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L’any 1988, el mur de Berlín era a punt de caure, es disputaven els Jocs Olímpics 
anteriors als de Barcelona i el món d’Internet encara no havia esdevingut un 
eix de les nostres vides. Dues dècades després, aquests i altres factors de canvi 
han anat configurant un món i una societat en trànsit que ens interpel·len i ens 
plantegen nous reptes. 

La vuitantena d’autors que són protagonistes dels textos que conté el llibre que 
teniu a les mans, publicats al llarg de vint anys, aporten testimonis valuosos 
d’aquesta evolució. No sempre pertanyen, estrictament, al món de la cultura, 
però jo diria que tots fan cultura en el sentit que ens transmeten realitats, 
coneixements i projectes d’interès col·lectiu. Rastres de vida, en definitiva, 
d’un país, una societat i un món calidoscòpics.

Cal agrair al Col·legi de Mediadors d’Assegurances de Girona l’edició d’una 
obra mitjançant la qual aquestes firmes convidades a la seva revista   amplien 
els nostres coneixements, evoquen la nostra memòria i desvetllen la nostra 
curiositat.

Joan Manuel Tresserras
Conseller de Cultura i Mitjans de Comunicació       

PRÒLEG
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Si donem com a certa l’afirmació que la literatura és l’art que s’expressa per 
mitjà de la paraula escrita o oral, podem també afirmar que els lectors tenen a 
les mans un veritable recull literari, nascut de més de vint anys d’el butlletí.

No és pas el primer cop que el Col·legi de Mediadors d’Assegurances de Girona 
assoleix la publicació d’un llibre, però aquest ens fa una especial il·lusió per 
la diversitat d’autors que el componen, amb la consegüent pluralitat de temes 
que s’hi tracten.

Alguns dels signants ja ens han deixat, però vull palesar a tots ells l’agraïment 
del nostre col·lectiu per les seves particulars aportacions, que fan d’aquesta 
edició un veritable vitrall multicolor, reflex inequívoc de la realitat de cada un 
dels moments en què aquestes firmes convidades varen ser escrites.

Vull manifestar també el reconeixement cap a Reale Seguros Generales, SA 
que -una vegada més- ha apostat per la mediació d’assegurances gironina i ha 
patrocinat aquesta edició de la qual avui podem fruir.

La història l’escriuen les dones i els homes en la seva tasca diària i les nostres 
firmes convidades en són un exemple fefaent. També hi ha l’altra història, 
l’espectacular, la sensacionalista, però la nostra –la particular i que ens 
estimem- és aquesta. I també quedarà gravada en lletra de motlle per als qui 
en vulguin gaudir.

Antoni Godoy Tomàs
President del Col·legi de Mediadors d’Assegurances de Girona

PRÒLEG
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Se’m demana que par-
li dels sinistres –on 
intervenim normal-
ment els bombers– i 
d’assegurances; que 
parli de prevenció i 
d’assegurances. 

He de començar reco-
neixent el meu total 
desconeixement del 
món de l’assegurança 
d’incendis. 

Per altra banda, respecte a la prevenció 
d’incendis, tot i que hi ha I’hàbit de dir ale-
grement que no hi ha res regulat, actualment, 
existeix una llarga llista de requisits de segu-
retat d’obligat compliment, encara que, això 
sí, estigui molt dispersa i sigui procedent de 
diferents departaments i ministeris. 

Hi ha la NBE-CP182, d’obligat compliment en tot 
tipus d’edificació, llevat dels annexos, que no es 
van aprovar. 

La NTE-IPF1974, d’obligat compliment quan una 
altra disposició així ho determina. 

Pels establiments recreatius i de concurrèn-
cia pública, hi ha el Reglament de la Policia i 
d’espectacles públics i activitats recreatives i 
la Circular aclaridora posterior del Ministeri de 
l’Interior. 

Hi ha, també, el Decret 549/1983, del Departa-
ment de Governació referit a salons de màquines 
recreatives. 

En establiments sanitaris, hi ha l’Ordre de 24 
d’octubre de 1979, del Ministeri de Sanitat i 
Seguretat Social, que estableix una sèrie de 
mesures de seguretat endemés de fer obligato-
ri el compliment de la NBE-CP182 i de la NTE-
IPF74 en els articles que no es contradiuen amb 
l’anterior. 

Firma convidada

Antoni Güell i Bosch 
Enginyer en cap de la Brigada de Girona de la Direcció General de Prevenció 
i Extinció d’Incendis i Salvaments de la Generalitat de Catalunya 

gener
febrer
març

1 9 8 8
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Per a les normes de prevenció en establiments 
turístics, hi ha l’Ordre de 12 de març de 1982, 
del Departament de Comerç, Consum i Turisme, 
que obliga a tots els establiments existents i re-
gula, endemés, per als de nova constitució, que 
compleixin la NBE-CP182 i la NTE-IPF74. Recen-
tment, aquest mateix Departament ha publicat 
l’Ordre de 6 d’octubre de 1987 en què també fa 
referència a la seguretat contra incendis. 

Cal no oblidar tampoc l’Ordenança general de 
seguretat i higiene en el treball i el Reglament 
d’activitats molestes, insalubres, nocives i peri-
lloses. 

És a dir, de regulació n’hi ha molta; manca, sens 
dubte, una adequada recopilació; no obstant això, 
des de les comissions tècniques a les que estem 
adscrits, els bombers procurem que els mínims de 
seguretat es compleixin al màxim. 

En quant a les assegurances, i partint del meu 
total desconeixement, em faig moltes vegades 
les següents preguntes: 

Es tenen o no en compte els requisits mínims de 
seguretat a l’hora d’assegurar un establiment? 

Se l’assegura igual deixant-ho ben lligat a la lle-
tra petita? 

Hi ha alguna variació en quant a la quantia de 
prima en funció del compliment, o no, dels mí-
nims de seguretat? 

Es fan rebaixes a la prima en funció de les millo-
res com ara, la detecció automàtica, quan aques-
ta es proposa com a mesura compensatòria de la 
sectorització i els mitjans d’evacuació? 

Si la instal·lació de mànegues representa una 
rebaixa a la prima, es té en compte que cap xar-
xa d’aigua municipal té la pressió mínima sufi-
cient com per garantir-ne el funcionament sense 
incorporar-hi un grup de pressió i generador? 

Es té en compte que es prima la detecció automàti-
ca en naus d’emmagatzematge en zones on no hi 
ha aigua suficient per l’extinció d’un incendi? 

Totes aquestes preguntes surten a l’hora de 
preparar un petit escrit que intenta relacionar 

el cos de Bombers amb els professionals de 
l’Assegurança; quantes en sortirien en una llar-
ga assentada? Els bombers estaríem disposats 
a fer-la. 

firma convidada | el butlletí març 1988
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ASSEGURANCES I MITJANS DE COMUNICACIÓ 

L’Article 20 de la Constitució és molt clar en la seva 
finalitat. Textualment diu: «Es reconeix i es prote-
geix el dret a comunicar o rebre lliurement informa-
ció veraç per qualsevol mitjà d’informació.». 

Per tant, hem de partir de la base d’aquest dret 
i d’aquest deure i rebre informació. No és cap 
secret dir que el poder s’avalua per la quantitat 
d’informació de tot tipus –i sobretot si és confi-
dencial– de la que un individu o un col·lectiu dis-
posa. I serà a partir d’aquí que podrà dissenyar 
una estratègia per a la seva actuació posterior 
i podrà donar les ordres pertinents per prevenir 
aquell fet o aquell esdeveniment. D’exemples 
n’hi ha a munts, i sobretot els que fan referèn-
cia a la seguretat de l’Estat, ja sigui en forma 
de contrapoder –cop d’estat, subversió… –, o 
simplement per prevenir catàstrofes meteorolò-
giques i poder posar en marxa els dispositius tan 
anomenats –i dissortadament encara poc evolu-
cionats– organitzacions de protecció civil. 

Un cop establert aquest dret a ser informat, 
amb tot el conjunt dels mitjans de comunicació  
variats ja no només en la forma –ràdio, prem-
sa, televisió– sinó també en el contingut, cal 
veure on es centra l’atenció del ciutadà. Estic 
segur que coincidiríem la gran majoria, per no 
dir tots, a dir que hi ha dos tipus de notícies, 
d’informacions, que ultrapassen el terme mitjà. 
Són les que alteren la vida normal de cada dia i 
les que afecten aquelles persones que coneixem 

per via directa o per via de la seva popularitat 
o posició social dins el col·lectiu de ciutadans. 
És a dir, que la gran majoria de lectors, oients o 
televidents, paren més atenció als fets tràgics, 
desastres, delictes, les grans catàstrofes i aque-
lles notícies que projecten d’una o altra manera 
les seves aspiracions o frustracions. 

És un fet comprovat que les seccions més segui-
des d’un diari, i sobretot si és un diari d’un àmbit 
territorial determinat, són les de successos i de 
necrològiques. 

Només cal veure com puja l’índex de vendes a la 
localitat on ha passat un fet important. Amb mo-
tiu d’un assassinat en una població de les comar-
ques de Girona, les vendes de diaris superaren el 
400% de la venda mitjana diària. Durant molts 
anys, a l’Estat espanyol una de les publicacions 
que gaudien d’una salut econòmica esplèndida 
era El Caso, destinat única i exclusivament als 
successos. Pot ser era un cas, valgui la redun-
dància, exagerat, i que definia una mica l’estat 
sociocultural de la població durant els anys de la 
postguerra en què era difícil poder fer una prem-
sa equilibrada, precisament perquè es conculca-
va la llibertat d’expressió que equivalia a retallar 
el dret a ser informat d’altres qüestions que no 
interessaven al poder establert. Ara, és evident 
que les publicacions són més equilibrades, ja no 
només en la temàtica sinó en la qualitat, però 
no per això s’ha deixat de banda la informació 

Firma convidada

Enric Matarrodona i Puigdemont  
Director de PUNT DIARI 

abril
maig
juny

1 9 8 8

22
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d’aquest tipus. Precisament, darrerament hi ha 
diaris que es projecten cap al tipus de diaris sen-
sacionalistes europeus com ara, el Bild Zeitung 
alemany, que és el de més tirada, o el The Sun 
anglès. Curiosament, mentre a l’Estat espanyol 
tots els diaris es queixen que no puja l’índex de 
lectura, i això lògicament afecta les vendes, a 
Europa, amb unes xifres molt per sobre de les 
d’aquí, ens trobem que els diaris de més tirada 
són precisament aquests. 

Quant a l’altre tipus de notícies, les que afec-
ten als personatges populars, només cal veure 
l’índex de vendes i difusió de les revistes ano-
menades del cor –Hola és la publicació més ve-
nuda a l’Estat espanyol– per corroborar aquest 
extrem. El fenomen que va significar la revista 
Interviu, a la qual congeniaven essencialment 
les dues formes  –a més d’inserir-hi les corrupte-
les polítiques procedents de l’etapa franquista–, 
n’és també un clar exponent. 

Dins aquestes coordenades veiem que, en parlar 
de risc, s’ha de relacionar també amb previsió, és 
a dir, a assegurar-se que el sinistre, sempre impre-
vist, faci que l’afectat es quedi sense res i hagi de 
començar de nou, amb tot el que això comporta. És, 
doncs, en aquest punt que hi hauria la interrelació 
més clara entre mitjans d’informació i companyies 
asseguradores. La consciència del ciutadà entorn 
del risc a l’hora de desenvolupar una activitat, del 
tipus que sigui, però sobretot el que té una relació 
amb la persona (incapacitat, la mateixa vida, la fa-
mília) i la seva activitat econòmica, seria molt me-
nor si no tingués coneixement que aquell fet impre-
vist no tan sols es pot produir, sinó que es produeix, 
encara que sigui a molts quilòmetres de distància. 
Sense aquest coneixement previ seria difícil que un 
agent o un corredor d’assegurances pogués con-
vèncer que una pòlissa és imprescindible en moltes 
ocasions i, més segons el tipus d’activitat que es 
desenvolupi. El procés que ha sofert la humanitat 
aquest segle es copsa, tant als mitjans de difusió 
com als tipus i maneres d’establir una assegu-
rança. 

Saber què passava en un país llunyà de l’Àsia, 
abans era difícil i, fins i tot, o es coneixia molt 
posteriorment, o simplement es desconeixia. 
Ara, els mitjans de comunicació i la premsa es-
crita, gràcies a la tècnica, poden informar al mo-
ment de qualsevol esdeveniment. És evident que 

d’ençà del desastre de la central nuclear de Txer-
nòbil la societat és molt més conscient del risc 
que comporta una central nuclear. Aquests dies 
hem vist com s’ha fet un simulacre d’evacuació 
de Vandellòs. Cada dia ens arriba puntualment i 
podem saber quina és la situació al golf Pèrsic, 
amb totes les conseqüències que comportaria 
per a la major part de la humanitat un conflicte 
bèl·lic obert internacional o la baixa de la borsa 
de Nova York que, a part de l’entrellat interrela-
cionat de l’economia mundial, s’ha seguit pas per 
pas la seva evolució per part de tots els mitjans de 
comunicació. Salvant les diferències en tots els 
aspectes, el crac del 29 va expansionar-se inter-
nacionalment de manera no tan immediata, i hi 
hagué fins i tot temps perquè cada país adoptés 
mesures de precaució. Amb aquests exemples 
veiem que la consciència de l’índex de risc ultra-
passa el fet quotidià i ha obert més perspectives 
al camp de les assegurances. Però, amb tot, el 
que necessitem també els ciutadans és conèixer 
el nostre entorn immediat, saber què ha passat al 
costat de casa, al poble de cadascú o al poble veí, 
o a la comarca… i així successivament. I és obvi 
que això ajuda l’agent o corredor d’assegurances 
a l’hora de plantejar una situació. I precisament 
per això, els diaris d’un àmbit territorial determi-
nat com el nostre, juguen un paper important. És 
més, tenim l’obligació, si volem ser un mitjà de 
comunicació, de fer l’esforç que calgui perquè 
sigui així. És lògic que a l’hora de valorar una no-
tícia, de decidir quin tractament s’hi ha de donar, 
nosaltres ens moguem amb criteris geogràfics. Un 
mateix fet, o semblant, ha de tenir inevitablement 
un tractament diferent si passa a deu quilòmetres 
de Girona que si succeeix a Huelva o al Pakistan. 
La reacció del lector no serà la mateixa. Com més 
a prop seu es produeix la notícia més detalls en 
vol conèixer. Un exemple ben clar d’això el veiem 
en el tractament dels darrers aiguats a tot Cata-
lunya. 

Punt Diari va dedicar setze pàgines a explicar el 
mal que havia fet l’aigua, es va intentar esbri-
nar quin era el volum econòmic de les pèrdues. 
S’explicava des de les carreteres que s’havien 
tallat fins aquell pagès que va veure com se li 
ofegaven més de 500 ànecs. És evident, doncs, 
que la sensibilitat del ciutadà de les comarques 
de Girona és molt més gran enfront dels aiguats 
ara que abans del desastre, tant si l’ha patit di-
rectament com si no, sempre i quan hagi tingut 

firma convidada | el butlletí juny1988
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informació de la magnitud de la tragèdia. 

Amb tot això podria semblar que estic mimant 
els agents o corredors d’assegurances perquè 
esperin qualsevol esdeveniment d’aquest tipus 
per començar a actuar. No. Al contrari. I per això, 
tot repassant informacions relacionades amb el 
sector, he llegit quins eren els objectius de la 
Reunió Mundial de productors d’assegurances, 
o l’organització d’aquesta setmana. L’objectiu 
principal és donar a conèixer la professionalitat 
de l’agent o del corredor, i «despertar en el con-
sumidor la necessitat de demanar el seu asses-
sorament en tot el que representa la contracta-
ció de qualsevol tipus d’assegurança desitjada, 
d’acord amb les cobertures més àmplies i correc-
tes». I es diu clarament que la missió de l’agent 
no es limita només a la de l’assessorament, 
sinó que un cop subscrita la pòlissa, comença 
la segona part de les seves obligacions, que és 
el control perquè la pòlissa sigui sempre d’acord 
amb el risc assegurat, situació, activitat i capital, 
i tramitació del sinistre quan aquest es presenta, 
i tot perquè la indemnització que s’aconsegueixi 
sigui la més justa i la més correcta. 

I en aquest aspecte de professionalització i de 
preparació hi veig una relació entre l’agent i el re-
dactor. Es tracta que cadascú, en la seva vessant, 
conegui perfectament el tema. Una pòlissa mal 
feta tindrà unes repercussions que causaran un 
perjudici al client. Així mateix, una informació mal 
elaborada, amb poc rigor, i sense donar la veritable 
dimensió de la qüestió, també pot generar perjudi-
cis. I possiblement a vegades la col·laboració entre 
l’un i l’altre pot evitar-los. Un exemple podria ser 
el d’un magatzem de pintures que va cremar-se a 
Salt. La conseqüència va ser que algunes famílies 
de l’immoble van perdre els seus habitatges. Va 
resultar que l’assegurança de l’industrial només 
cobria el magatzem i, per tant, la companyia no 
podia fer-se càrrec dels perjudicis que l’incendi va 
causar a tercers. Així mateix, els titulars dels pisos 

que no tenien cap assegurança només van poder 
comptar amb els ajuts oficials a base de crèdits i 
de la solidaritat dels ciutadans que organitzaren 
actes en pro dels damnificats. Es va donar la no-
tícia, es va fer el seguiment, però hi va faltar una 
explicació clara i diàfana del paper que hi tenien les 
companyies asseguradores segons les pòlisses que 
s’havien subscrit. Crec que, per diverses raons –o 
per falta de contacte del periodista amb un agent, 
o perquè no es va considerar prou el fet–, la infor-
mació va quedar coixa i es va escatimar una dada 
important al lector per poder valorar en la dimensió 
real del succés. 

I em sembla que caldria, aquesta col·laboració, 
perquè moltes vegades, agents o companyies i 
periodistes coincidim en els objectius. 

El periodista té l’obligació no només d’explicar el 
fet, el succés, sinó també d’explicar les causes 
que l’han provocat, com s’ha produït i qui eren 
els protagonistes, afectats o no. Quantes vega-
des una bona informació ha fet que una com-
panyia es plantegés si ha d’indemnitzar o no un 
sinistre? Quantes vegades s’ha parlat d’incendis 
provocats per poder cobrar la indemnització? 
Una de les primeres lliçons que s’expliquen a les 
facultats de Ciències de la Informació és la nor-
ma de les sis ve dobles, corresponents a les sis 
paraules angleses “què”, “qui”, “com”, “quan”, 
“on” i “perquè” (What, Who, How, When, Whe-
re, Why). És a dir, que qualsevol informació ha de 
respondre a aquestes sis qüestions per estar ben 
elaborada. Per extensió, si el periodista aconse-
gueix donar una resposta veraç a totes elles en 
segons quines informacions, pot arribar a ser un 
bon complement perquè les companyies asse-
guradores tinguin una visió del sinistre que els 
permeti ajustar-se al que diu la pòlissa que han 
contractat amb l’afectat o els afectats. I també 
a la inversa. En més d’una ocasió al periodista, 
intentant respondre els sis interrogants, li cal-
drà posar-se en contacte amb alguna persona de 
les companyies asseguradores per comparar la 
informació que hagin recollit i que sigui objecte 
de ser publicada. És potser, per aquest camí, i 
sempre amb rigor i ètica, que els uns i els altres 
es poden complementar en alguns aspectes amb 
vista a una col·laboració estreta. 

