners que
guanyava d’operador al cinema es va poder pagar un curs
oficial de ràdio a distància, en l’emblemàtica escola Ràdio Maymó. Enviava els diners i des de l’escola de Barcelona li tramitaven els llibres. Llibres que llegia mentre estava
al camp amb el bestiar de casa o bé de nit quan els seus
amics sortien tots a parlar a la plaça o al forn. A casa els
seus pares mai li van posar ‘pals a les rodes’, van adonarse que s’estava obrint un caminet i que a poc a poc anava
fent. L’artista ens explica que sempre estarà agraït per haver rebut aquest suport.
Ràpid va córrer la veu pel poble que el jove Queraltó arreglava ràdios i altres electrodomèstics. Als anys 1950, agafava la seva bici i es començava a guanyar la vida arreglant
electrodomèstics per la comarca. El negoci va anar creixent
i fins i tot va arribar a fabricar els seus propis aparells.
L’any 1958 decidí finalment traslladar-se a Barcelona i tornar a començar. No va tenir les coses fàcils.

L’any 1974 va fundar, juntament amb dos socis més,
Subministres Kelonik, referent nacional dels subministraments a les sales d’exhibició, on es dedicaven a la
fabricació d’equipaments cinematogràfics. L’empresa
va equipar el 70 per cent de les multisales de l’Estat
Espanyol, continuant avui amb el lideratge, no sense
evolucionar al sector digital, tant de cinema com de so.
Queraltó sempre ha estat en contacte amb gent del sector, empreses de fabricació d’aparells cinematogràfics,
sales de projecció i un llarg etcètera.
Tothom coneixia al Josep Maria i això li ha permès
accedir a aparells de gran interès. Eren els mateixos
coneguts qui li portaven els aparells amb cotxe i els hi
oferien. Segons explica el mateix Queraltó “em venien a
veure a l’empresa amb el maleter del cotxe ple d’aparells”. Si detectava que eren de valor i li interessaven
se’ls quedava, amb l’objectiu de poder-los restaurar.
Al llarg de 35 anys ha col·leccionat més de 20.000 objectes cinematogràfics, fotogràfics i del món audiovisual, aconseguint reunir un dels catàlegs més importants
del món. Conscient del valor d’aquesta col·lecció, el
cinematògraf tenia molt clar que el lloc més adequat
era un museu, un gran museu que mostrés la història
del vessant tècnic del cinema, de la ràdio, la televisió i
l’audiovisual.
25
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Amb tot el material reunit i reparat ha dut a terme, aproximadament, unes 40 exposicions arreu del territori. Entre
elles a l’Illa Diagonal de Barcelona, al Centre Comercial
Gran Vía de Hortaleza de Madrid i al Centre Cultural Gaya Nuño de Soria. Fins i tot, podem trobar una exposició seva a Jerusalem, en unes multisales de la capital
israelita.
Al llarg d’aquests anys, amb el contacte continu i la recerca del coneixement de les peces que arribaven a les
seves mans, es va convertir en un expert, i aquesta experiència, es va traslladar en la col·laboració en publicacions especialitzades i en obres literàries, com la de l’escriptor Pedro Garcia Martin, El químico de los Lumiere.
El somni de Josep Maria Queraltó era obrir un museu
interactiu i pedagògic, que servís per preservar la història
del cinema i perquè el públic visitant pogués aprendre de
la història del sèptim art.
Finalment, el 4 de juliol de 2015 es va inaugurar L’Espai Museístic de Cinema Col·lecció Josep M. Queraltó.
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El projecte personal, que va comptar amb la valuosa
col·laboració del consistori de Vallbona, permetria garantir la continuïtat del seu llegat, així com una manera de fomentar de manera pedagògica l’evolució de la
cinematografia i el seu entorn, des dels orígens fins a
l’actualitat.
Josep Maria Queraltó ha seleccionat meticulosament
140 peses d’un gran valor, que s’han instal·lat de forma
cronològica, amb l’objectiu que el públic conegui l’evolució i els protagonistes que la van fer possible, un recorregut molt adequat per a les visites escolars i familiars. Un
recorregut que finalitza en un taller d’electrònica, recreant
el que havia utilitzat el Josep Maria, espai en el qual també es poden conèixer els orígens de la ràdio i la televisió.
Tot plegat... l’entorn, els aparells, l’arquitectura, tot respira història, una crònica de la humanitat que converteix
aquest Espai Museístic de Josep Maria Queraltó i a Vallbona de les Monges en únic, singular i imprescindible per
conèixer l’entorn apassionant de la cinematografia i les
sales d’exhibició.
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Per conèixer una mica més la trajectòria de Queraltó, recordarem al lector, que l’any 2008 un grapat de professionals del cinema català van decidir materialitzar les inquietuds
del sector i emprendre un projecte comú, impulsant el naixement de l’Acadèmia del Cinema, amb la voluntat de ser la