Reproducció de la conferència pronunciada 
durant la 13ª Setmana Mundial. 
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LA SEGURETAT I L’ASSEGURANÇA 
EN L’OBJECTE D’ART 

Abans d’entrar específicament en el tema de la 
seguretat i les assegurances, convé aturar-se 
uns moments en l’essència de l’objecte que con-
siderem: l’obra d’art. 

Una obra d’art és un objecte únic i irrepetible, 
i això li confereix una característica molt espe-
cial, ja que, en el cas d’una pèrdua accidental, 

l’assegurança no podria mai col·laborar –ni 
econòmicament– en l’obtenció d’un segon pro-
jecte idèntic al primer. 

D’altra banda, sovintegen els trasllats d’objectes 
d’art, sobretot de les grans obres, per fer que pu-
guin ésser admirades per tota la humanitat. 

Així doncs, aquests objectes són sotmesos a 
uns riscs derivats del seu transport i, a més, a 
tots els altres derivats de la seva pròpia textura, 
en general relativament dèbil, a la qual afecten 
els canvis climatològics, les manipulacions, els 
embalatges –a voltes incorrectes–, les humitats, 
etc. 

És, per tant, en aquest cas tan especial, on més 
agermanats han d’estar l’assegurança i la segu-
retat. 

La gran obra, pel sol fet de la seva exclusivitat, i 
més encara si és obra d’algun dels “grans mes-
tres”, conquereix en el mercat de l’art uns valors 
fabulosos que obliguen a una assegurança de la 
mateixa capacitat que, arribat el sinistre, obli-
guen a les companyies a desembossaments molt 
importants. 

L’obra en qüestió, estarà sotmesa a diferents 
riscs, segons es trobi en el seu lloc habitual 
d’exposició o que hagi de viatjar. 
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En el primer dels casos, es podrà veure afectada 
per la delicadesa de la seva pròpia estructura 
(condicions d’exposició, humitat, temperatura, 
emmarcat incorrecte, etc.), el robatori, el foc i, 
encara més, la terrible agressió descontrolada. 

En el cas d’un trasllat, les afectacions possibles 
seran les pròpies del transport, en què les ma-
nipulacions es realitzen massa habitualment 
per personal no especialitzat; les diferències 
climàtiques, etc. 

En qualsevol dels casos, l’objectiu ha d’ésser 
sempre eliminar o rebaixar el risc, adoptant les 
mesures de seguretat que, quan més perfec-
tes siguin, més ens garantiran la integritat de 
l’obra. 

La tecnologia actual ens ofereix un gran ventall 
de possibilitats a l’hora de dotar un museu de 
les necessàries mesures de seguretat, les quals 
seran més o menys quantioses, en funció de la 
seva sofisticació. Evidentment, a l’hora d’escollir 
aquestes mesures, s’ha de quantificar també el 
valor de l’obra que cal protegir, de la mateixa 
manera que es faria a l’hora de contractar una 
assegurança sobre la mateixa obra. 

Aquestes mesures de seguretat, en museus, ga-
leries d’art, sales d’exposicions, podríem dividir-
les –bàsicament– en dos grups: 

A. – Contra el foc. 

B. – Contra el robatori. 

A. – Contra el foc –i els seus derivats– s’utilitzen 
detectors d’incendi que poden obeir a diferents 
estímuls: fum, temperatura, etc. La detecció 
del conat d’incendi es tramet a una central que 
produeix unes senyals acústiques o visuals, que 
donen l’alerta al personal de vigilància, indicant, 
a més, el lloc exacte de la zona on s’ha produït. 
Aquests detectors poden donar la indicació di-
rectament al servei d’extinció d’incendis. Des-
prés de l’alarma, s’utilitzen els mitjans d’extinció 
habituals: extintors de pols, etc. 

Si el recinte a protegir ho permet per la seva prò-
pia realitat física, i el pressupost cobreix el seu 
cost més elevat, és aconsellable utilitzar un sis-
tema d’extinció automàtic, que –evidentment–en 

el cas de pintura, no podria ésser amb sprinklers 
o ruixadors d’aigua, per raons òbvies, i que hau-
ria de fer-se mitjançant el llançament automàtic 
de gas halon (hidrocarburs hal·logenats). 

Com a mesura complementària dels mitjans 
tècnics de detecció i extinció, és aconsellable 
disposar d’un personal mínimament preparat en 
l’ús dels mitjans que es posaran al seu abast. 

B. – Contra el robatori, que podríem classificar 
al mateix temps en dues parts: protecció de dia 
i protecció de nit. 

Els robatoris en els museus, ens ho demostra 
l’estadística, es produeixen amb major freqüèn-
cia de dia. I això és lògic, ja que durant les hores 
d’obertura al públic és més difícil la protecció, 
la qual empitjora amb la presència de visitants 
a les sales. 

Així doncs, durant el dia, cal extremar la precau-
ció dels mitjans humans de que s’hi disposi.

Durant la nit, a més de les proteccions que hi 
hagi durant el dia, poden funcionar els tanca-
ments perimetrals que mitjançant diferents 
sistemes controlen l’obertura o violació de qual-
sevol porta o finestra, interior i/o exterior. Po-
den funcionar també els detectors volumètrics 
(ultrasons, infraroigs passius, etc.) que detecten 
qualsevol moviment estrany a les sales i que no 
poden funcionar a les hores que hi ha visitants al 
museu o a la galeria. 

Són de gran ajut durant el dia els circuits tan-
cats de televisió, que permeten controlar pels 
monitors totes les sales de l’edifici a la persona 
encarregada de la seguretat. 

Un altre mitjà, que d’altra banda eleva d’una for-
ma important el pressupost, però que es justifica 
en el cas de grans obres, és la protecció indivi-
dual de cada una, per qualsevol dels sistemes 
coneguts com ara, els de contacte, gravetat, 
inèrcia, etc. 

Avui per avui, i cada dia amb més intensitat, s’ha 
de fer atenció als actes d’agressió a les obres 
d’art; agressions que són realitzades per per-
sones que l’única cosa que obtenen a canvi és 
una estranya i morbosa satisfacció personal pels 
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danys aconseguits. Com exemple més significa-
tiu o rellevant, mencionaré els danys ocasionats 
recentment a La Pietat de Miquel Àngel. 

Aquestes situacions, agreujades per l’ús de ga-
nivets, esprais o altres estris semblants, poden 
quedar controlades establint unes barreres físi-
ques que, en la majoria dels casos, solen ser su-
ficients. Malgrat que dificultaran la correcta ad-
miració de l’obra, no s’han de deixar d’utilitzar, ja 
que suposaran la seva més eficaç protecció, fins 
i tot contra un dany inconscient, producte d’una 
mala educació cultural, com el de les persones 
que contínuament han de tocar els objectes ex-
posats. 

En aquest sentit, cal reconèixer que en l’actualitat 
s’han fet magnífics vidres que ni donen reflexos, 
ni treuen lluminositat ni vida a la tela o objecte 
exposats. 

En el cas que l’obra d’art faci un viatge dels que 
parlàvem a l’inici de l’escrit, és molt important 
exigir un correcte embalatge de l’obra, que la 
pugui protegir contra possibles cops durant la 
càrrega i descàrrega, humitats o agressions cli-
matològiques, tal i com dèiem. 

De la mateixa manera, cal evitar aquells factors 
que facin més perillós el ja de per sí problemàtic 
transport com ara, el fet d’enviar els quadres 
amb el mateix vidre amb el que són exposats, 
atès que, en cas de trencar-se aquest, podria 
fàcilment malmetre la tela, encara que s’hi 
col·loquin cintes autoadhesives. 

Fins ací una breu descripció d’alguns dels sistemes 
dels que es disposa avui per tal de protegir una 
obra d’art, així com d’algunes precaucions a tenir 
en compte per garantir-ne el seu perfecte estat. 

Crec que les companyies d’assegurances han de 
ser la primera i darrera anella que tanca la ca-
dena. La primera anella, tota vegada que poden 
disposar de mitjans d’investigació en els siste-
mes tecnològics que s’han d’emprar, sistemes 
que reduiran els riscs reals de l’obra. Igualment, 
poden aconsellar l’ús d’aquests mitjans i fins i 
tot poden bonificar la seva existència, de mane-
ra que, amb el temps, els vagin generalitzant i 
perfeccionant. Són també la darrera anella de la 
cadena, la que tanca amb la primera, establint 
una assegurança correcta i eficaç que, arribat el 
cas d’una pèrdua irreparable d’una obra d’art, 
compensi –si més no– les cada cop més impor-
tants despeses econòmiques amb què les obliga 
l’adquisició de noves obres d’art. 
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EL VI I LA CARRETERA 

Sovint, en circular per les carreteres del nostre 
país, podem veure un anunci de la Dirección Ge-
neral de Tráfico en el qual el dibuix d’una copa 
de vi sumat al dibuix d’un automòbil dóna com a 
resultat inevitable i fatal una ambulància. Certa-
ment estic d’acord en el fons d’aquesta publici-
tat ja que seria prou insensat negar la incidència 
real del consum d’alcohol sobre els accidents de 
circulació. Les xifres són prou eloqüents, cone-
gudes i esgarrifoses perquè calgui recordar-les. 
Per tant ni les advertències d’aquest tipus ni les 
mesures reals de control aplicades amb rigor po-
den ni deuen ésser criticades, pel possible bene-
fici social que comporten. 

Però si estic d’acord amb el fons i la filosofia 
d’aquesta campanya, no puc estar d’acord en 
absolut en la forma. En una forma simplista que 
identifica necessàriament l’alcohol amb la copa 
de vi. Perquè, per exemple, la Dirección General 
esmentada no alterna anuncis d’aquesta mena 
amb d’altres en què el component alcohòlic sigui 
representat per una gerra de cervesa, una copa 
de licor o un got llarg amb gel i ple de whisky? En 
qualsevol cas, un plantejament d’aquesta índole 
faria, almenys, la campanya més real i, per tant, 
més efectiva i de molta més credibilitat. 

És ben cert que hi ha algunes raons de tipus 
històric o tradicional que fan possible que en un 
país com el nostre de cultura mediterrània, pro-
ductor important de vi i que en els seus moments 

n’havia estat també un consumidor notable, sigui 
freqüent associar la beguda pròpia i tradicional 
amb la beguda alcohòlica. Però aquest compo-
nent tradicional o cultural no ens ha de fer per-
dre de vista quina és avui la realitat. 

Jo no sé si està establerta de forma fiable una 
estadística en la qual es faci esment de la clas-
se de beguda ingerida pel conductor amb taxes 
d’alcoholèmia perilloses. Dubto que, abans de 
simplificar barroerament, algú de la Dirección 
General de Tráfico s’hagi pres la molèstia de 
comprovar res, però el que sí és prou conegut 
són els hàbits de consum dels ciutadans de tota 
mena, que proven de forma abassegadora que 
l’alcoholisme –xacra social de primer ordre– té 
el seu origen tant en problemes d’ordre psico-
lògic com que el seu mitjà és normalment la be-
guda destil·lada d’alt contingut en alcohol i molt 
rarament el vi. 

Dades procedents de la CEE ens indiquen que a 
Itàlia, per exemple, en un període de deu anys 
el consum de cervesa s’ha quadruplicat i el de 
begudes espirituoses o destil·lades s’ha multi-
plicat per tres. A Irlanda –país tradicionalment 
poc consumidor de vi– el consum d’alcohol s’ha 
doblat en un període també de deu anys. A Ale-
manya s’ha passat de consumir 38 litres de cer-
vesa habitant/any a consumir 152 l. de cervesa 
habitant/any. Així podríem anar explicant quins 
han estat els increments de consum d’alcohol en 
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diversos països europeus o americans dels quals 
teníem dades i començaríem a entreveure quins 
són els productes que realment tenen responsa-
bilitat sobre l’alcoholisme i les seves seqüeles 
tant a l’ordre sanitari com al de circulació, labo-
ral, social i econòmic. 

Vegem però a continuació com el consum de vi 
ha anat disminuint de forma continuada tant al 
nostre país com a la resta de països tradicio-
nalment productors de l’àrea mediterrània. Així 
veiem que a França, per exemple, es passa d’un 
consum per habitant/any de 106 l. de vi al quin-
quenni 70/75 a un consum de 83 l. el 1984; cosa 
semblant passa a Itàlia, que passa de 103 l. a 80 
l. A Portugal, de 98 l. a 80 l., i a Espanya, amb xi-
fres absolutes encara menors, que passa dels 71 
l. de vi per habitant/any a l’esmentat quinquenni 
als 48 l. habitant/any el 1985. 

Les xifres són prou clares per veure que existeix 
una certa regressió en el consum de vi mentre 
que el consum d’alcohol augmenta, insisteixo, 
de forma alarmant. Cal utilitzar, doncs, les dades 
i les xifres de forma honesta i responsabilitzar 
el que sigui o a qui sigui de tot el greu problema 
que és l’alcoholisme a la nostra societat. No es 
pot dir que al Japó el consum de vi s’ha incre-
mentat en un 100% quan les xifres absolutes 
diuen que ha passat de ser 0,26 l. per habitant/
any a ser 0,56 l. No es pot caure en simplifica-
cions culpables o malintencionades, com no es 
pot deixar aquest tema en mans apassionades i 
poc objectives: no pot ser jutge d’aquesta qües-
tió ni un exalcohòlic –com passa a vegades– ni 
un fabricant de licor. 

I amb tot això faig i vull fer una explícita con-
demna de l’alcoholisme que precisament pre-
ocupa a molts sectors socials però de forma molt 
particular als qui estem relacionats amb el món 

del vi que sense ser culpables, com he intentat 
demostrar, sovint se’ns fa passar per incitadors 
al consum, corruptors de la societat o gairebé 
narcotraficants. 

En aquest sentit em sembla interessant conèixer 
el document produït pel Parlament Europeu l’any 
1982 titulat Problèmes de l’alcoolisme dans les 
pays de la Communauté el qual és una mostra 
de sensatesa i equanimitat. Seria massa llarga 
la seva cita textual però és exemplar veure com 
parla «d’augment general en el consum de begu-
des fortament alcohòliques»; «constatar que el 
consum abusiu d’alcohol genera sovint…», «les 
causes de l’alcoholisme són d’ordre social», etc. 
Podríem citar múltiples exemplars de la pondera-
ció en què està redactat el document de referèn-
cia, el que no exclou una condemna enèrgica i un 
seguit de propostes per combatre l’alcoholisme i 
una de les seves conseqüències més greus com 
són els accidents de circulació. 

El consum moderat de vi, el consum intel·ligent 
i racional d’aquesta beguda tan pròpia de la 
cultura mediterrània no ha de ser condemnat a 
priori, ja que el problema no rau en aquesta no-
ble beguda que és el vi sinó en l’ús que d’ell en 
fa l’home. 

Jo voldria que tothom recordés això quan veiés 
a la carretera el cartellet amb la copa de vi da-
rrere el qual s’amaga una mentida culpable o la 
defensa d’uns interessos que podrien ser inde-
fensables per tot el que ja n’hem dit. 
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ENS POT CAURE EL CEL PEL CAP? 

Diuen que els gals només tenien por que el cel 
els caigués pel cap. Si més no, així consta en els 
populars contes de l’Astérix. Aquesta afirmació 
pot provocar un petit somriure de suficiència a 
l’home d’avui dia. Però la veritat és que hi ha el 
perill, petit però cert, no de que ens caigui el cel 
a sobre, sinó que ens caigui un meteorit, que no 
és més que un roc, pel cap. 

Tots hem vist, durant les nits clares d’estiu, 
punts lluminosos que es mouen ràpidament pel 
cel i que deixen una estela de llum darrere seu. 
Són els meteors. Són deguts a l’entrada a gran 
velocitat dins l’atmosfera de grans de sorra pro-
cedents de l’espai. 

El medi interplanetari no és buit, sinó que està 
ple de petits objectes anomenats meteoroides 
que tenen una grandària compresa entre un gra 
de sorra i una gran muntanya. El seu origen és 
divers. Uns són les sobres del material que va 
servir per formar els planetes i satèl·lits, altres 
són les deixalles dels cometes en el seu viatge 
al voltant del Sol. Degut a l’acció dels planetes, 
especialment Júpiter, molts d’aquests objectes 
no tenen òrbites estables, el que fa que de tant 
en tant es creuin amb la Terra, que aquesta els 
capturi i que caiguin cap a la superfície. A causa 
de la gravetat aquests grans s’acceleren i adqui-
reixen una gran velocitat. La fricció amb l’aire fa 
que, primer les capes externes i després les més 
internes, s’escalfin fins a grans temperatures i 

es volatilitzin deixant darrere seu una llarga cua 
de llum. Es calcula que cada dia cauen sobre la 
Terra més de 3.000 tones de material meteòric. 

No tots els meteoroides es desintegren en tra-
vessar l’atmosfera. Si són prou grossos, les ca-
pes més internes poden sobreviure al xoc tèrmic 
i arribar fins al Sol provocant un fort impacte. En 
aquest cas, el tros de meteoroide que resta rep 
el nom de meteorit. 

Els meteorits es coneixen des de fa segles. La 
Pedra Negra que es guarda a la Ka’ba (la Meca) 
és sens dubte d’origen còsmic. El més gran que 
es coneix es troba en el mateix lloc que va caure, 
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Hoba West, a l’Àfrica del Sud. El segon mes gran 
és el que es guarda al Planetari Hayden. Pesa 
30 tones i va ésser trobat per l’explorador nord-
americà Robert Peary a Ahnighito, Groenlàndia, 
l’any 1897. De fet, tots els museus del món te-
nen col·leccions de meteorits. 

No es té notícia de ningú que hagi estat mort 
directament per un meteorit. Només es coneix 
el cas d’una dona d’Alabama que a l’any 1954 
un meteorit li va trencar el braç. Ja que la pro-
babilitat de que un meteorit caigui directament 
sobre una persona és molt petita, només cal mi-
rar la superfície ocupada per les persones i la 
superfície total de la Terra, els efectes destruc-
tors d’un impacte d’aquestes característiques 
depenen molt de la massa de l’objecte que cau. 
Per exemple, un meteorit d’un milió de tones té, 
en el moment de l’impacte, una velocitat típica 
d’uns 30 quilòmetres per segon, el que vol dir 
que l’energia que allibera és semblant a la d’una 
bomba atòmica d’una megatona. L’impacte del 
meteorit primer provoca la fractura de les roques 
superficials (les polvoritza i les dispersa) i tot se-

guit genera una ona de xoc que es propaga cap 
a l’interior de la Terra elevant la temperatura del 
Sol de tal manera que provoca la seva explosió, 
produint un cràter que té un pic en el centre i 
parets molt abruptes. 

La Lluna, Mercuri, Mart, els satèl·lits de Júpiter, 
de Saturn i d’Urà mostren superfícies plenes de 
cràters d’impacte. De fet cap objecte del siste-
ma solar ha pogut alliberar-se d’aquest terrible 
bombardeig. Una vegada formats els planetes i 
els seus satèl·lits, el medi interplanetari encara 
estava ple de runes que van anar caient gradual-
ment a sobre dels objectes recentment formats. 
La Terra no va ésser cap excepció. L’atmosfera 
ens va protegir (i ens protegeix encara) dels 
meteoroides petits, però no va poder fer res 
en contra dels grans. Al Canadà es conserven 
els cràters produïts per aquest fenomen i que 
l’erosió encara no ha pogut esborrar. 

A mesura que el temps ha anat passant, milers de 
milions d’anys, el medi interplanetari s’ha anat 
quedant buit i la intensitat de la pluja meteòri-
ca ha disminuït gradualment. Però mai ha des-
aparegut del tot. Cada dia cauen més de 3.000 
tones de material meteorític sobre la Terra i es 
calcula que cada 100 anys la Terra rep l’impacte 
d’un meteorit de més de 1.000 tones. La major 
part d’aquest material, les tres quartes parts, 
cau sobre el mar. De fet hi ha proves evidents 
de la caiguda de meteorits de grans dimensions. 
El Cràter del Diable a Arizona (Estats Units) n’és 
una d’elles. Te un diàmetre de 1.265 metres i una 
profunditat de 175 metres i les parets tenen una 
alçada de 40 metres respecte als terrenys veïns. 
Es creu que va ésser produït per la caiguda d’un 
meteorit, que encara es troba enterrat a l’interior 
del cràter, ara fa 22.000 anys. 

Els dos impactes més importants del nostre 
segle s’han produït a Sibèria, un a l’any 1908 i 
l’altre al 1947. El primer es va produir a la regió 
de Tunguska, el 30 de juny. Els testimonis del 
fenomen van explicar que havien vist una bola 
de foc que va travessar ràpidament el cel i que 
va explotar en el moment de tocar terra. L’ona 
de xoc resultant va arrasar 2.000 quilòmetres 
quadrats de bosc i va donar la volta al món dues 
vegades. La quantitat de pols que es va aixecar 
va ésser tan gran, que la llum que difonia per-
metia llegir un diari a plena nit a Londres, situat 
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a 10.000 quilòmetres de distància. A pesar de 
la violència del fenomen, en el lloc de l’impacte 
només s’hi va trobar un petit cràter. Aquesta cir-
cumstància ha provocat moltes especulacions 
sobre el seu origen. Uns han dit que havia estat 
provocat per l’impacte d’un tros d’antimatèria. 
Altres per l’impacte d’un microforat negre que 
hauria travessat la terra com un perdigó traves-
saria un flam. Altres, fins i tot, han especulat 
amb la possibilitat que una nau extraterrestre 
s’hagués estavellat en el lloc. La veritat és que, 
en aquest cas, el culpable va ésser un cometa. 
L’anàlisi de la trajectòria de la bola de foc in-
dica que l’objecte havia sortit d’un punt situat 
sobre la trajectòria seguida pel cometa d’Encke. 
Ja que un cometa està format per glaç i pols, 
el seu material no té la consistència necessària 
per excavar un cràter de gran profunditat. L’altre 
impacte, el de 1947, es va produir a la regió de 
Sikhote-Alin i, encara que molt menys documen-
tat, s’està segur que va ser provocat per un me-
teorit que es va fragmentar i va produir mes d’un 
centenar de petits cràters. 

Degut a que aquests meteorits van caure sobre 
una zona despoblada no hi va haver víctimes. 
Però si un impacte d’aquestes característiques 
es produís contra una ciutat moderna, les vícti-
mes es contarien per milions. De fet, l’impacte 
d’un meteorit de grans dimensions podria ano-
rrear completament la humanitat. Un asteroide 
petit, com són els objectes Apol·lo, o el nucli 
d’un cometa, com el Halley, tenen un diàmetre 
d’uns deu quilòmetres i una massa de l’ordre del 
bilió de tones. Els efectes produïts per l’impacte 
d’aquests objectes serien terribles. Excavarien 
un cràter de 200 Km. de diàmetre, com tot Ca-
talunya, i provocarien terratrèmols, sismes ma-
rins i vents huracanats que malmetrien gran part 
del globus terrestre. Però això no seria el pitjor. 
L’enorme núvol de pols que aixecaria l’impacte 
taparia completament el Sol durant molt de 
temps, provocant una caiguda de les tempera-
tures i la interrupció de la funció clorofíl·lica, 
el que tindria com a conseqüència l’extinció de 
la majoria dels animals i plantes. La catàstrofe 
seria completament igual a l’hivern provocat per 
una guerra nuclear. 

L’estudi dels estrats geològics indica clarament 
que aquest fenomen ja s’ha produït altres vega-
des durant la història de la Terra. Els dinosaures 

que van dominar el planeta durant 150 milions 
d’anys van desaparèixer de cop a finals del Cre-
tàcic, ara fa uns 65 milions d’anys. Entre els 
sediments que contenen els seus fòssils hi ha 
una petita capa d’argila que presenta un excés 
d’iridi. Aquesta capa és present a tots els llocs 
de la Terra on s’ha estudiat el fenomen, tant a 
Itàlia com a Texas o Nova Zelanda o la mar Càs-
pia. Ja que aquest element químic és molt poc 
abundant a la Terra i en canvi és molt abundant 
als objectes Apol·lo, tot fa pensar que l’extinció 
dels dinosaures va ésser deguda a la caiguda 
d’un meteorit gegant. 

Fins ara s’han detectat sis extincions massives 
d’animals i plantes. La més dràstica es va pro-
duir a finals del Pèrmic, ara fa uns 250 milions 
d’anys, en la que van desaparèixer la meitat de 
les famílies, tres quartes parts dels gèneres i el 
90% de les espècies. L’última de les extincions 
es va produir a finals de l’Eocè, ara fa 35 milions 
d’anys. En tots els casos es creu que un meteorit 
va ser el culpable. 

Sembla clar, després del que s’ha dit, que hi ha 
una possibilitat real de que ens caigui el cel pel 
cap, però no cal capficar-s’hi. La probabilitat 
de que ens caigui a sobre un petit meteorit és 
molt més petita que no pas la de que ens caigui 
a sobre un totxo, i encara que és pràcticament 
segur que en els propers centenars de milions 
d’anys caurà sobre la Terra un meteorit de grans 
dimensions, tampoc sembla necessari fer-se una 
pòlissa d’assegurances perquè no quedarà ningú 
per pagar-la o cobrar-la. 
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CONFIANÇA EN LES ASSEGURANCES

Per sort cada dia menys, però fa la impressió que 
al nostre país la gent encara no ha entès que val 
més prevenir que curar. 

D’aquesta manera, encara avui hi ha massa 
gent que assumeix un nivell de risc important, 
sense assegurar un patrimoni que molt sovint 
s’ha aconseguit amb un gran esforç personal, 
durant tota una vida i moltes vegades amb la 
col·laboració de tota la família. 

En un altre aspecte, avui encara hi ha massa 
gent que no assegura una collita que representa 
la font d’ingressos més important per a la sub-
sistència de la família durant l’any. 

Per això ens hauríem de preguntar el perquè 
d’aquests fets. 

És, potser, per falta d’informació? 

És que els ciutadans pensen, potser, que en cas 
de catàstrofes importants ja els ajudarà el Go-
vern? 

En aquest darrer cas hem pogut constatar sovint 
com la falta d’informació provoca que la majo-
ria de la gent tingui un concepte erroni sobre en 
quins casos el Govern es veu obligat a declarar 
una zona com a “catastròfica” i seria convenient 
que els poders públics no confonguessin els ciu-
tadans pel que fa a aquestes situacions. 

Desconfiança en les companyies d’assegurances? 

Penso que, almenys fins fa poc temps, existia 
una certa imatge de desconfiança i era corrent 
sentir comentar a més d’un ciutadà que les as-
segurances es pagaven durant tota una vida i 
que quan les necessitaves de veritat no et res-
ponien. 

Estic segur que aquesta imatge també era, en 
bona part, un fruit del desconeixement, fins i tot 
del propi desconeixement que molts assegurats 
demostren pel que fa a la pòlissa a la qual s’han 
acollit. 

En altres casos, el pas dels anys i l’evolució 
econòmica han provocat que ciutadans amb 
pòlisses de fa molts anys i que mai no han ac-
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tualitzat s’han emportat sorpreses a l’hora d’una 
necessitat. 

Però la intenció d’aquest escrit no és precisa-
ment la d’analitzar en profunditat els possibles 
malentesos que puguin existir entre les compan-
yies i els assegurats, sinó al contrari, fer notar 
en tot cas la credibilitat que van aconseguint les 
companyies d’assegurances davant la població. 

I ho van aconseguint a traves d’un esforç molt 
important de professionalitat i d’imatge del 
conjunt de persones dedicades a aquest sector 
professional. 

I així ha de ser en un temps en el qual els esde-
veniments naturals o provocats directament pels 
humans ens agafen massa sovint per sorpresa 
i el nivell de risc ha augmentat en tots sentits 
d’una manera considerable. 

Ara bé, estic convençut que aquest esforç de 
les companyies d’assegurances hauria d’anar 
acompanyat d’un procés educatiu que impliqués 
el conjunt de les administracions públiques i que 
hauria de servir per aconseguir un augment con-
siderable de la consciència ciutadana pel que fa 
al reconeixement del fet que val més prevenir 
que curar, evitant d’aquesta manera sorpreses 
innecessàries que poden perjudicar una persona 
o una empresa per tota una vida. 
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GIRONA: CIUTAT DE SERVEIS

Històricament Girona ha jugat un paper de capi-
talitat. Reconeguda políticament o eclesiàstica 
la Història ha fet de Girona seu d’un Bisbat, una 
vegueria, un comtat, un corregiment, una provín-
cia, una comarca. Ha tingut una administració 
civil i militar d’abast provincial. 

Mai la ciutat de Girona no ha deixat d’exercir en 
un grau o altre un paper jerarquitzat en la xarxa 
de pobles i ciutats del seu entorn. 

Aquesta capitalitat centrada en l’administració 
ha tingut sovint components burocràtics i impro-
ductius i sovint ha tingut efectes mes d’inèrcia 
que de revulsiu. 

Per això avui enfoquem la capitalitat de Giro-
na d’una altra manera. Cal que la vida política, 
econòmica, social i cultural confirmi aquesta 
capitalitat. 

I per assolir aquest objectiu cal 
emprendre totes les accions ne-
cessàries que refacin el pes i la in-
cidència en la vida local del sector 
dels serveis. L’esforç per reforçar 
el sector terciari a la ciutat s’ha 
d’acompanyar per l’esforç de donar-
li una projecció supramunicipal. 

L’estació d’autobusos, Mercagirona, 
el Teatre Municipal, la Institució Fi-

ral o la Universitat de Girona són mostres insti-
tucionals d’aquesta aspiració. 

Però cal que segueixi a aquesta oferta l’empenta 
del sector privat dels serveis. Cal que l’atracció 
i l’arrelament dels negocis terciaris a la ciutat 
arrenquin una forta projecció fora dels límits del 
terme municipal. 

Per això estic segur que la contribució del sec-
tor privat, dels negocis de serveis, d’un potent 
terciari, del món de la distribució, la premsa, 
l’assessorament, etc., al nostre projecte de 
ciutat, ha de ser una contribució decisiva amb 
efectes estimulants pel conjunt de la societat 
gironina. 

Entre tots farem així la transició d’una capital 
burocràtica (imposada) a una capital de serveis 
(necessària i necessitada). 
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LA NORMALITZACIÓ DE LA LLENGUA 
CATALANA ÉS TASCA DE TOTS 

La lluita de tots els catalans per fer efectiva la 
regularització de la vida nacional catalana ha 
d’ésser constant i ha d’abastar tots els àmbits de 
la nostra vida quotidiana. El nivell de prioritats 
per establir el procediment de la nostra actuació 
col·lectiva en aquest sentit pot ésser, eviden-
tment divers, vist des de les diferents òptiques 
sociopolítiques de la nostra societat nacional. 

La nostra entitat, des de fa quasi 30 anys, va de-
finir la trajectòria de la seva actuació posant en 
un lloc preeminent la vital concepció de la nostra 
naturalesa nacional. En aquest ordre de coses, hi 
ha un principi d’enunciat prou evident que pot fer 
que la nostra identificació com a poble sigui prou 
evident per fer-lo inqüestionable: la Llengua, la 
Personalitat Històrica i el Nostre Dret. 

En aquesta disjuntiva d’haver d’escollir una eina 
o un procediment de treball per fer possible la 
nostra reconstrucció nacional, ÒMNIUM CULTU-
RAL va escollir –sense oblidar cap altra possibi-
litat de treball– la de la normalització lingüística, 
des de molt abans que po-
guéssim assolir cap forma 
d’autogovern. 

Per fer possible aquesta fina-
litat, som de l’opinió que la 
nostra societat civil –sense 
tenir present els possibles 
ajuts oficials, tan necessa-

ris en tota acció de recuperació política– ha de 
procurar la catalanització de tot el procés civil, 
comercial, cultural, etc., amb l’autoimposició i la 
voluntat de retornar a la llengua catalana el to i 
el relleu que li devem i que tingué en tot el pro-
cés històric i social de la nació catalana. 

En aquesta línia, la nostra societat civil i ben con-
cretament el vostre col·lectiu, hauria de prendre 
la decisió formal de fer ús de la llengua catalana 
en tota la tasca professional de l’assegurança, 
preveient la creació de les pòlisses, l’acció del 
màrqueting i la relació epistolar i col·loquial amb 
l’ús de la llengua catalana, la llengua oficial i la 
pròpia i natural de Catalunya. 

És una tasca de tots i cadascun de vosaltres, 
en el sector que us moveu, de forma constant i 
continuada, i, en totes les circumstàncies de la 
vostra vida professional. 
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És molt possible que més d’un lector es pregun-
ti: Què hi fa el bisbe en un Butlletí del Col·legi 
d’Agents i Corredors d’Assegurances? Senzi-
llament hi sóc perquè se m’ha demanat col-
laboració i a cap ciutadà poden ser-li estranyes 
les relacions lleials que concorren en la vida 
social. El fet de ser bisbe em subratlla, encara, 
el deure de sentir el goig i les esperances, les 
dificultats i les realitzacions del seus semblants. 

L’objectiu noble de les relacions entre els mem-
bres del Col·legi queda palès en el capítol II dels 
seus Estatuts quan posa entre altres fins i funci-
ons «Ordenar i vigilar l’exercici de la professió 
dins el marc de les lleis… Defensar els interes-
sos professionals dels associats… Vetllar per 
l’ètica professional i pel respecte als drets dels 
ciutadans, etc.». 

Tot pensant que podia oferir als lectors del But-
lletí m’ha vingut a la memòria el títol d’un llibre 
de Thomas Merton, un escriptor nascut a Prada 
del Conflent i mort monjo trapenc a Bangkok 
l’any 1968, que diu: «Ningú no és una illa». Hi 
he pensat per associació d’idees, ja que un Col-
legi de professionals té la seva raó de ser en la 
recerca de la solidaritat entre els membres d’un 
mateix estament. 

És una necessitat que trobem viva en la història 
i, en part resolta a casa nostra, ja en el segle XI, 
pels gremis i confraries basades en la comunitat 
de treball i en els factors religiosos i assistenci-
als; sovint, deixeu-m’ho escriure, sota la protec-
ció episcopal, fet molt normal en l’època. 
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En l’associacionisme aquells menestrals troba-
ren una força social pel reconeixement dels seus 
drets, al mateix temps que els donava carta de 
ciutadania per participar en la vida pública, so-
bretot a nivell municipal. Els gremis deixaran pro-
gressivament el seu paper en el segle passat per 
obra dels ministres dels Carles III i IV, els quals 
donaren curs a la llibertat d’indústria i de treball 
sense control. Bufaven fort els corrents lliberals 
infectats d’un individualisme, propens al desin-
terès pels drets dels altres i a la corrupció. 

«Ningú no és una illa». Més aviat hem de dir que 
les persones som com els nusos d’una xarxa, que 
es necessiten els uns als altres i tots plegats re-
forcen el conjunt. Això respon a la íntima natu-
ralesa de l’home, ser social, que no pot viure ni 
desplegar les seves qualitats sense teixir relaci-
ons amb els altres. Relacions obertes i fraternals 
que porten a donar i rebre. 

Una societat en la que és deficient la vida as-
sociada dels ciutadans és una societat humana-
ment pobra i poc desenvolupada, encara que si-
gui econòmicament rica i poderosa. I el col·lectiu 
ha de poder defensar els seus drets en el propi 
terreny on desplega la seva activitat sense haver 
de recórrer a plataformes de poder en recerca de 
proteccionisme.

El fenomen de l’associacionisme és un dels sig-
nes dels temps que el Papa Joan XXIII enumera 
a la carta Pau a la terra. Ell hi descobreix la pre-
sència de l’esperit que cal secundar per construir 
els pobles en una pau estable.

Naturalment que, per la seva part, tot Col·legi 
professional ha de vetllar, al mateix temps, per 
no caure col·lectivament en els defectes de l’in-
dividualisme. «Els esmentats Col·legis no han de 
considerar com a llur finalitat exclusiva la de-
fensa dels drets dels membres que l’integren. 
L’honest exercici de la professió, el compliment 
de la funció social que li és inseparable, la ga-
rantia dels valors ètics i deontològics que hi són 
implicats són també objectius propis dels Col-
legis professionals i d’altres associacions anàlo-
gues.» (Els laics en la vida pública, Conferència 
Episcopal Espanyola).

Aquesta exigència, justament és un factor de 
prestigi i una garantia per dipositar-hi confiança. 
No abaixeu el llistó.
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Què difícil resulta sintetitzar en molt poques lí-
nies el ventall de situacions plantejades dins de 
la nostra activitat, els nostres negocis, la nostra 
marxa professional i per què no, el nostre futur. 

Si ens iniciem en el prioritari “noves fórmules de 
distribució” i en els intents d’invasió del nostre 
camp per les Entitats de Crèdit, he de limitar-me 
a concretar la situació de les nostres accions en 
defensa d’una ortodòxia en aquest sentit. 

Avui, la Banca vol vendre assegurances, vol entrar 
de ple en el camp de la venda d’assegurances. 
Uns per mitjà d’una Societat de Corretatge, ta-
padora de les seves promocions. D’altres (es-
pecialment Caixes) més descaradament, gene-
ralment promocionen cobertures, assegurances 
–generalment de massa– per als seus clients. 

És il·legal vendre així les assegurances. Uns per-
què per mitjà d’una persona interposada volen fer 
creure que respecten la producció d’assegurances 
en la línia que és una Corredoria la que intervé 
com a garantia de serietat i solvència, i al Banc 
tan sols ofereix el fons de clients; i d’altres direc-
tament, vulnerant tot principi d’imatge. 

Ni en un cas, ni en l’altre, es pot fer, perquè 
utilitzar una Corredoria per signar propostes, 
figurar en pòlisses i canalitzar, sense cap més in-
tervenció, la cobertura a l’Entitat, no ens pot pas 
fer oblidar que qui realment ven és l’empleat, 

apoderat o directiu de la sucursal, directament 
i personal. 

Això neix del ja tan conegut Article 3.2 del Text 
Refós, de creació de Societats d’Agències i Co-
rredories, de les quals en puguin ser socis les 
persones jurídiques sense limitació d’aquestes i 
de participació. 

De quina manera ens hem arribat a defensar o 
com hem denunciat aquest atac? Crec que seria 
interminable. Denúncies a la Direcció General 
d’Assegurances (precisament inspiradora del 
paràgraf afegit al Text Refós), al Banc d’Espanya, 
i als Jutjats. I què passa? Que totes estan en 
procés d’informació. 

Siguem realistes, què pretén la Banca? Lliber-
tat absoluta per accedir al seu fons de come-
rç, als seus clients, i vendre’ls amb els seus 
mitjans i les seves estructures amb evident 
anarquia i deslleial competència cobertures 
d’assegurances. On acudeix la Banca buscant 
suport? A l’Administració, la qual l’escolta i 
atén, ja que evidentment, la pressió política de 
la Banca és una realitat. Què pensen les Entitats 
independents? Que la Patronal ho és de totes, de 
les que són propietat de la Banca i de les que no 
ho són, i dominen les primeres. 