veu unitària de la cinematografia catalana, formada per tots
els sectors creatius i productius de la professió en matèria
artística i científica, de forma anàloga a les altres acadèmies
cinematogràfiques. Aquesta institució compta actualment
amb més de 330 acadèmics.
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Text: Rosa Sánchez
Fotografies: Josep Anton Pérez

La Xarxa Mollerussa

30 anys de somriures
“En aquests
trenta anys hi ha
hagut moments
de tot, inclús de
desesperació”
Pijoan és un dels tres, juntament amb
el Josep Maria París i la Isabel Montserrat, dels que van engegar aquest
projecte ara farà trenta anys i que encara hi són al grup de voluntaris. En
aquests anys, Pijoan recorda que “hi
ha hagut moments de tot, inclús de
desesperació i amb ganes de plegar
quan només venien vint persones”. Ara
però, La Xarxa es troba en una època dolça, amb una assistència regular,
i ja preparen la festa, possiblement el
dia 29 de novembre, per commemorar l’aniversari. Persona agraïda, Pijoan
parla de la millora que va suposar la
cessió de la sala del teatre de L’Amistat
per part del consistori quan el teatre es
va reformar, “molt més còmoda després d’uns anys en diferents indrets”.

30 anys, 258 representacions, 72.000 espectadors …
un milió de rialles. Aquesta és la carta de presentació del
Grup La Xarxa de Mollerussa, una colla formada per una
quinzena de voluntaris que dediquen una part del seu temps
a organitzar una temporada regular de teatre que permet
a petits i no tan petits passar una bona estona i, moltes
vegades, tenir un lloc on anar en família els diumenges a la
tarda durant els freds mesos de tardor i hivern.
La seva activitat va començar a l’octubre del 1986 a L’Amistat, on van retornar ara fa una dècada gràcies a la cessió
de la sala del teatre per part de l’Ajuntament. La cita, sempre a la mateixa hora: les sis de la tarda.
Després de trenta anys en funcionament es pot parlar ja de
dues generacions. Així, molts dels que van començar anant
a les primeres sessions són ja pares i hi tornen, ara amb els
seus fills. Sigui com sigui, La Xarxa a Mollerussa compta
amb més d’un miler de socis i sòcies, els quals disposen
d’una targeta amb diferents avantatges, des de descompte
en l’entrada fins a rebre informació a casa, una felicitació
per Nadal o algunes vegades fins i tot un berenar amb coca
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i xocolata. A més, i com a valor afegit, des de l’associació
són rotunds: “I … són amics nostres per sempre”.
Els deu primers anys amb el nom de Rialles i els 15 següents
ja com a La Xarxa, l’entitat ofereix en cada temporada una
mitjana de deu obres que abasten tots els gèneres: teatre,
pallassos, titelles, màgia, musicals, ….; sempre amb el
mateix propòsit: “mantenir el compromís amb la llengua, la
societat i la cultura a través de les arts escèniques”, un objectiu que comparteix amb la Fundació Xarxa d’Espectacle
Infantil i Juvenil de Catalunya de la que n’és membre juntament amb 43 grups locals més repartits en 24 comarques.
La temporada 2015-2016 està a punt d’obrir amb una oferta de quatre obres variades i de qualitat. Arrancarà amb les
titelles d’Encara farem salat amb Viatge a l’illa del tresor, el
18 d’octubre; mentre que per al mes de novembre s’han
preparat el teatre musical Cabaret Patufet, de Samfaina de
colors, el dia 1; Tot plegat, de Clow Teatre, el dia 15, i l’animació audiovisual de la Cia. Teatre Animal i el
seu Com gat i gos, el 29.