Vendre aquí que és el que fa el Col·legi de Girona 
i, amb ell, el Consell General, crec que és impropi, 
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seria molt extens i possiblement amb la revista 
Aseguradores sereu assabentats. Una breu síntesi 
de que estem sostenint una activitat de queixes, 
esmenes, requeriments, denúncies, etc. 

Però una finestra d’esperança s’obre en aquest 
tema, una finestra que, per què no?, correm el risc 
de que se’ns tanqui, però hi és i per això, com que 
l’ànim no defalleix vull traslladar-vos-hi. 

Avui la Direcció General d’Assegurances ha 
remés a les Corts espanyoles un projecte de 
llei per tal d’adaptar la legislació espanyola 
d’assegurances a la Directiva de la CEE sobre 
assegurances no de Vida i com sigui que, per 
por d’oblidar-ho, reitera incorporar en el Text 
que podran constituir-se Societats d’Agència i 
Corredoria d’Assegurances amb socis, persones 
jurídiques sense limitació. 

El Consell, amb l’aprovació unànime de tots els 
Col·legis d’Espanya, eleva les seves esmenes a 
totes les instàncies on intervé: Junta Consultiva, 
Consell d’Estat i Consell de Ministres. 

Què demana el Consell?, i quan dic Consell, dic 
agents i corredors: titulació als agents, societats 
de mitjanceria amb control de l’accionariat fins 
un màxim del 40% per aquells que no siguin 
professionals i impossibilitat per ser socis dels 
incompatibles. 

Avui puc traslladar que les nostres esmenes han 
estat elevades i són recolzades en el Ple per IU, 
Minoria Catalana, PNV i, quelcom més curiós, 
que és precisament la finestra que s’obre, per al-
guns importants parlamentaris, per diputats del 
Grup Socialista, partit que ha elaborat el Projec-
te, que entén les nostres esmenes, les fan seves 
i van a defensar-les.

El Director General d’Assegurances, en una 
roda de premsa efectuada el dia del Mitjancer 
d’Assegurances, actes organitzats pel Consell 
dins la Setmana de l’Assegurança, manifestà, 
responent a preguntes dels representants de la 
premsa: 

«Avui la banca directament no pot vendre asse-
gurances. Avui la banca pot tenir una Societat 
de Corretatge per tal de vendre, el que no tenim 
clar és que pugui o no, vendre en les oficines de 
la banca per part d’aquesta Corredoria, perquè 
és cert que les normes comunitàries assenyalen 
el principi d’especialització i haurem de seure’ns 
el Consell i l’Administració per tal de centrar 
aquests temes, però el mercat ha d’anar a la 
difusió i promoció de l’assegurança i qualsevol 
canal és bo.» 

Us ho trasllado per tal de que vegeu i conegueu 
quines són les idees, els criteris i les intencions. 

Com desitjaria poder dir-vos que la Banca, les 
Caixes, les Companyies d’Assegurances, els 
agents i corredors, i d’altres sectors, tenen els 
camps totalment delimitats, acceptats, assumits 
i es respecten sense immiscir-se els uns amb els 
altres. No és així i, en la mesura de les nostres 
possibilitats, hem de defensar-nos de qui, final-
ment, amics meus, no en som propietaris. 

Però hi ha una realitat, i és que, avui, lluitant 
amb una pretesa intromissió descarada i sense 
escrúpols, s’imposa que els professionals si-
guem cada dia més responsables de la nostra 
activitat i de la nostra representativitat, estem 
més al servei dels nostres clients i oferim més 
garantia al consumidor. 

firma convidada | el butlletí juny 1990
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Normalment estem acostumats a identificar 
l’urbanisme com la disciplina que regula la cons-
trucció dels edificis i, per acumulació d’aquests, 
les ciutats. Però de fet, això no és més que la 
conseqüència d’un procés previ i més general, 
que s’inicia amb l’ordenació del territori i la dis-
tribució dels seus recursos. 

A ningú se li escapa que, en la societat civil on 
desenvolupem les nostres activitats, un dels as-
pectes fonamentals en l’ordenació del territori el 
constitueixen les xarxes de comunicació i, dintre 
d’elles, les de major pes són les xarxes viàries. 

Reprenent el discurs argumental que va presidir 
les ponències del Debat Urbanístic sobre la Cos-
ta Brava, organitzat pel Col·legi d’Arquitectes, 
que es va celebrar el novembre passat a Aigua-
blava, la constatació que Catalunya és la Nació 
de l’Estat on el nombre d’automòbils per quilò-
metre de carretera és més alt, haurà d’estar ben 
present en aquells que vulguin endinsar-se en 
el tema. I també la constatació, no per sabuda 
menys important, que Catalunya és la Nació de 
l’Estat on la relació entre les inversions públi-
ques i la fiscalitat suportada és més baixa. 

Ambdues constatacions tenen repercussions 
més o menys aparents en molts aspectes de la 
vida del país, però és a la xarxa de carreteres 
on són més evidents. Amb quasi l’única excepció 
de la xarxa d’autopistes de peatge, promoguda 

per la iniciativa privada, la xarxa de carreteres 
de Catalunya no ha experimentat des de mitjans 
de segle altre canvi significatiu que les millores 
de ferms, rectificacions de traçat i travessies o 
variants de poblacions. 

Totes aquestes intervencions han suposat millo-
res evidents, però no han aportat canvis signifi-
catius de connexió entre nuclis urbans, donat el 
progressiu augment del tràfic, sobretot el pesat. 

De fet, les principals previsions del Pla de Carre-
teres de Catalunya, aprovat el 25 d’octubre de 
1985 amb caràcter de Pla Territorial Sectorial, 
pel que fa referència a les comarques de Girona 
encara resten lluny d’assolir. 

De la xarxa bàsica proposada per l’any 2001, 
queden pendents per aquesta dècada que man-
ca, la construcció de l’autovia de la Costa Brava, 
que haurà d’enllaçar Figueres amb Blanes; l’eix 
transversal, que ha de millorar l’arribada des de 
les terres de ponent fins a Girona; la millora de 
l’Eix Pirinenc, a càrrec del MOPU; així com el des-
doblament dels eixos Girona-Banyoles, a punt 
d’iniciar les obres i que hauria d’estar enllestit 
pels Jocs Olímpics de 1992; el desdoblament de 
l’eix Figueres-Roses, del qual s’han iniciat els 
estudis tècnics; i per acabar, el desdoblament de 
l’eix Girona-Sant Feliu de Guíxols, passant per 
Cassà de la Selva i Llagostera, del qual encara 
ni se’n parla. 
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Queden, per tant, molts esforços tècnics i so-
bretot econòmics per tal de poder donar compli-
ment al calendari previst pel Pla de Carreteres 
de Catalunya, que d’altra banda em consta que 
s’estan realitzant, i que hauran de contribuir no 
només a la millora intrínseca de la xarxa viària, 
sinó sobretot al seu nivell de servei i seguretat 
viària, per tal de reduir l’índex de sinistres que 
tenen com a causa directa l’estat i característi-
ques de les nostres carreteres. 

Malgrat tot, no voldria acabar aquestes ratlles 
carregant la totalitat de la responsabilitat del 
nivell de servei de les carreteres catalanes a les 
espatlles de l’Administració. 

Em sembla que ha arribat el moment d’iniciar un 
canvi de mentalitat envers el paper que han de 
jugar les vies de comunicació, car si fins a mit-
jans d’aquest segle les carreteres ens han servit 
no només d’eixos de comunicació, sinó també de 
carrers a través dels que han anat creixent els 
pobles de les nostres comarques, aquesta servi-
tud avui ja no ens és possible. 

En efecte, no podem continuar permetent-nos 
que, a títol d’exemple, les carreteres de Llançà 
i Port de la Selva siguin l’únic eix on basculin 
totes les urbanitzacions i creixements turístics 
residencials, així com les carreteres de Roses, 
la Bisbal i Sant Feliu de Guíxols es conver-
teixen en boulevards de serveis on implantar-hi 
instal·lacions industrials o comercials, com hi-
permercats, concessionaris d’automòbils, mo-
tonàutiques, caravànings, restaurants, etc. 

Cal posar fi a l’aparició incontrolada d’aquest 
tipus d’establiments al llarg de les carreteres, 
no només amb finalitats de protecció estètica o 
paisatgística, sinó també per motius de segure-
tat viària. 

És imprescindible que aquestes iniciatives de 
creixement es recondueixin cap a polígons in-
dustrials o de serveis, regulats pel planejament 
urbanístic i territorial, que incorporin els enllaços 
viaris a diferent nivell per tal de mantenir el grau 
de seguretat desitjable, i la conscienciació que 
les carreteres no són els aparadors de les activi-
tats comercials. 



32

Firma convidada

Jordi Piqué i Abadias      
Director del II Congrés d’Agents i Corredors d’Assegurances de Catalunya 

octubre
novembre
desembre
1 9 9 0

32

Quan el director de la vostra revista em va con-
vidar a parlar del II Congrés d’Agents i Corredors 
d’Assegurances que celebrarem a Lleida a finals 
d’octubre de 1991, m’ho vaig haver de rumiar 
molt. 

El I Congrés l’havíem celebrat a terres gironines 
i els qui hi vàrem assistir encara el recordem. 
Convindreu amb mi, doncs, que no era estrany 
que m’ho hagués de repensar força. 

En aquella ocasió, l’any 1987, els mediadors 
catalans ens donàrem a conèixer. Tothom sabia 
que existíem, però ningú no havia sentit parlar 

de nosaltres. D’aleshores ençà, als agents i co-
rredors catalans se’ns escolta. Aquell I Congrés, 
doncs, ha esdevingut una fita i s’ha convertit en 
una referència obligada. 

Quan el Consell decidí celebrar-ne un segon, i 
fer-ho a Lleida, els companys de Lleida al Con-
sell vam intentar de defugir-ne. I us diré perquè: 
primer, perquè vosaltres, els gironins, ens havíeu 
posat el llistó massa alt; i segon, perquè a Lleida 
tenim una manca important de la infrastructura 
que requereix la celebració d’un esdeveniment 
d’aquestes característiques. 

Això no obstant, vam haver d’acceptar el rep-
te i jo, la direcció. Confesso que els reptes 
m’esperonen i que tot seguint l’exemple del 
meu antecessor, Vicenç Rosich, hi esmerçaré els 
esforços que calguin i sé que comptaré amb la 
col·laboració dels meus companys de Girona, i 
especialment amb la d’Antoni Godoy que, com 
sabeu, forma part del Comitè Executiu. 

Després de tot aquest preàmbul, ara sí que pas-
saré a parlar d’aquesta segona trobada de me-
diadors catalans. 

Pel que fa a la infrastructura de que disposem, 
ja us he dit abans que era minsa, i per tant ens 
caldrà esprémer el magí i inventar-la. Aquest 
és un aspecte de l’organització que no s’ha de 
menysprear i que ens suposarà un problema afe-



git. Però el repte fort, l’important, el decisiu, el 
tenim a la part lectiva del Congrés. 

Parlar de la professió de cara a l’1 de gener de 
1993 pot resultar, fins i tot, una obvietat. El mer-
cat únic, la lliure circulació de béns i persones, 
l’establiment de professionals de la comuni-
tat…, són aspectes de la integració que ja hem 
analitzat abastament i que hauríem d’oblidar. 

En aquest Congrés el que sí que hauríem de fer 
és dissenyar estratègies, defugir de la defensa 
aferrissada de microparcel·les i sobretot, accep-
tar realitats. Si no som capaços de fer-ho, so-
bretot pel que fa a l’últim aspecte, també serem 
incapaços de resistir l’escomesa amb dignitat i 
amb possibilitat d’èxit. 

Cal, doncs, que endeguem, sense més demora, 
un procés de racionalització de l’activitat, que 
posem la imaginació al servei dels nostres inte-
ressos, que siguem gosats, que inventem armes 
eficaces, opes hostils si convé; però que deixem 
de fer el ploramiques, de lamentar-nos i de de-
manar que terceres persones ens treguin les 
castanyes del foc. 

De totes aquestes coses hauríem de parlar en 
aquest Congrés i sobretot hauríem de vendre 
una nova imatge d’agents i corredors. No sé 
com, però tots plegats hauríem de transmetre 
a l’opinió pública i a les entitats asseguradores 
que som la diferència, i que ho som amb escreix, 
i als consumidors, als nostres clients, que som 
el millor canal. 

Dit tot això només em queda fer una crida als 
companys de les comarques de Girona perquè 
participin d’aquest Congrés i ens ajudin a aixe-
car aquell llistó que com comentava abans, com-
panys seus deixaren tan alt. 

Estem convençuts que un cop més comptarem 
amb la generositat, la col·laboració i la solidari-
tat dels companys gironins. 

33
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Quan el director del nostre Butlletí, l’amic Antoni 
Godoy, em va demanar que complimentés l’espai 
destinat a la Firma Convidada, vaig excusar-me 
tot seguit, pensant que jo no era l’home adient. 
Entenia i entenc, que aquesta secció ha d’ésser 
escrita per una persona no vinculada al Col·legi, 
a la que cal convidar; i jo gràcies a Déu, encara 
estic vinculat i formo part activa d’aquesta gran 
família professional. 

L’Antoni, tossut com ell mateix, va replicar-me 
tot defensant la seva petició, dient que la meva 
excusa no valia, que jo tenia moltes coses per 
explicar i que, a més, gaudia d’un dret preferent 
com a pare del nostre Butlletí. Aquest quali-

ficatiu tan meritori em va esverar, crec que no 
em correspon; però per demostrar aquesta im-
merescuda paternitat, vaig acceptar el repte, 
tot disposat a demostrar que l’honor i el mèrit 
de la fundació, cal atribuir-lo a un altre grup de 
col·legiats, sortosament avui tots presents en el 
nostre col·lectiu. Ho podreu comprovar fàcilment 
si em seguiu llegint. 

No fa gaires dies que posant ordre als meus 
paperots, vaig trobar l’autèntic Número I del 
nostre Butlletí. Recordava la seva publicació, 
però no tenia a mà l’exemplar que en donés fe. 
Així doncs, la troballa havia de servir per poder 
aclarir uns mèrits immerescuts que se’m volen 
atribuir. 

Com es pot veure en la petita reproducció, el 
primer Butlletí es va publicar el mes de juny de 
1974, amb el nom de Colegio Sindical, denomi-
nació obligada en aquell temps (forçosament 
s’havia d’estar sotmès al patrocini del sindicat 
vertical). El president era el benvolgut amic Joan 
Sancho i la responsabilitat de la seva elaboració 
va ser confiada a Francesc Oliver Díaz (per als 
amics, en Paco Oliver), que ocupava el càrrec de 
Delegat de Formació i Publicacions de la Junta 
del Col·legi i que a més d’ésser un bon agent 
d’assegurances, compaginava el seu treball amb 
la tasca de periodista, preferentment esportiu. 
No podem però oblidar, les cròniques publicades 
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a diaris i revistes gironines, tot exaltant i donant 
a conèixer les meravelles de la nostra Costa 
Brava (l’any 1974, s’estava en plena expansió 
turística). 

Aquest primer número es va encetar amb un 
escrit del Sr. Oliver explicant el motiu del naixe-
ment del Butlletí, que segons deia, no era altre 
que el d’omplir el buit existent, de comunicar de 
forma planera i entenedora, tot allò que pogués 
interessar, referit a la nostra vida professional 
i col·legial. Seguia una salutació molt expressi-
va del president (Sr. Sancho) adreçada a tot el 
col·lectiu, aprofitant l’avinentesa per convidar 
a col·laborar als delegats de secció i a tots els 
col·legiats. A continuació, un extracte de l’acta 
de l’assemblea celebrada el 19 d’abril de 1974 
(pel que sembla, molt més concorreguda que les 
actuals). Un punt interessant a destacar fou la 
incorporació dels agents d’assegurances a la 

Mutualidad Laboral de Trabajadores Autónomos 
el setembre de 1973 en condicions especials: en 
compensació de la pèrdua que ens va represen-
tar l’anul·lació de les assegurances d’accidents 
de treball. 

En l’apartat de precs i preguntes, ja es va denun-
ciar i debatre el tema de l’intrusisme professio-
nal (com es pot veure el problema ve de lluny). El 
comentari de l’acta acabava amb una salutació 
del president, tot predient una esperançadora 
vida col·legial. El següent punt i apart, comen-
tava la festa del 14 de maig i la celebració del V 
Congreso de Copaprose a Madrid, on vam ésser 
representats pel Sr. Gómez Cama, vice-president 
del Col·legi. També es feia una invitació especial 
pel dia 27 de juny, festa patronal, avançant el 
programa d’actes amb el menú inclòs. La troba-
da es va realitzar a la Bisbal d’Empordà, en aten-
ció als companys de la comarca del Baix Empor-
dà (en aquells dies, partit judicial de la Bisbal). 
Després, seguien uns comentaris tècnics entorn 
a les següents preguntes: Què és l’assegurança? 
Què és el risc? Què és el sinistre?… i que aca-
baven amb aquest adéu: 

«(…) Todo esto para vosotros amables amigos y 
en espera de vuestra buena acogida. Y también 

Podria dir sense por 
d’equivocar-me, que 
aquest va ésser el primer 
butlletí de caràcter 
provincial publicat arreu 
de l’Estat espanyol. 



confiando en que si tenéis alguna sugerencia 
que encaje en este menester no dudéis en pone-
ros en contacto con este servidor vuestro Oliver 
Díaz (…)».  

Queda ben demostrat que el Sr. Oliver va posar 
tots els mitjans per tal que el Butlletí complís la 
missió que se li havia encomanat: ésser vincle 
de comunicació entre els col·legiats i permetre 
compartir suggeriments i inquietuds, que ja en 
aquells dies preocupaven al nostre col·lectiu. 

Aquest primer Butlletí es va publicar en cinc 
folis multicopiats i amb les cobertes de dos co-
lors molt vistosos, verd i taronja. El resultat fou 
d’una presentació molt acurada i es va fer arribar 
a tots els col·legiats de la província de Girona. 
Podria dir sense por d’equivocar-me, que aquest 
va ésser el primer butlletí de caràcter provincial 
publicat arreu de l’Estat espanyol. Que jo re-
cordi, aquesta iniciativa no va tenir continuïtat 
i va quedar aturada en aquest Número I. Què 
va passar? No ho recordo. En aquell temps, un 
servidor formava part del Col·legi amb el càrrec 
de tresorer. Sí que puc testimoniar que, per part 
d’aquest departament, no va haver-hi cap motiu 
per interrompre aquesta continuïtat, ja que el 
seu cost va ésser molt reduït. 

Aquest escrit però, no vol esbrinar el per-
què d’aquesta interrupció, sinó recordar als 
col·legiats més veterans aquells dies de l’inici 
de la publicació; i als joves i no tan joves, que 
fa 17 anys que la Junta que governava el nos-
tre Col·legi, va sentir la inquietud i la necessi-
tat de crear un òrgan de comunicació entre els 
col·legiats. 

La represa de la publicació no va esdevenir fins 
al més de març de 1980. Sis anys més tard, ha-
víem de diferenciar-la honradament, amb la defi-
nició de segona època. 

Queda doncs ben demostrat, que la paternitat 
que l’amic Godoy volia atribuir-me, no em corres-
pon. En la represa de 1980, no vam fer res més 
que donar continuïtat a aquelles inquietuds, que 
anys enrere ja havien sentit i posat en pràctica 
uns col·legiats amants de la nostra professió i 
del nostre col·lectiu. 

firma convidada | el butlletí març 1991
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El conjunt monumental de Peralada esta cons-
tituït per dos edificis: el Convent del Carme i el 
Castell. 