La funció continua…
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A LA VOSTRA DISPOSICIÓ
Serveis socials bàsics
Servei a la infància i adolescència
Àrea de la Dona
Atenció a la Gent Gran
Oficina Jove
Prevenció de drogodependències
Promoció econòmica
Oficina de turisme
Oficina d’informació al consumidor
Gestió del transport escolar
Activitats de dinàmica educativa
Oferta cultural
Servei de Català
Medi ambient
Serveis Tècnics
Administració electrònica
Assessorament als ajuntaments

AL SERVEI DE LES PERSONES,
AL SERVEI DELS AJUNTAMENTS

C/ Prat de la Riba, 1
Mollerussa
T. 973 71 13 13
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La Reserva Nacional de Caça de Boumort (RNC),
situada al nord-est del Pallars Jussà, acull una de les
millors comunitats d’ungulats salvatges de Catalunya, amb cérvols, isards i cabirols. La població de
cérvol és molt abundant i és fàcil observar rastres de
la seva activitat i grups de femelles pasturant o esmunyint-se entre els matollars.
De mig setembre a mig octubre el cérvol entra en zel
i té lloc la brama, l’espectacle natural més impressionant de la natura a casa nostra. De nit, als matins
i als capvespres pels barrancs de Boumort ressonen
els brams dels mascles, intentant atreure femelles
cap als seus harems.
Per tal de gaudir de la visita de Boumort, sigui o no
en època de brama, us recomanem contracteu les
empreses que ofereixen activitats concertades mitjançant guies autoritzats.
La iniciativa Vine al Pallars, Viu el Jussà (www.viujussa.cat) ofereix sortides guiades per veure la brama
del cérvol. Els dissabtes 19 i 26 de setembre es va
dur a terme la sortida guiada “La brama del cérvol”,
i els diumenges 27 de setembre i el 4 d’octubre l’experiència “La brama del cérvol amb 4x4”.
Des del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, de la Generalitat de
Catalunya, s’ha autoritzat pel 2015 a dues empreses
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per a realitzar guiatges dins la Reserva durant la brama del cérvol, segons el procediment aprovat per la
Junta Consultiva de la Reserva el 14 d’abril de 2015.
Són: Taxi 4x4 Ignasi (tel. 608130923) i The Best Pyrenees (tel. 680239423).
Visitar la Reserva amb un guia acreditat permet gaudir molt més de l’experiència.
A més, pel 2015 la RNC de Boumort posa a disposició dels seus visitants dos punts d’informació
oberts durant el període de màxima intensitat de
la brama del cérvol (caps de setmana i festius). Els
punts es situen en punts estratègics de la Reserva
i són atesos per guies-interpretadors que, a través
d’un telescopi, poden fer possible l’observació de
fauna salvatge. Aquests guies són bons coneixedors
del territori i de la fauna local, pel que poden oferir
una informació molt valuosa per gaudir de la visita a
la Reserva.
Un dels punts d’informació es troba prop del refugi de
Cuberes, a la pista en direcció a Taús, i l’altre prop del
refugi del Cap de Boumort, a la pista en direcció a Coll
de Llívia.
Per més informació contacteu l’oficina de turisme de
l’Epicentre (tel. 973653470 oficinaturisme@pallarsjussa.cat), visiteu www.pallarsjussa.net o contacteu amb
els agents rurals del Pallars Jussà (tel. 973654716).
Text: Rosa Sánchez
Fotografies: Turisme Pallars
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