La seva trajectòria s’inicia per separat, mentre 
que el convent es construeix en el segle XIV, el 
Castell ho va ésser en el s. XVI. De tota manera, 
la seva història conflueix en el s. XIX quan la fa-
mília comtal es trasllada de París –on residien, 
pel càrrec d’ambaixador del pare– a Peralada. 

El comte de Peralada, D. Tomàs de Rocabertí, 
juntament amb el seu germà D. Antoni, comte de 
Savallà, iniciaren un seguit de reconstruccions 
essent una d’elles el pont nexe d’unió entre els 
dos edificis, Castell-convent, esdevenint una 
propietat única a partir d’aquest moment. 

El castell fou el lloc de residència de la família 
Rocabertí. D’estil renaixentista fou restaurat en 
el segle passat per tècnics francesos portats de 
París pels comtes. Aquesta influència queda pa-
lesa principalment en el pati del castell amb la 
presència de grans finestrals típicament france-
sos. Si bé en el seu aspecte extern el que més 
el caracteritza són les torres, una de les quals va 
ésser totalment restaurada el segle passat. 

Actualment en una part de les seves dependèn-
cies s’hi troba el Casino mentre que l’altra conti-
nua essent habitatge particular dels propietaris, 
la família Suqué-Mateu. 

EL PATRIMONI ARTÍSTICOCULTURAL 
DEL CASTELL DE PERALADA 

La importància d’aquest conjunt monumental ra-
dica no tan sols en l’època històrica en la qual 
fou executat sinó també en el fons artístic que 
conté. Des de retaules i olis de pintura gòtica 
i flamenca fins a la col·lecció privada de vidre 
d’Espanya i de les millors del món, a part d’una 
bona representació de diferents estils de mobi-
liari. 
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El convent, construït el s. XIV en una peça de 
terra donada pels comtes, va conservar l’ús re-
ligiós fins al segle passat moment en què la co-
munitat carmelita el va haver d’abandonar com 
a conseqüència de la implantació de la Llei de 
Desamortització propugnada per Mendizábal. 
De manera que tornà a ésser propietat comtal 
gràcies a la clàusula de reversió existent a l’Acta 
de Donació. 

El conjunt constava d’església i claustre gòtics 
a més de l’edifici conventual amb les seves de-
pendencies (celler, refectori…). Tot plegat es 
va veure immers en un procés de reformes per 
part dels nous posseïdors. Es modificà l’interior 
de l’església, es restaurà l’absis i l’enteixinat 
policrom de fusta mentre que l’antic refectori va 
passar a ésser l’aula on s’hi atansaven la ma-
jor part de la mainada peradalenca per rebre-hi 
nocions de diferents matèries (música, dibuix, 
impressió, enquadernació, agrimensura…). En 
aquest canvi benefactor per a la vila, els dormi-
toris conventuals, una vegada enderrocats els 
tempanells de separació, es transformaren en 
una gran sala destinada a la Biblioteca. 

Tota aquesta eufòria s’esmorteí a finals de se-
gle (1899) amb l’extinció de la família comtal. 
Els hereus, mallorquins, no tingueren la mateixa 
cura que els anteriors propietaris, així es dete-
riorà l’estat de l’immoble fins que l’any 1923 D. 
Miquel Mateu, polític i home de negocis, adquirí 
el conjunt, iniciant-se una nova etapa de ressor-
giment i renovacions que beneficiaren el Castell-
convent i en definitiva la vila de Peralada. 

Des del moment en què D. Miquel Mateu esdevé 
el nou posseïdor, hi torna a haver gran enrenou a 
“Palaci” (apel·latiu familiar utilitzat encara avui 
pels peraladencs en referir-se al conjunt). Ell fou 
qui va emprendre el Museu del Vidre, el Museu 
del Vi (cap als anys 60), a més d’ampliar diverses 
col·leccions ja existents a la casa. Aquest és el 
cas de la Biblioteca, amb la creació de l’Arxiu, 

motiu pel qual avui l’anomenem Biblioteca-arxiu, 
on s’hi apleguen milers de documents referents 
a diversos pobles de les rodalies. Concretament, 
a la Biblioteca s’hi recopilen principalment gran 
nombre d’obres de bibliòfil. Al contingut de cada 
exemplar s’hi sumen característiques addicio-
nals que li confereixen una especial significació 
com: dedicatòries autògrafes, anotacions mar-
ginals, ex-libris d’antics propietaris, exemplars 
numerats, edicions reduïdes impreses en papers 
especials… Cada exemplar esdevé únic assolint 
un valor intrínsec sense repetició. Des de l’any 
1923 fins a l’actualitat ha passat de 20.000 a 
70.000 volums i entre aquest fons podem es-
mentar algunes col·leccions: els Incunables, 
les Executòries de Noblesa, els Manuscrits, la 
Col·lecció Cervantina, una de les més importants 
de propietat privada… 

Cal afegir que resta oberta per a consulta de 
qualsevol estudiós o investigador, essent el res-
ponsable de l’Arxiu Mn. Josep Clavaguera qui 
actualment està endinsat en la selecció de la 
documentació de l’arxiu particular que D. Miquel 
Mateu tenia a Barcelona i traslladat a Peralada 
després de la seva mort succeïda l’any 1972, a 
més existeix la possibilitat de realitzar visita tu-
rística al Convent del Carme. 

Probablement en aquests últims anys el nom de 
Peralada sona molt més gràcies a la creació dels 
festivals de música i a l’establiment del Casino, 
però podem assegurar que aquests dos factors 
que tant han ajudat a donar-lo a conèixer no hau-
rien aconseguit el mateix resultat si no fos per 
l’existència d’aquest conjunt historicoartístic i la 
tasca de mecenatge realitzada pels comtes de 
Savallà i Peralada i per D. Miquel Mateu. 

Cada exemplar esdevé 
únic assolint un valor 
intrínsec sense repetició. 
Des de l’any 1923 fins a 
l’actualitat ha passat de 
20.000 a 70.000 volums.
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Ningú no dubta que la nominació de Banyoles com 
a subseu per a les proves de rem dels Jocs Olím-
pics de Barcelona ha suposat per a la capital del 
Pla de l’Estany un fort impuls de vitalitat i sobretot 
ha originat un efecte catalitzador per a la realitza-
ció d’obres públiques, que sense aquest element 
dinamitzador, o no s’haurien portat a terme, o be 
d’aquí alguns anys encara s’estaria discutint la 
seva possible viabilitat. 

En una menor escala, Banyoles està experimentant 
el mateix fenomen que la ciutat de Barcelona, on 
segons les previsions efectuades pels redactors 
del Pla Estratègic Barcelona 2000, la nominació de 
la capital de Catalunya com a seu dels Jocs Olím-
pics representarà un volum d’inversions, entre 
les directes i les indirectes, de prop d’un bilió de 
pessetes. Aquest elevat volum inversor, destinat 
bàsicament a projectes d’infrastructura, repercu-
teix en un major coneixement exterior de la ciutat 
i representa un augment del poder d’atracció per 
a la localització de noves inversions, tant a l’àmbit 
industrial com en el de les empreses de serveis. 

Però evidentment, tant per a Barcelona com per a 
Banyoles i les altres subseus dels Jocs Olímpics, la 
realització d’aquestes grans obres d’infrastructura, 
comporta la modificació, en molts casos radical, 
de l’aspecte físic de barris enters, a la vegada que 
provoca en els seus habitants notables incomodi-
tats i molèsties mentre duren les obres. 

L’IMPACTE ECONÒMIC DELS
JOCS OLÍMPICS A BANYOLES 

Banyoles i el seu entorn, amb ocasió de la cele-
bració de les proves de rem dels Jocs, experimen-
tarà profundes transformacions, però sobretot es 
veurà sotmesa a un triple impacte: urbanístic, tu-
rísticocomercial i ambiental. 

Pel que fa referència a l’impacte urbanístic, en 
primer lloc, i seguint el símil de la ciutat de Barce-
lona que s’ha obert al mar i es vol que no hi visqui 
més d’esquenes, la ciutat de Banyoles s’ha apro-
pat al llac i s’ha pretès una major integració, d’una 
forma harmònica i sense ruptures, de la ciutat al 
llac. Aquest és l’objectiu de la urbanització de la 
part nord de la ciutat i la construcció del Parc de la 
Draga, on s’ha previst l’edificació d’uns 300 habi-
tatges i diversos locals comercials i de serveis. En 
definitiva, Banyoles guanya el llac per a la ciutat i 
permet la urbanització d’uns terrenys fins ara des-
tinats a finalitats agrícoles i industrials. 

Però aquest impacte urbanístic no només es limi-
ta a una expansió de la ciutat, sinó que hi ha varis 
projectes en marxa d’urbanització, rehabilitació 
i modernització dels carrers i barris de Banyoles 
que s’estan preparant per celebrar el fenomen es-
portiu de major difusió per a tot el món. 

Alhora que s’estan executant aquestes obres que 
estan transformant urbanísticament la ciutat, ens 
trobem amb importants realitzacions de tipus in-
frastructural, com per exemple el desdoblament 
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de la carretera C-150 o 
la variant de Banyoles. 
El desdoblament de la 
C-150, que comunica 
amb Girona, és un pro-
jecte ambiciós que, amb 
Jocs Olímpics o sense 
ells, s’havia d’endegar, 
ja que l’elevat volum 
de trànsit que circula 
per aquesta via de co-

municació obliga a solucionar aquest problema, 
ja que no podem oblidar que es tracta d’una de 
les carreteres de major utilització a les comarques 
gironines. Pel que fa referència a l’altra inversió 
important en infrastructura viària, la variant de la 
C-150 al seu pas per Banyoles, aquesta perme-
trà descongestionar el trànsit de vehicles per la 
ciutat. 

Com es pot apreciar, molt probablement cap 
d’aquests projectes no s’hagués adoptat a no ser 
per la celebració dels Jocs, i aquest és un aspecte 
que ens hauria de fer reflexionar, ja que indica que 
la nostra societat (i tenim els exemples de Barce-
lona amb els Jocs Olímpics i de Sevilla amb l’Expo 
92) es mou a batzegades, sense un model clar de 
creixement i desenvolupament, oblidant-nos –en 
part també pel seu cost elevat– d’actuacions en 
l’àmbit infrastructural que són imprescindibles 
per col·locar el nostre país a un nivell competitiu 
amb Europa, i més encara amb el repte imminent 
del Mercat Únic de 1993. 

Pel que fa a l’impacte turísticocomercial, és evi-
dent que es produirà una projecció exterior de 
Banyoles amb la celebració de les proves dels 
Jocs, i d’aquesta promoció, la ciutat i el seu en-
torn n’ha de treure el màxim de profit. Banyoles 
és una ciutat amb una estructura hotelera molt 
limitada i necessita, si pretén atraure turisme, ex-
posar una oferta de serveis lúdics i d’oci als seus 

visitants, així com ampliar la seva capacitat de 
places hoteleres. Seria completament antieconò-
mica, la construcció d’hotels amb la mirada fixa 
en els dies de celebració de les proves i és per 
això precís elaborar un pla de promoció turística 
que faci rentables les inversions que s’efectuïn en 
l’àmbit del turisme i de l’oci. 

A més, Banyoles ha de recuperar part de la seva 
capitalitat perduda pel poder d’atracció de Girona, 
significativa en el terreny comercial, i sens dubte 
la millora de la qualitat de vida urbana que ex-
perimentarà amb els projectes abans esmentats 
hi ajudaran, sense desestimar les actuacions de 
promoció que els comerciants, juntament amb les 
entitats implicades en l’activitat comercial, puguin 
realitzar per millorar la seva capacitat d’atracció. 

Com a darrer impacte, voldria destacar l’ambiental, 
ja que moltes de les obres es realitzen prop o en 
el mateix estany i això ha fet posar en guàrdia 
els sectors més sensibilitzats de la comarca del 
Pla de l’Estany. La por a les conseqüències que, 
sobre l’ecosistema del llac, puguin tenir les rea-
litzacions urbanístiques que s’hi executen, s’ha 
dissipat a poc a poc, ja que les obres no tan sols 
no deterioren la imatge de l’estany, sinó que fins i 
tot, en milloren el seu estat de conservació. 

No voldria concloure aquestes reflexions, sense 
una referència al fet que la celebració d’una prova 
olímpica a Banyoles no ha suposat una implicació 
de la resta de les comarques gironines en aquest 
projecte. Malauradament, les nostres comarques 
no viuen com a propi un esdeveniment que es pro-
duirà d’aquí a menys d’un any i no s’ha generat 
una imbricació entre Banyoles i les nostres co-
marques que hagi escampat arreu, la il·lusió per 
la celebració d’aquestes proves i a més hagi aju-
dat a dinamitzar l’activitat econòmica de la nostra 
terra. 

firma convidada | el butlletí setembre 1991

La celebració d’una 
prova olímpica a 
Banyoles no ha suposat 
una implicació de la 
resta de les comarques 
gironines en aquest 
projecte.
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Si a una persona del carrer li parlem de noms 
com Makalu, Cho Oyu o Manaslu probablement 
arronsarà les espatlles, farà una ganyota i pre-
guntarà desconcertat: «Maka què?», «Què has 
dit?». 

El Makalu amb els seus 8.481 metres és la cin-
quena muntanya més alta del món i entra en el 
restringit grup de les 14 muntanyes que sobre-
passen els 8.000 metres. Es troba a l’Himàlaia 
fent frontera entre el Nepal i el Tibet, el signi-
ficat del seu nom, que possiblement és d’origen 
tibetà vol dir “El Gran Negre” tot recordant el 
granet fosc que la forma. 

Aquest any una expedició de les comarques de 
Girona l’ha visitat i hem tingut la satisfacció de 
fer el cim. 

Una expedició al Makalu de 12 persones com la 
nostra és una “aventura” prou important i arris-
cada on cal mesurar molt bé tots els detalls, és 
una feina que comença bastants mesos abans i 
que cada component de l’expedició es respon-
sabilitza del que se li ha encomanat. Com us 
podeu imaginar el primer obstacle que ens posa 
la muntanya és aconseguir el finançament: nor-
malment les que en surten més mal parades són 
les nostres butxaques, s’ha de filar prim amb el 
material, el menjar, els desplaçaments, s’ha de 
buscar la màxima informació sobre el lloc i s’han 
de preveure en la mesura del que es pugui els 
possibles contratemps que ens trobarem al llarg 
de l’expedició. 

Una excursió, una sortida o una expedició, apa-
rentment, tenen un únic objectiu: anar al lloc 
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previst i tornar-ne. Evidentment això és cert, 
però en aquesta pel·lícula hi ha tants matisos 
com gent hi participa, i tots mesurats, un a un, 
tenen el seu fonament, la seva part de veritat per 
oposats que siguin. 

De vegades, una decisió que has pres estant-ne 
convençut no entra en els esquemes dels altres, 
que també ho tenen clar. Per posar-te en una 
“moguda” com la que acabem de fer tothom ha 
de ser de goma, igual que aquí, en la vida “nor-
mal”, amb la teva companya o company, avui 
estiro i demà afluixo, intentant sempre guardar 
l’imprescindible equilibri perquè les coses surtin 
bé i no se’n vagi tot en orris. 

Una expedició és com una macedònia, tots els 
components són diferents, diferent gust, dife-
rent caràcter, diferents idees, l’única cosa que 
no canvia és que estem amarats del mateix suc. 

L’expedició de les comarques de Girona al Maka-
lu va sortir el 31 de juliol. Kàtmandu, la capital, 
petit botó de mostra del que és el país, ens va 
acollir durant els primers dies per fer els obligats 
i necessaris tràmits per anar a la muntanya. 

Nepal és un còctel de pobles, cultures i religions, 
de costums tan diferents com és el seu territori. 
Pots passar de la selva d’en Tarzan a les muntan-
yes del Yeti en relativament poc temps. 

A finals del segle XVIII el rei que va unificar un 
país fraccionat en petites comunitats feudals va 
definir el seu regne com: «una arrel entre dues 
pedres», definició completament vigent. Nepal, 
està comprimit al nord pel Tibet i al sud, est i 
oest per l’Índia. És la clau que obre la possibilitat 
d’anar a l’àtic del món. 

Va fer falta afegir a la macedònia 114 portadors 
i l’staff compost pel sirdar o cap de la gent del 
país, un cuiner, dos ajudants de cuina i un co-
rreu. 

Els 3.500 quilograms de material es passejaren 
durant 14 dies per uns paratges meravellosos: 
rius, ponts, selves, calor, mosquits, iacs o búfals, 
gent preciosa amb cares precioses, pluja, dia-
rrees, dal-bat o arròs amb llenties, i sangoneres 
o lichis, barreja de llimoc i vampir, semblàvem 
extres de la pel·lícula La Reina d’Àfrica: la Ka-
tharine Hepburn arrenca del pit d’en Bogart una 
bona col·lecció de lichis, llàstima que ella no fos 
amb nosaltres. 

El 26 d’agost arribem a casa (camp-base), 
l’endrecem, paguem i despatxem els portadors 
i ens disposem a ser actors d’una bona obra de 
teatre. La puja és l’ofrena que s’ha de fer als 
déus perquè ens acompanyin en tot l’embull: 
tres corrioles de banderes d’oració de cinc colors 
diferents escrites en sànscrit i dibuixets perquè 
el vent faci de missatger i el Makalu ho reculli, 
arròs, galetes, whisky, rom i fum varen ser els 
altres protagonistes. 

La via que vàrem escollir va ser la nord-oest o 
normal a partir dels 7.200 metres, abans l’esperó 
Kukuzca, 1.200 metres de desnivell entre els 
6.000 i 7.200. Un treball de 14 dies equipat 
d’una manera proporcional tant en esforç com 
en deixar-hi material amb els sis bascos de 
l’expedició d’Aretxabaleta. 

El 9 de setembre s’obre la segona porta per ac-
cedir al Makalu, una cordada obre pas a la dre-
ta del coll del Makalu Lha a uns 7.500 metres 
d’alçada. 
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El 14 de setembre el primer fruit, en Ramon fa el 
cim del Kangchuntse de 7.640 metres. 

Com us podeu imaginar després de moltes pu-
jades i baixades per equipar els camps d’alçada 
amb l’esforç de tots, el 23 de setembre en Pep 
i un company basc dormen al camp IV a 7.900 
metres, l’endemà només en Pep tot xino-xano a 
les 12 del migdia se’ns presenta dalt del cim del 
Makalu tot solet, fotos de rigor i ara que hi és, 
aprofita per fer una petita nivopintura. El dia 30 
l’operació es repeteix amb en Xavier, en Carles i 
tres bascos. Per acabar d’arrodonir la moguda el 
mateix dia en Cardona se’ns enfila dalt del Kan-
gchuntse. 

Voldria acabar aquest escrit donant les gràcies 
a empreses, institucions i un piló de gent que 
han cregut en nosaltres esperant que aquesta 

sana bogeria de pujar muntanyes tingui sempre 
un final feliç per a tothom. Els components són: 
Pere Planes, Ramon Estiu, Joan Hugas, Miquel 
Castells, Joan Cardona, Joaquim Bover, Carles 
Figueres, Pere Coll, Xavier Robiró, Salvador Coll, 
Pep Permañé i Jordi Bosch “Barraca”. 

Una expedició és com 
una macedònia, tots els 
components són diferents, 
diferent gust, diferent 
caràcter, diferents idees, 
l’única cosa que no canvia 
és que estem amarats del 
mateix suc. 
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La professió de mitjancer en assegurances 
(agent o corredor) viu actualment una etapa 
important. El col·lectiu està inquiet. Espera una 
llei que afecta i modifica el seu estatus, sent a 
la seva carn –activitat i comissions– els canvis 
que es produeixen en la gestió, preveu la irrupció 
de la Banca, intueix l’amenaça del mercat únic i 
sospesa la competència dels nous canals de dis-
tribució. Sembla que tot se’n va en orris. Malgrat 
tot, pot ser el principi d’una època en la qual el 

MITJANCER, PROFESSIÓ PERDURABLE 

mitjancer obtindrà el reconeixement professio-
nal i social que vol aconseguir. 

Normalment, els canvis espanten, i a vegades 
canvien per pitjor. Per això, és bo preocupar-se, 
però és nefast tenir por. Des d’aquesta perspec-
tiva és lògic que el mitjancer estigui inquiet, però 
és necessari que cadascú, tranquil·lament amb 
si mateix, analitzi la seva actuació i els seus sis-
temes de treball en els últims anys. M’atreviria 

a dir que la majoria 
reconeixeria que han 
estat els de sempre, 
que la seva evolució 
és mínima. Aquest 
és un problema fona-
mental. En la media-
ció continuem treba-
llant d’acord amb els 
“nostres” mètodes 
convencionals i fa-
miliars. Però el mer-
cat empeny, el client 
exigeix i ens hi hem 
d’adaptar. Les enti-
tats ja estan tractant 
de fer-ho. I la seva 
adaptació, per la via 
de l’exigència i tam-
bé del convenciment 
en molts casos, està 
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convulsionant la mediació. Solvència, qualitat 
de servei, capacitat de distribució i imatge són 
les seves màximes prioritats. Sens dubte, com a 
factor clau de competència, se situa la capacitat 
de distribució. 

Sense prescindir del mitjancer

No els descobreixo res si dic que la societat 
espanyola no té massa confiança en el sector 
assegurador. És un fet constatat. La frase que 
les entitats «són ràpides per cobrar però molt 
lentes per pagar» està estesa per tot el país. I 
si afegim allò de la “lletra petita”, la imatge no 
pot ser més dolenta. Responsables? Jo diria que 
tots, al llarg dels anys. Malgrat tot, la major part 
de culpa es dóna a la falta de preparació dels 
mitjancers. 

Seguint aquesta línia de millorar la distribució, 
les entitats han tractat de cercar nous canals 
per incrementar les seves vendes, mitjançant 
aliances amb entitats financeres o el desenvo-
lupament del màrqueting directe, propiciat pels 
avenços informàtics. 

En una enquesta europea, realitzada l’any pas-
sat, la majoria dels dirigents asseguradors es 
decantaven per aquest últim sistema dins de les 
novetats. 

Malgrat tot, les entitats no es plantegen de 
forma generalitzada substituir, l’agent o corre-
dor per cap altre sistema de distribució. És cert 
que pot existir aquest desig per tal de reduir les 
seves despeses externes i perquè siguem rea-
listes i comprenguem que tracten de vendre els 

seus productes, no de crear llocs de treball. La 
veritat és que, excepte algunes experiències 
aïllades –una, catastròfica i, d’altres que estan 
per veure–, ningú s’ha decidit a prescindir del 
mitjancer. És més, es pot afirmar categòricament 
que els directius espanyols hi confien i volen 
ampliar-los la seva capacitat, encara que sense 
rebutjar radicalment altres fórmules. 

Ara bé, és cert que el moment crucial del canvi 
ha arribat. En aquest punt m’han de perme-
tre una petita concessió; fa deu anys, quan va 
néixer la revista que dirigeixo, ja vam anticipar 
tot el procés que afectaria el sector assegura-
dor espanyol, resumint-ho en una frase: «ja que 
l’assegurança canviarà, Mercado Previsor». 

El mitjancer podria fer una petita anàlisi de la 
situació i dels mètodes. Hauria de comprendre 
que la seva formació i preparació són el verta-
der motor del seu creixement i del sector, que 
la professionalitat a ultrança és ineludible. És 
el moment d’oblidar-se de les tradicionals or-
ganitzacions assentades en els productes de 
demanda i molt poc sensibilitzades en produc-
tes de l’oferta, per exemple les assegurances de 
vida. S’han d’afrontar els productes financers i 
no tenir-los por. S’han d’entendre, assumir-los i, 
si arriba el cas, vendre’ls. S’han de fer ofertes 
de vertaders plans adaptats i no circumscriure’s 
a vendre pòlisses. Cal preocupar-se per conèixer 
la solvència de l’entitat o les entitats amb les 
quals es treballa, donant a aquest aspecte prio-
ritat sobre el punt o els dos punts del nivell de 
les comissions. Això serà la base d’estabilitat 
necessària per oferir seguretat al client i a la 
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pròpia cartera. Entitat solvent, assegurança per 
al mitjancer. 

Servei, inversió a termini 

Un dels punts que assenyalava anteriorment 
com a prioritaris per a les entitats era la qualitat 
del servei. Últimament, el que es reclama dels 
mitjancers és el servei. El servei és entès com a 
assessorament cap al client, com a valor afegit 
a la pura cobertura. I no és una paraula, ni un 
concepte en va. El client ha de sentir-se atès, 
ha de comprendre que el seu contracte no és el 
mateix si no té la mediació d’un agent o corre-
dor. Un cop convençuts, no importarà la irrupció 
d’innombrables canals. 

Però aquesta és una tasca personal de cada mi-
tjancer que requereix temps, i invertir-lo no és 
cap despesa sinó una garantia a llarg termini. 
Suposa, d’alguna manera, que la clientela ens 
sigui fidel. 

Aquest ha de ser l’objectiu dels mitjancers: 
formar-se, preparar-se, estar al dia per donar 
servei i així mantenir una cartera fidel. Després 
vindran, si cal, les exigències a les entitats que 
no compleixin els requisits de la imprescindible 
solvència, de la bona imatge i de l’adequat ser-
vei postvenda, traduït en la correcta i diligent 
atenció dels sinistres. 

En aquest capítol convé no oblidar-se de la co-
municació, entesa com a complement per part 
del mitjancer. Que el client sigui fidel significa 
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tenir-hi tractes, amb independència del sinistre. 
Ja hi ha entitats als Estats Units i a Europa que 
aprofiten la mínima demanda de suport per diri-
gir-se al client, per carta o per telèfon, i informar-
lo d’algun aspecte que pugui ser-li interessant. 
A vegades, si no n’hi ha cap es provoca, però es 
considera imprescindible el contacte més d’una 
vegada cada anualitat per mantenir viva la rela-
ció. Així, també es potencia la pròpia imatge del 
mitjancer. 

Crec que m’he excedit en les apreciacions i he 
oblidat una mica la màxima que regeix a Merca-
do Previsor: «No s’ha de pontificar perquè dispo-
sem d’una ploma per escriure i d’una plataforma 
perquè ens llegeixin; els nostres lectors en sa-
ben més que nosaltres.» 

Vostès viuen el dia a dia del mercat, i tenen el 
client molt a prop. Deixin-me només insistir en 
un aspecte: no siguin pessimistes. La professió 
està molt viva. Molts joves s’hi incorporen de 
nou, la veuen atractiva. No morirà malgrat que 
vivim un moment traumàtic. Ha estat el canal del 
passat, és el del present i serà el del futur. En 
els països de més tradició asseguradora, els mi-
tjancers encara perviuen. Tanmateix, els altres 
sistemes diferents també. D’aquí que la seva 
formació, la seva professionalització a ultrança 
sigui la de més urgència. 

La mediació ha estat el 
canal del passat, és el del 
present i serà el del futur. 
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Director del Curs Superior d’Assegurances de Girona 

abril
maig
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1 9 9 2

38

Fa prop d’un any llegia en una revista espe-
cialitzada del sector un text que més o menys 
deia així: «El repte més immediat dels Col·legis 
professionals és ampliar la quantitat i la qua-
litat dels serveis envers els seus col·legiats. 
Es tracta, doncs, d’aportar el major nombre 
d’avantatges als professionals perquè aquests 
puguin afrontar amb garanties la competència 
que s’acosta amb el mercat únic europeu». 
Entre altres serveis, destacava amb lletres su-
bratllades que es veien al primer cop d’ull, LA 
FORMACIÓ. 

La primera reflexió que em vaig fer, després 
d’haver-me llegit tot el text, va ser: què és més 
important?, el deure d’un Col·legi de donar una 
adequada formació o l’obligació de cada pro-
fessional de procurar-se una sòlida i constant 
preparació? 

Realment vaig arribar a la conclusió que, en ser 
un Col·legi professional un centre que aglutina 
les necessitats d’un col·lectiu i, considerant la 
formació com una obligació bàsica i elemental 
de qualsevol professional, les dues respostes 
havien de ser una conseqüència de l’altra. Dit 
d’altra manera, els Col·legis han de disposar 
d’una oferta que s’adapti en tot moment a la 
demanda que ve donada pel mateix col·lectiu. 
Aleshores, els centres de formació dels Col·legis 
adequaran la seva formació a les necessitats i 
les exigències dels seus afiliats. 

QUÈ SOM O QUÈ VOLEM SER?   

D’aquestes reflexions també en podríem ex-
treure dos tipus d’interrogants ben diferenciats, 
dependents de qui fa la pregunta. Per una ban-
da diríem: 

–És això possible? 

–No són molt diferents les necessitats de prop 
d’un miler de col·legiats? 

–Tenen els Col·legis capacitat, mitjans i estruc-
tura suficient? 

–No és un repte molt compromès acceptar la 
responsabilitat de donar o oferir una adequada 
formació? 
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Per altra banda, com a professionals, ens po-
dríem preguntar: 

–Tenim els mitjancers d’assegurances la mo-
tivació suficient per ser permanentment reci-
clats? 

–Sentim la necessitat d’aprendre coses no-
ves relacionades directament o indirecta amb 
l’assegurança? 

–Veiem les nostres oficines com veritables em-
preses de serveis amb una pròxima integració 
al mercat únic? 

–Tenim prou clar que hem de seguir un procés 
similar al de la Gran Indústria, que està obli-
gada a renovar maquinària i posar personal 
competent amb noves, agressives i, a vegades, 
arriscades idees per aconseguir un producte 
competitiu i amb projecció exterior? 

–No tenim una mica la sensació, després d’uns 
quants anys d’exercici de professió, que ja no 
ens poden ensenyar gaire res més de nou? 

Seria molt complicat voler resoldre tots aquests 
interrogants i potser seria impossible fer-ho amb 
l’objectivitat mínima que la prudència exigiria. 
De totes maneres, m’agradaria ser un xic realis-
ta i continuar fent unes quantes preguntes que 
obliguin a la reflexió individual o col·lectiva. 

–Tots estem convençuts que la informàtica és el 
futur; però, qui s’ha procurat una mínima prepa-
ració per poder tan sols saber allò que realment 
necessita el nostre negoci quant a programació? 

–Qui s’ha preocupat de conèixer les noves tèc-
niques de management? 

–Qui està al dia de les novetats en estudis de 
mercat? 

–Coneixem l’animació de personal tenint en 
compte que és la clau de l’èxit de qualsevol em-
presa de serveis? 

–Estem preparats per desxifrar un balanç o 
un compte d’explotació de qualsevol empresa 
o d’una entitat asseguradora, o tan sols la de 
casa nostra? 

–Ens preocupem de conèixer les tendèn-
cies de països que van al davant en matèria 
d’assegurances? 

–Estem al dia en nous productes que podem 
oferir als nostres clients, com per exemple els 
productes financers? 

–Som capaços de muntar una estructura amb 
les consegüents previsions a curt, mig i llarg 
termini? 

–Estem preparats per analitzar a la vista dels 
resultats les desviacions pressupostàries? 

Podria fer així una llista interminable que crec 
que ens faria arribar a la conclusió definitiva 
que nomes triomfarà qui hagi estat més pre-
visor i estudiós. De totes maneres, no cal ser 
tampoc pessimista, ja que sovint trobem profes-
sionals més ben preparats i amb més mitjans, i 
professionals de menys qualitat. Hi ha qui es 
conforma amb un dia a dia sense gaires aspi-
racions, i hi ha qui vol ser capdavanter en tot. I 
tots van tirant. 

És difícil fer un paral·lelisme amb d’altres 
professions, perquè el fet de ser mitjancer 
d’assegurances ens crea la peculiar situació 
de vendre un servei intangible que és ofert per 
una gran entitat, moltes vegades una multina-
cional, a un client que realment a qui té tota 
la confiança és a nosaltres, i la majoria de les 
vegades es posa a les nostres mans donant-nos 
la mateixa confiança que donaria al seu metge 
perquè el guarís de la seva malaltia, o al seu 
advocat amb certesa que és el millor del món 
per defensar el seu plet. 

Quan pensem en professionals liberals, sempre 
ens ve al pensament l’arquitecte, l’enginyer, 
l’advocat, el metge, etc. i estem ben convençuts 
que després d’acabada la carrera els espera una 
adequació constant dels seus coneixements, ja 
que les tècniques evolucionen a velocitats ver-
tiginoses i el que es queda enrere es desmarca 
indefectiblement, i només triomfa qui aplica les 
últimes tècniques, els últims descobriments o 
bé, i en el millor dels casos, el que és capaç 
d’inventar o té una ment creativa per naturale-
sa. 

firma convidada | el butlletí juny 1992
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Com arribarem al segle XXI? 

La nova Llei ens proporciona un canvi important 
en allò que fa referència a la formació d’agents 
i corredors, perquè traspassa la responsabilitat 
d’aquesta al Consejo General, i reserva el dret 
de vigilància i aprovació dels programes a la Di-
rección General de Seguros. Estem davant d’un 
traspàs de competències que crec que ens ha 
de conscienciar a TOTS, ja que la professió i els 
professionals del futur seran el que tots nosal-
tres vulguem que siguin. 

Si intentéssim esbrinar on es pot aconseguir una 
preparació en matèria d’assegurances, veuríem 
que pràcticament existeixen tres sistemes ben 
determinats. El primer seria a través de la Ca-
rrera Universitària d’Econòmiques en la branca 
Actuarial, la qual és accessible a un nombre 
molt concret de candidats. Després tindríem els 
centres privats o que depenen de les Entitats 
Asseguradores, alguns directament i d’altres 
indirectament, que pràcticament es concentren 
a les grans capitals de l’Estat com Barcelona o 
Madrid, i que val a dir que alguns d’ells ho te-
nen realment ben organitzat, i es poden obtenir, 
fins i tot, màsters homologats per universitats 
estrangeres de reconegut prestigi. Algunes 
entitats també destaquen per la formació que 
internament donen als seus agents. 

Punt i a part, podríem considerar l’esforç del 
Centre d’Estudis que depèn del Consejo Ge-
neral, que té delegades totes les funcions de 
formació i que habitualment coneixem com a 
CECAS. Aquest organisme, tot i les seves limi-

tacions estructurals 
i econòmiques, 
intenta arribar a 
totes les províncies 
de l’Estat a través 
de les Comissions 
de Formació dels 
mateixos Col·legis 
o a través de les 
Seccions Delega-
des als llocs que ho 
tenen més organit-
zat i reuneixen uns 
requisits preesta-
blerts. Les Comis-
sions de Formació 

actuen segons les seves possibilitats, que en 
alguns casos de la nostra geografia nacional, 
no precisament de Catalunya, són ben escasses 
i limitades. 

Girona té el privilegi, gràcies a l’entusiasme 
i lluita dels meus antecessors, de ser Secció 
Delegada des de fa sis anys, i com a tal, en 
aquests últims anys hem intentat portar a terme 
diferents activitats de formació, entre altres, i 
una de les quals han anat tenint més èxit úl-
timament, són els Seminaris monogràfics, que 
tracten d’aprofundir en un tema concret i per als 
quals intentem cercar les persones més adients 
per aconseguir que siguin conduïts pels millors 
especialistes de la matèria. 

El Curs Superior 

També fruit d’un gran esforç per part de tot el 
Col·legi, ara fa dos anys varem iniciar el primer 
Curs Superior d’Assegurances, que d’alguna 
manera omple aquell buit que ens semblava 
que hi havia, ja que qualsevol persona que es 
volgués iniciar en la professió o ampliar els seus 
coneixements, havia de desplaçar-se inexcusa-
blement amb un viatge de mínim 200 km amb la 
consegüent pèrdua de no sé quantes hores. 

El Curs Superior està estructurat com un veri-
table curs acadèmic (d’octubre a juny) i fins a 
aquest any passat era de 400 hores lectives, 
cosa que es preveu que en properes edicions 
i a causa de la complexitat del nou programa 
aquestes s’hagin d’ampliar a 500 o a 550 hores. 
Els temes tractats abracen gairebé la totalitat 
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de la matèria asseguradora i també la que en el 
començament d’aquest escrit citava com a indi-
rectament relacionada amb la nostra professió. 
Disposem d’un quadre de 15 professors, verita-
bles especialistes en cadascun dels temes que 
ofereixen. És important ressaltar la tasca que 
estan realitzant, perquè la seva dedicació i con-
sagració són excepcionals, i gràcies a la seva 
aportació aconseguim donar un altíssim nivell 
al curs. 

La particularitat més important és, sens dubte, 
el seu caràcter docent. Amb això vull dir que, en 
principi, no es pretén en absolut assolir cap títol 
ni diploma en concret, encara que aquest vingui 
amb la superació dels exàmens corresponents. 
L’alumne ha de venir amb el convenciment i 
l’entusiasme d’aprendre. Qui realment no tingui 
aquesta il·lusió, no aprofitarà degudament el 
temps i se li farà costós, llarg i pesat. 

La dificultat del Curs Superior, rau en les condi-
cions que hi ha actualment per accedir-hi, perquè 
fins ara és imprescindible la titulació mínima de 
BUP o FP 2n grau. Per un costat és bo exigir un 
mínim de coneixements, ja que d’aquesta ma-
nera s’aconsegueix un tipus d’alumnat bastant 
similar i amb un nivell de coneixements accep-
table. Però, per altra banda, ens trobem que en 
la pràctica queden exclosos una sèrie de candi-
dats que ja estan dins la professió i que tenen 
perfecte dret d’ampliar el seu saber. Penso que 
en breu es trobarà una solució que permetrà fer 
arribar el curs a molts més col·legiats. 

No voldria acabar sense fer un crit a l’esperança. 
Cal que ens preparem per entrar a la nova Euro-
pa, però no caiguem al parany de pensar que tot 
el de fora és millor i superior, perquè no és veri-
tat. A nosaltres, els mitjancers d’assegurances 
d’aquí, ningú no ens superarà mai en dedicació 
a la professió i en esperit de servei al nostre 
client, bases en les quals tots tenim edificades 
les nostres carteres. 

No oblidem de posar-nos al dia, i ENDAVANT. 

Només triomfarà 
qui hagi estat més 
previsor i estudiós.

50
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Joan Solana i Figueras        
Alcalde de Banyoles 

juliol
agost

setembre
1 9 9 2

Quan un organisme ha viscut un temps en 
l’excepcionalitat, i se n’ha sortit, està pletòric 
d’una energia que necessita ser canalitzada. Si 
no troba una nova destinació, poden produir-se 
disfuncions que el posin en perill, malgrat que 
semblava reforçat per l’experiència viscuda. 

És així com, d’una manera senzilla, s’expliquen 
davallades després d’un temps d’heroïcitats, o 
fracassos després d’un temps d’eufòries. 

Espanya, Sevilla, Catalunya o Barcelona són 
alguns noms que han substantivat el màgic 
92, un número-adjectiu al qual no era difícil de 
carregar-li qualitats de grandesa, d’aventura, 

CIUTATS PETITES: LLUMS i OMBRES   

d’intrepidesa, de canvis significatius i irreversi-
bles. Espanya 92, el retrobament amb el món; 
Sevilla 92, l’oportunitat del sud; Catalunya 92, la 
carta d’identitat; Barcelona 92, el model del tre-
ball ben fet. Vet aquí alguns possibles eslògans 
per qualificar sintèticament allò que ha repre-
sentat aquest any excepcional per a cadascun 
d’aquests col·lectius. 

Pensant en tots ells ens sembla que tenen 
l’oportunitat d’un futur singular i concordant 
amb l’energia creada. La nova dimensió en la 
qual es mouran serà d’un nivell superior a la ve-
lla, perquè el seu camp de joc, l’àmbit en el qual 
hi tenen paper, els ho permetrà. 



52

Banyoles ha tingut el mèrit de recórrer els últims 
anys en el tren del 92. I ha sabut aprofitar-ne tots 
els avantatges. El resultat final és una ciutat més 
ben comunicada, més ben urbanitzada, més ben 
equipada esportivament, més respectuosa amb 
la natura esplèndida i fràgil que li ha donat vida 
i més coneguda arreu del món. 

Hi havia un projecte, hi ha hagut recursos econò-
mics i solidaritat institucional i el treball ha com-
plert els objectius previstos. 

Banyoles acaba el 92 amb una gran energia acu-
mulada, però es troba amb una incògnita preocu-
pant. La qüestió no és com canalitzar aquesta 
energia, la pregunta és més profunda: existeix 
algun camp de joc on una ciutat com Banyoles 
pugui continuar el camí traçat sota l’empara del 
92? O, si volem generalitzar la reflexió, a l’última 
dècada del segle XX, hi ha oportunitat de pro-
grés singular per a les ciutats petites? 

La resposta tendeix a la negació. Hi ha moltes 
ombres sobre les poblacions com Banyoles que 
tenen la vocació –o l’obligació– de continuar 
mereixent el nom de ciutat. La dimensió plane-
tària de l’economia i de la cultura –els motors 
únics de l’evolució en temps de descrèdit de la 
política, la moral i l’ètica– les converteix en poc 
més que apèndix de residus i els individus que 
hi viuen troben pocs al·licients que els motivin a 
treballar per al seu progrés col·lectiu. 

Però aquest handicap –que ho és de totes les 
ciutats petites occidentals– ve agreujat aquí per 
tres factors regressius: l’Estat no proporciona els 
recursos econòmics suficients als municipis, ni 
tan sols per complir amb les competències que 
les lleis els atribueixen. Per donar resposta a les 
inquietuds dels seus ciutadans, els municipis 
necessiten, almenys, el 60% més dels recursos 
que reben o que recapten. A Catalunya, la situa-
ció es pitjor, pel recel del govern de la Genera-
litat cap als ajuntaments –la interposició dels 
consells comarcals actua de braç desactivador 

d’iniciatives- i pel fet que no s’hagi sabut definir 
la naturalesa diferencial de les ciutats en el dis-
curs nacionalista contemporani. 

És així com la majoria de ciutats catalanes, mal-
grat l’esforç dels seus ajuntaments i la voluntat 
de moltes entitats i individus, es troben, real-
ment, fora de joc. 

Si això és greu en general, resulta inquietant en 
el cas de les subseus olímpiques que, com Ban-
yoles, tenen molta energia acumulada. Fent ser-
vir una expressió coneguda, poden morir d’èxit. 

Moltes ombres planegen damunt les ciutats pe-
tites. Però també hi ha llums. La voluntat de les 
persones; els models d’un passat –pitjor que el 
present– en què el conjunt de ciutats catalanes 
varen mantenir viva la flama de la pròpia identi-
tat i es varen constituir en innombrables centres 
d’iniciatives polítiques, culturals, econòmiques i 
socials ben fecundes; o, sense anar més lluny, 
el mateix 92, que s’ha convertit en marca de 
col·laboració –recelosa, però també ferma, com 
correspon a les col·laboracions entre entitats 
diferents que, malgrat tot, es tenen confiança. 
A Catalunya el fet és inqüestionable: del treball 
coordinat entre moltes ciutats n’ha sortit un es-
deveniment que ha admirat el món, una part de 
la xarxa tangible de ciutats grans i petites que 
componen la Catalunya real ha funcionat de ma-
nera esplèndida i això ha donat al país credibili-
tat i reconeixement. 

No hem de lamentar estar en crisi. Hem 
d’esprémer els factors positius per fer possible 
que, en el futur, una altra generació pugui tenir 
una oportunitat semblant a la que se’ns ha donat 
a nosaltres: col·laborar singularment, des d’una 
ciutat petita, al millor espectacle del món. 

firma convidada | el butlletí setembre 1992

Banyoles ha tingut el mèrit 
de recórrer els últims anys 
amb el tren del 92. 
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Tothom qui em coneix, sap sobradament que 
m’agrada parlar de velocitat, m’entusiasma par-
lar de curses, m’encanta parlar de competició, 
de ral·lis, de raids i de tot el que suposa anar 
assegut sobre unes rodes que giren a un ritme 
com més vertiginós millor. 

Fa tants anys com tinc que m’agrada 
l’automobilisme esportiu, però només en fa 25 
que vaig fer la meva primera cursa i des d’aquell 
dia, cada cop estimo més tot aquest món. Dic 
nomes fa 25 anys, doncs el temps passa molt rà-
pid sobretot quan fas una activitat que t’agrada, 
bé sigui professional o de lleure (m’imagino que 
fer assegurances, a qui li agradi i tingui un ver-
tader esperit de servei, es trobarà en el mateix 
cas que jo). 

En aquest món en què vivim, d’estrès, d’angoixa 
constant, de crisi, d’inseguretat, és del tot ne-
cessari tenir quelcom que t’agradi, i que et faci 
marxar de la preocupació contínua que et pro-
porciona la mateixa vida. A mi el que realment 
m’apassiona és el fet de poder pensar en un mo-
ment determinat que després d’una recta, segur 
que hi ve un revolt i que aquest és, en el millor 
dels casos, tal com me’l dibuixa el meu copilot 
amb una terminologia concreta i adequada. O bé 
el risc calculat d’anar pel desert després de mol-
tes hores de calor i sorra, amb la por de no trobar 
la referència marcada i el plaer indescriptible de 
ser el primer de trobar el control en qüestió, com 

ESTIMAR EL PARÍS-DAKAR    

aquell que juga a fet i amagar i és el primer que 
es salva. 

Després d’haver estat vint anys en ral·lis, vaig 
creure que a la meva edat ja era hora de bus-
car noves experiències i sensacions, tant des 
del punt de vista esportiu com humà. L’evolució 
doncs, i seguint el meu temperament, era lògica, 
i fa que anés cap el món dels raids, tipus gran 
aventura, com el París-Dakar o el recent París-
Moscou-Pequín. Això em permet veure nous 
països, conèixer la manera de fer d’altres civi-
litzacions i tenir l’ocasió de viure fantàstiques 
noves aventures, cada vegada que surto a una 
competició. 

Escric aquestes ratlles just abans de prendre 
la sortida cap el París-Dakar de 1993. Aquesta 
cursa, que enguany celebra la seva quinzena edi-
ció, té un encís especial que et provoca un cert 
enamorament des de la primera vegada que hi 
participes. És com una “xicota” difícil en la que 
durant tot l’any hi penses, et prepares i li dedi-
ques moltes hores per tal de conquerir-la. 

El Raid, any a any 

L’any 1988 va ser el primer cop que la vaig treure 
a ballar i va ser quan realment em va entrar 
aquesta passió pròpia d’un enamorament dels 15 
anys. Jo anava amb unes sabates molt grosses 
(camió Pegaso-Camel) i com que sempre he es-
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tat massa brusc, la vaig trepitjar massa fort i em 
va donar carbassa tres dies abans de l’arribada. 
Els meus grans amics i copilots Jordi Sabater i 
Manel Juncosa varen ser els companys d’aquest 
primer intent frustrat d’aconseguir-la. 

L’any següent, el 1989, i ja amb el que seria el 
meu habitual copilot Jaume Puig, vaig triar unes 
sabates més petites i adequades (Range Rover 
Camper Alu-Perfil) la vaig buscar, perseguir, la 
tenia gairebé a la butxaca, però en travessar un 
riu per un romàntic pont, tota la il·lusió se’n va 
anar a l’aigua i allà em vaig quedar, un any més 
sense poder fer-la meva. 

L’any 1990, amb el mateix tipus de sabates, em 
vaig preparar molt a fons. Durant l’any: gimnàs, 
règim rigorós, estudiant tots els petits detalls 
per seguir una estratègia definitiva. Els preten-
dents eren molts i molt bons, però tenia el pres-
sentiment que aquell any no se m’escapava. Els 
primers deu dies vaig atacar a fons i em mante-
nia sòlidament en el quart lloc. Només em sepa-
rava d’ella tres mítics pretendents (els Peugeots 
405), però quan ja semblava que la tenia al sofà, 
rendida als meus peus i amb un rampell massa 
apassionat, se’m va trencar la junta de la culata. 
Jo, caparrut, no em vaig rendir i tot i que em tro-
bava als últims llocs de la classificació, em varen 
preparar les sabates i li vaig demostrar la meva 
adoració fins al final, acabant a la posició 34. 

L’any 1991 vaig canviar el color de les sabates, 
doncs creia que si les untava de llaminadures, 
podria aconseguir una relació més dolça i em se-
ria molt més fàcil fer-la meva. 
Així, doncs, amb Range Rover 
Trident, vaig estar molt temps 
preparant, calculant, progra-
mant, estudiant tot el que ca-
lia per tal que, amb el savoir 
faire d’un amant experimentat, 
aconseguir el que tants desit-
gem i on només un hi arriba. 
Tot i el color de les sabates, 
no va ser un any gaire dolç, 
doncs després de mil proble-
mes vaig acabar dissetè. De 
totes maneres li vaig demos-
trar que vull que compti amb 
mi, classificant-me en sisè lloc 
en l’etapa marathon més dura 

(la de Mauritània) i quart en l’etapa final del Llac 
Rosa. 

L’edició passada, del 1992, tot i que es podria 
considerar com una infidelitat a la platja de 
Dakar, tenia l’emoció de travessar Àfrica de dalt 
a baix. Aquesta vegada va ser quan la vaig tenir 
més a la vora. Ser el primer en una etapa vol 
dir tenir-la a les mans. Vol dir tenir molts pre-
tendents amb més possibilitats teòriques, morts 
d’enveja. Vol dir somniar despert. Però tenir-la 
a les mans és molt greu, doncs l’assaboreixes, 
saps com és de ben a prop i al final t’has de con-
formar que se l’emporti un altre. De totes ma-
neres acabar vuitè en una cursa tan dura, llarga 
i plena de dificultats (esportives i polítiques) es 
pot considerar un èxit important i de passada 
ella sap l’important que és per a mi. 

Som molts els que estem bojament enamorats 
d’ella, però el que si és clar és que només un 
l’aconsegueix. Tots ens preparem durant molts 
de dies i intentem estar a la sortida en les mi-
llors condicions. Ella ens atrau. El desert ens 
apassiona. Àfrica és diferent. Tots somiem amb 
una rebolcada amb ella al Llac Rosa. 

Som molts els que estem 
bojament enamorats d’ella, 
però el que si és clar és que 
només un l’aconsegueix. 



El Dakar 93 

El repte de travessar tot Àfrica i acabar la cursa 
a Ciutat del Cap, és important, però ple de difi-
cultats. Per un costat la impossibilitat de traves-
sar Líbia, la guerra d’Angola i els conflictes amb 
els tuaregs al nord de Mali, dificulten de manera 
decisiva la seva realització. 

Aquest any el plantejament ha estat molt lògic, 
més curt i a la vegada, ben segur que serà el més 
dur de tota la història del Dakar. La distància to-
tal no supera els 9.000 Km. (concretament 8.877 
Km.), quan normalment passava de 10.000. No-
més es travessen quatre països africans: Marroc, 
Algèria, Mauritània i Senegal. Hi haurà una de 
les etapes més llargues de la història del París-
Dakar, de Tamanrasset a Adrar de 1.192 Km. amb 
801 Km. cronometrats per terrenys muntanyosos 
de difícil localització, zones desèrtiques, grans 
dunes, trampes de sorra i passos pedregosos. 

Quan aquestes línies arribin al lector ja estarà 
desvetllada la incògnita de si aquest any he po-
gut aconseguir la “xicota” tan desitjada. Les me-
ves sabates Lada Trident estan més a punt que 
mai. Espero de tot cor que així sigui. De moment 
destapem una ampolla de cava. 

55
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El concepte d’anyada és la data de naixement 
d’un vi, autentifica l’edat i gràcies a això el client 
pot escollir sobre quin pot anar més bé amb el 
seu gust. Suposo que són molts els factors que 
han coincidit per crear una espècie de “febre” 
en persecució d’ampolles d’una collita determi-
nada. Tots podem recordar les anyades del 64, 
70 i el boom que s’ha produït darrerament amb 
la collita del 82. El fet de la divulgació del vi com 
a tema cultural ha tingut la seva importància així 
com un cert esnobisme. Cada any climàticament 
és diferent i en conseqüència les característi-
ques de cada anyada sempre tindran un estil, 
qualitat, reputació i cotització diferents. No hi ha 
un cicle climatològic igual i les prediccions sobre 
una collita aniran variant. Difícilment es poden 
preveure aiguats, calamarsades, gelades… que 
poden espatllar la més prometedora de les colli-
tes. Un aspecte que sí és important remarcar és 
que les nostres zones vinícoles envers les fran-
ceses tenen una línia de collites regular, difícil-
ment ens trobem amb anyades molt dolentes. A 
França (excepcionalment tres collites molt bones 
consecutives –88 , 89 i 90–, sobretot a Bordeus) 
l’aspecte climatològic marca molt la maduració 
del raïm i la seva evolució fins a ser veremat. 
No podem generalitzar a l’hora de parlar sobre 
una anyada. Les condicions meteorològiques no 
són les mateixes a l’Empordà que a la Ribera de 
Duero, per exemple. Per altra part, sempre es 
va millorant tecnològicament. Recordo una visi-

LES ANYADES  

ta feta a la zona de Pauillac (Medòc-Burdeos), 
al Chateau Mouton Rotschild aquest novembre 
passat i en preguntar-li a l’enòleg sobre la collita 
del 92 (molt dolenta en aquella zona) ens va con-
testar: «No hi ha mals anys, hi ha anys difícils, 
però si nosaltres volem qualitat seleccionarem 
només aquells raïms que considerem amb una 
òptima qualitat.». Aquest exemple ens pot servir 
per fer reflexionar amb que si una bodega procu-
ra per la qualitat del seu producte, fins i tot en 
anyades climatològicament dolentes, pot oferir 
un bon producte, que potser no tindrà una evolu-
ció de vida tan pletòrica i l’haurem de consumir 
amb més rapidesa que altres anyades anteriors, 
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però que en tot cas no hem de fer servir la “xule-
ta” com a únic criteri a l’hora d’escollir un vi. Cal 
tenir en compte altres factors com el cep, la zona 
i el celler elaborador. 

La cata 

No crec que fos adient fer una exhaustiva, tècni-
ca i perfecta explicació sobre el que pot ser una 
cata com a objecte d’una anàlisi sensorial pro-
funda del vi, més adient per a experts enòlegs, 
sommeliers i professionals del món vinícola; 
però si el fet d’intentar crear el coneixement 
d’un vi mitjançant una cata amistosa, realitzada 
entre amics, en família, fugint de la metodologia 
complexa d’una cata professional. 

Què més simpàtic que una bona companyia 
i entrar en contacte amb un conjunt de vins, 
conèixer-los, apreciar-los i sobretot gaudir-ne 
seguint els mínims paràmetres per guiar un bon 
coneixement: tastar primer els blancs que els ne-
gres, els joves que els vells, els secs que els do-
lços, conèixer la zona d’elaboració, 
les seves característiques, utilitzar 
copes que deixin veure bé el color, 
apreciar l’aspecte del vi i les carac-
terístiques visuals i olfactives, fer 
servir a fons, amb atenció, els sen-
tits adients a cada fase de la cata: 
vista, olfacte, gust i tacte. 

És important expressar les sensa-
cions que ens transmet el vi d’una 
manera fàcil d’entendre, amb pa-
raules senzilles, comentar els vins 
que agraden més i el perquè, inten-
tar guardar a la memòria aquells 
vins que han agradat més… Evi-
dentment seran cates amb resul-
tats plens de subjectivitat, que ens 
poden fer sentir un munt de satis-
faccions o desil·lusions segons el 
gust de cada persona, però sempre 
serà un moment agradable, pausat, 

generador de tertúlia i diàleg amistós, un acte 
cultural, ocasió excepcional per entrar en un 
món de sensacions: el vi. 

La “riojitis” i l’actualitat dels vins negres 
catalans 

“Riojitis”: malaltia que afecta un gran nombre de 
gent bloquejada per la creença que només pot 
ser bo un vi negre que porti a l’etiqueta la parau-
la RIOJA. Aquesta malaltia és conseqüència del 
gran desconeixement existent sobre la situació 
actual dels vins a les altres regions vinícoles, 
sobretot de Catalunya. 

Catalunya, productora dels millors vins blancs de 
la Península juntament amb Galícia, ha estat fent 
un gran treball de recerca de noves possibilitats 
en el mercat dels vins negres. Les famílies To-
rres i Jean Leon, des de finals de la dècada dels 
60, van començar aquesta lluita per aconseguir 
crear vins amb imatge i qualitat, però és a partir 
de la dècada dels 80 quan es comenta a crear un 
ambient de canvi en el tema dels vins negres. 
Darrerament és on els cellers s’hi estan dedicant 
amb més empenta, creant vins cada vegada més 
competitius. El Gran Coronas etiqueta negra del 
70 (guanyador de l’olimpíada dels vins a París 
l’any 1976, per davant dels millors vins france-

És important expressar 
les sensacions que ens 
transmet el vi d’una 
manera fàcil d’entendre.



sos) no va ser un producte nascut de la casuali-
tat. Les collites següents, sobretot les del 78, 81 
i 83, ho demostren. Són l’exemple de constància, 
fe i lluita permanent per produir bons vins ne-
gres malgrat l’obsessió del gran consumidor pel 
vi d’altres zones vinícoles. A les zones vinícoles 
catalanes s’estan renovant els conceptes, s’està 
avançant tecnològicament i l’oferta cada vega-
da la tenim més diversificada. A l’Empordà hi ha 
gent que comença a eliminar les vendes a granel 
i procura més per oferir productes més acurats 
que els típics vins de taula. Els cellers com Pere 
Guardiola, Martí Fabra, Celler Trobat, Mas Fita, 
Santamaria, així com les cooperatives de la zona 
estan sensibilitzades per intentar donar el rendi-
ment màxim a la ben aclimatada i històrica gar-
natxa. És a les denominacions d’origen de Cos-
ters del Segre i al Penedès on s’estan produint 
els vins negres amb més projecció, són vins que 
vénen a donar diversitat, trencar esquemes, evi-
ten l’oxidació excessiva en botes de roure tan tí-
pica (en general) dels vins de Rioja, per anar a la 
recerca de vins menys emmascarats, buscant un 
equilibri entre la fusta i els gustos primaris del 
raïm, donant-los-hi a aquests darrers una impor-
tància preferent. Els Raïmat i Castell del Remei 
al Segrià, i Torres, Jean Leon, Can Feixes, Can 
Ràfols, Bach, Hill, en són (entre d’altres) clars 
exponents d’aquesta línia de qualitat a seguir. 
Meritós també ho és el fet que s’estiguin elabo-
rant a Catalunya, concretament al sinuós Priorat, 
uns vins amb gran projecció de futur. Els Clos de 
l’Obac, Dofí i Mogador, amb ceps com la garna-
txa i la sirà que els hi donen un caire mediterra-
ni, poden ser els responsables d’omplir pàgines 
de glòria en la història dels vins de Catalunya, 
d’aquí a pocs anys. 

Amb aquesta petita aproximació molt general 
sobre els nostres vins, no voldria que es donés a 
entendre que només hem de veure vi català i que 
el vi de Rioja és un vi passat de moda, rotunda-
ment no; però sí que ens adonem que no només 
a Rioja s’elabora bon vi negre. 
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El seleccionador d’autors d’aquesta crònica de El 
Butlletí, em suggereix, molt gentilment, el tema 
de la doble pàgina: Josep Pla, personatge que, 
en els vuit o deu últims anys de la seva vida te-
rrenal, vaig tenir el goig de conèixer i tractar ben 
sovint, per unes circumstàncies molt especials, 
que ara no venen al cas. 

JOSEP PLA, UN PRESOCRÀTIC 
DE L’EMPORDANET     

Hi ha un gran avantatge a l’hora de tractar 
l’autor Josep Pla, i relacionar-lo amb un tema 
concret: com que escrigué sobre tants i tants 
temes (només cal donar una ullada als Índexs 
de la seva Obra Completa), sempre es troba el 
lligam entre el gran Homenot de Llofriu i el que 
hom es proposi de tractar. Ara mateix, per rela-
cionar Pla amb el món de les assegurances (tot 
i que això d’«el món de…», a ell, l’horroritzava), 
només cal fer una mica de memòria i la conse-
güent composició de lloc, per trobar situacions, 
converses, circumstàncies on Pla toca això de 
pagar per endavant, a petites dosis, per asse-
gurar-se un demà que no sabem si hi arribaren. 
La cosa dóna per molt, no em diran que no, i el 
grau d’escepticisme del nostre autor, davant tot 
aquest muntatge de quotes, pòlisses, rebuts, pe-
ritatges i demés, degué ser un grau molt elevat. I 
els diré perquè: si Pla no va anar mai a cal notari 
a fer testament «per estalviar-me uns calés que, 
a l’hora de la veritat, no sabré quin profit o utili-
tat n’he tret»; si Josep Pla i Pere Pla s’havien fet 
mútua donació en vida de tots els béns, si tenien 
totes les llibretes d’estalvi indistintament a nom 
d’ambdós «per no haver de pagar documents i 
protocols», ja em diran que podia pensar de les 
assegurances… 

Però hauria de quedar clara una cosa: res del que 
he escrit fins ara no lleva que Pla no tingués una 
bona pòlissa, un bon resguard, que no sé si el 
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tenia; això és una altra cosa, tal com deia sovint: 
«la literatura i les il·lusions són una cosa, i altra 
cosa ben diferent és la densa biologia». 

De cada 100 vegades 90, quan Pia conversava 
del que fos amb qui fos, em recordava allò que 
diuen que feien els vells grecs de l’escola so-
fista del segle cinquè abans de Crist: sobre un 
tema qualsevol, esgrimien tots els arguments a 
favor i, un cop ja tenien l’audiència convençu-
da, llavors sobre el mateix tema, es dedicaven 
a capgirar arguments i raons, contradeien tot el 
que havien afirmat, i convencien l’auditori del 
que, exactament a l’inrevés havien argumentat 
i/o demostrat la primera vegada. No descobri-
ré cap secret si afirmo que Pla es repetia i es 
contradeia: ell mateix ho reconegué més d’una 
vegada, ho escriví més de tres i, en el qüestio-
nari Proust (la bateria de preguntes tan famosa i 
usada cap allà als anys 50/60), reivindica el dret 
a repetir-se, a contradir-se, i a equivocar-se. És 
clar que no és pas cap originalitat tampoc, per-
què Pla reivindica exactament els mateixos drets 
“humans” (que d’humans és propi equivocar-se, 
contradir-se, repetir-se), que reivindicaven per-
sonatges admirats seus com Stendhal, De Sanc-
tis, Foscolo i Montaigne, entre molts d’altres. 

 I ho dic per entroncar amb això de les asseguran-
ces: és ben possible i fins molt probable que algú 
hagués sentit Pla blasmar contra les pòlisses i els 
rebuts en general, i el mateix oïdor comprovar, 
en una altra ocasió, com Pla defensava allò que 
havia blasmat; això no ha d’escandalitzar ningú, 
per moltes raons: les raons humanes adduïdes, i 
la immensa obra escrita de Josep Pla, i no diem 
dels centenars d’hores i hores de conversa que 
practicà als seus 84 anys, una conversa sempre 
interessant, aguda, alliçonadora. 

És molt probable que algú 
hagués sentit Pla blasmar 
contra les pòlisses i els 
rebuts. 

Que Pla fos contradictori i/o repetitiu, les cau-
ses en són diverses i variades. Ell, fins i tot, 
s’excusava (si es pot dir així), en el que en po-
dríem dir “mediterraneïtat”. Recordo perfecta-
ment que, cinc dies abans de morir, el vam anar 
a veure al Mas de Llofriu, Mossèn Modest Prats, 
en Jaume Subirós i un servidor. A les últimes i 
tot, en el seu llit d’on ja no s’alçaria, Josep Pla, 
lúcid i sagaç com sempre, ens feia un gran resum 
exaltat de tota la seva vida i la seva manera de 
ser, que delimita i explica perfectament aquestes 
febleses tan humanes de repetir- se, contradir-
se, equivocar-se. Dirigint-se a Mossèn Modest 
Prats, va dir: «Ja ho veu, reverend: després de 
2.000 anys d’existència de l’Església Catòlica, 
després de 2.000 anys de sermons, quaresmes, 
processons, misses i tot el que vulgui, surten ti-
pus com un servidor, que sóc absolutament pre-
socràtic…». 

Crec, amb tot l’increment de sinceritat de la 
que em sento capaç, que no cal afegir res més 
a l’excel·lent comentari-definició que, finalment, 
ens donava d’ell mateix, el gran Josep Pla. El 
personatge ja era immortal, però aquesta sen-
tència final (final per a nosaltres, que ja no el 
vam veure més en vida), resultava definitiva. 
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L’enamorat de tot allò que fa olor de tren –a fe-
rrocarril– ho és, en general, de tot allò que es 
mou per un medi mecànic com ara, els metro-
politans, els funiculars, els transbordadors, etc. 
Això el converteix en un conservador de tot allò 
que faci referència al seu tema preferit. 

Aquest conservador necessàriament deriva en 
un col·leccionista, que durant tota la seva vida 
va recollint tot el que pot: peces de materials, fa-
nals, plaques de fabricació, rellotges, banderins, 
medalles, barrets, fotografies, postals, segells, 

L’AFECCIÓ AL TREN      

llibres, itineraris, horaris, normes de circulació 
i senyalització, etc. fins a una relació molt difí-
cil de delimitar. Diem que això el converteix en 
un col·leccionista però no és ben bé així ja que 
el motiu principal de la seva preocupació no és 
col·leccionar sinó recuperar i salvaguardar de 
manera adequada tot el que pot i quan no és 
possible, prega, demana i corre la Ceca, la Meca 
i la Vall d’Andorra per tal que aquella peça –que 
per si sol no pot aconseguir– no es perdi defini-
tivament, com passava fins fa uns anys en què 
veritables peces històriques han caigut sota la 
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flama del bufador, dels desballestadors i altres 
es podreixen en un racó d’un magatzem humit i 
fosc, qui sap fins a quin dia. 

És en aquest moment en que impotent per asso-
lir tasques de certa magnitud, es fa solidari amb 
altres persones que comparteixen les mateixes 
inquietuds, encara que puguin estar orientades 
cap al modelisme o al maquetisme, dues ves-
sants on es dirigeix l’energia creativa que l’home 
porta a dins i l’ajuda a aixecar autèntiques “vir-
gueries” de conjunts ferroviaris. 

Així als inicis de 1990 va néixer l’Associació 
d’Amics del Ferrocarril de les Comarques Gi-
ronines com entitat que aglutinés els desigs i 
preocupacions de tots els que sentim el “gusani-
llo” del ferrocarril, per tal de sumar forces per 
emprendre el camí de la recerca, recuperació, 
restauració i conservació en un sol lloc de tot el 
que encara es pot salvar, que pertany a un pe-
ríode gloriós per a la gent gran i desconegut per 
a les noves generacions, cercant el recolzament 
dels estaments oficials per evitar que no tornin 

Aquest conservador 
necessàriament deriva en 
un col·leccionista. 

a succeir pèrdues irreparables en el nostre pa-
trimoni. 

És en aquest sentit que, responent a la crida 
que ens ha fet l’Ajuntament de Girona, la nostra 
Associació ha pres la responsabilitat de coor-
dinar els treballs de restauració de la màquina 
que, volent ornamentar la placa de l’estació de 
RENFE de Girona, ha caigut –a mans de brètols– 
en un estat prou deplorable. 

Intentarem, entre tots, de retornar-li la ufanor 
que es mereix, tot pregant que, també entre tots, 
siguem capaços de conservar-la. 

Aquesta és, com no, una més de les tasques que 
l’Associació dels Amics del Ferrocarril de les 
Comarques Gironines pot portar a terme. Voldria 
aprofitar aquestes ratlles que m’ofereixen els 
amics del Col·legi de Mediadors d’Assegurances 
Titulats de Girona, per fer una crida a tots aquells 
que coneguin situacions com la de la màquina de 
Girona, o, senzillament, de material susceptible 
de recuperació, que mitjançant aquest vostre 
Col·legi ens ho feu saber. Nosaltres i la història 
us ho agrairem. 
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Les assegurances i altres serveis financers 
constitueixen un sector destacat en l’economia 
dels països de la Unió Europea, tant en termes 
d’ocupació com en termes d’exportacions netes. 

Des dels seus inicis, la Comunitat Europea ha 
perseguit l’objectiu de crear un mercat interior 
en l’àmbit de les assegurances. El Tractat de 
Roma, Tractat constitutiu de les Comunitats 
Europees, proveïa les bases per aquest objectiu, 
mitjançant el dret a la llibertat d’establiment i a 
la lliure prestació de serveis. 

Així, l’any 1961 es va aprovar un programa am-
biciós, en ràpides etapes successives, per libe-
ralitzar l’àmbit de les assegurances. No obstant 
això, als primers anys de la història de la Comu-

EL MERCAT INTERIOR DE LES ASSEGURANCES      

nitat es van realitzar grans progressos en l’àmbit 
de la unió duanera i a la lliure circulació de mer-
caderies, mentre que el procés de liberalització 
en la prestació de serveis va ser molt més lent 
en la realitat. 

No va ser fins l’Acta Única de 1987 quan, sota 
l’impuls del Programa 1992, es va donar un 
avenç definitiu per a l’assoliment del mercat 
únic de les assegurances. Segons l’informe Ce-
chini, el qual va intentar quantificar els costos 
i els beneficis que reportaria el mercat interior, 
la integració de les tres principals categories de 
serveis financers –Banca, assegurances i valors 
mobiliaris– podria arribar a representar uns be-
neficis de 22.000 milions d’ecus per a la Comu-
nitat Europea. 

Els objectius del mercat interior de les as-
segurances 

La filosofia que inspira la creació d’un mercat 
interior en l’àmbit de les assegurances, des dels 
inicis de la comunitat fins avui dia, té un doble 
vessant. 

D’una banda, tota entitat asseguradora establer-
ta a la Comunitat ha de poder obrir una agència 
o sucursal en qualsevol Estat membre en les ma-
teixes condicions que al país d’origen. I, d’altra 
banda, s’ha d’aconseguir l’exercici efectiu de 
la lliure prestació de serveis, de manera que 
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les empreses puguin vendre els seus produc-
tes traspassant les fronteres, sense necessitat 
d’establir-se. 

I del desenvolupament d’aquestes dues lliber-
tats, la d’establiment i la de prestació de ser-
veis, no només se’n beneficien les empreses 
involucrades, sinó també els consumidors, els 
quals tenen al seu abast una gamma més àmplia 
de productes d’assegurances, tot garantint una 
protecció jurídica i financera adequada. 

L’evolució del mercat interior de les assegu-
rances 

En la creació del mercat interior de les assegu-
rances es poden distingir tres etapes, amb les 
corresponents tres generacions de directrius. 

A la primera fase es pretenia garantir el dret 
d’establiment, tot assegurant les mateixes con-
dicions d’accés i exercici de l’activitat a tot el 
territori comunitari. 

Durant la segona etapa es tractava de fer efec-
tiva la lliure prestació de serveis. En altres pa-
raules, qualsevol empresa d’assegurances po-
dia comercialitzar els seus productes a la resta 
d’Estats membres, sense necessitat d’obrir una 

sucursal. Ara bé, la Direc-
triu que regulava la lliure 
prestació de serveis no era 
aplicable a tots els àmbits 
com ara, la responsabilitat 
civil d’automòbils o els acci-
dents laborals. Finalment, la 
tercera generació de direc-
trius culmina la creació del 
mercat interior mitjançant un 
sistema de llicència única. En 
virtut d’aquest sistema, qual-
sevol empresa asseguradora, 
un cop obtingui l’autorització 
administrativa d’un Estat 
membre, pot vendre els seus 
serveis en qualsevol país de 
la Unió Europea, mitjançant 
un establiment o sense ell. 
Els Estats tenen fins l’1 de 
juliol de 1994 per adaptar les 
seves disposicions a les no-
ves directrius; l’Estat espan-

yol, però, disposa d’un període de pròrroga fins 
l’1 de gener de 1995. 

Paral·lelament, en aquesta tercera fase tam-
bé s’han aproximat les legislacions dels Estats 
membres en matèria d’assegurances de respon-
sabilitat civil dels vehicles automòbils. 

El grau de realització del mercat interior de 
les assegurances 

Dels sis textos destinats a instaurar la lliure pres-
tació de serveis en el sector de les assegurances 
i que ja són d’aplicació, quatre són objecte de 
retards en la seva transposició en diferents Es-
tats membres. Els països principalment afectats 
pels retards són l’Estat espanyol i Luxemburg, 
sobretot pel que fa a la Directriu relativa a la 
responsabilitat civil dels vehicles i a la Directriu 
d’assegurança directa de vida. En total, a des-
embre de 1993, el nivell de transposició a tota la 
Comunitat arriba al 73%. 

El mercat interior de les assegurances en 
l’àmbit internacional 

Dos grans acords entre la Unió Europea i tercers 
països afecten el mercat comunitari de les as-
segurances. 



D’una banda, l’acord sobre l’Espai Econòmic Euro-
peu (EEE), signat amb els països de l’Associació 
Europea de Lliure Comerç (EFTA) –menys  Suïs-
sa–, estableix les directrius comunitàries sobre 
assegurances com vinculants, de manera que 
el mercat interior de les assegurances s’estén 
als països de l’EFTA en el marc de l’EEE. Però 
l’acord sobre l’EEE també preveu que en allò no 
regulat per les directrius comunitàries s’adopti 
el principi de no discriminació per raó de nacio-
nalitat. Les parts contractants igualment es com-
prometen a adoptar les mesures necessàries per 
coordinar les seves disposicions reguladores de 
l’accés i exercici de les activitats asseguradores. 
Quant al dret d’establiment, és condicionat als 
moviments de capitals, per als quals s’adopten 
mesures de salvaguarda i certes restriccions per 
determinar sectors i països. 

D’altra banda, a les negociacions comercials 
multilaterals de la Ronda Uruguai, en el si de 
l’Acord General de Tarifes i Comerç (GATT), s’hi 
han inclòs per primer cop els sectors dels ser-
veis. L’objectiu era reduir progressivament les 
barreres comercials aplicables als serveis i obrir 
els mercats a la competència estrangera. 

L’àmbit de l’acord del GATT s’estén a 
l’assegurança directa de danys i de vida, a la 
reassegurança i la retrocessió, a l’activitat 
d’intermediari d’assegurances i altres ser-
veis s’han eliminat els obstacles existents a 
l’establiment d’entitats foranes, encara que els 
Estats implicats poden formular reserves en fun-
ció de llurs disposicions nacionals. 

Pel que fa a l’assegurança de transports, mer-
caderies en trànsit internacional, reassegurança 
i altres serveis auxiliars, s’hi han incorporat no 
només l’accés al mercat en règim d’establiment, 
sinó també la prestació transfronterera de ser-
veis. 

Tots aquests aspectes, incorporats a l’acord de 
la Ronda Uruguai, afectaran a les disposicions 
comunitàries a partir de 1995 donant amb tota 
certesa un nou impuls internacional al sector. 
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firma convidada | el butlletí desembre 1993

Les assegurances consti-
tueixen un sector destacat 
en l’economia dels països 
de la Unió Europea.
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La introducció del pensament cooperativista a 
Catalunya i a la Península ibèrica, és habitual 
que els autors de treballs sobre el moviment 
cooperatiu l’atribueixin al propagador del so-
cialisme Fernando Garrido Tortosa (Cartagena 
1821-Còrdova 1883). 

És cert que Garrido va visitar Rochdale el 1862, 
i un cop allà s’hi va trencar la cama; i que va 
traduir l’obra de Holyoake dins del seu llibre 
Historia de las asociaciones obreras en Europa 
(1863), i va divulgar els ideals cooperativistes 
amb afany. 

Ara bé. Aquest viatge de 1862 a Rochdale el va 
fer acompanyant a Joan Tutau i Vergés (Figueres 
1829-1893), els quals anaren plegats a la socie-
tat cooperativa Equitables Pionners per estudiar-
ne el seu funcionament, la qual cosa està ab-
solutament ratificada, ja que el mateix Tutau ho 
confirma en un article. 

Efectivament, sense llevar cap mèrit a Garrido, 
els catalans cal que rectifiquem la història, i en-
sems atribuïm a Joan Tutau la tasca de propagar 
els ideals cooperativistes a les nostres contra-
des, i amb Joan Tutau també cal localitzar el 
primer nucli de difusió cooperativista a la ciutat 
de Figueres, on el focus demòcrata i república 
empordanès feu esforços primicers en difondre 
les societats cooperatives. 

L’EMPORDÀ, FOCUS DE COOPERATIVISME       

Joan Tutau després del seu viatge a Anglaterra i 
la visita a la ciutat de Rochdale a l’agost de 1862, 
en tornar a Catalunya, va propagar l’esperit de 
l’associacionisme en general i del cooperativis-
me en particular. 

Tutau el 1863, escriu un article titulat Asocia-
ciones Cooperativas el qual va publicar al volum 
Almanaque Democrático para el año (bisies-
to) de 1864. En aquest article proclama el dret 
d’associació, i posa com exemple als obrers del 
cooperativisme de Prússia (Schulze-Delitzch), i 
Anglaterra (W. King), les primeres dedicades al 
crèdit i les segones, al consum. 

Tutau es dedicà bàsicament a parlar de la coo-
perativa de consum de Rochdale, i fa citació 
expressa del llibre on ha tret les dades que és 
History of co-operation in Rochdale, fet per G. 
J. Holyoake. 

Ensems Tutau va desgranant els principis bàsics 
del cooperativisme rochdalià que més endavant 
esdevindrien universals, com la distribució dels 
excedents en funció de les operacions de cada 
soci. 

Simultàniament a Figueres, la ciutat natal de 
Tutau, s’hi publica un bisetmanal titulat El Am-
purdanés, el qual regien els demòcrates i repu-
blicans empordanesos. En aquest periòdic, en 
la seva edició de 24 de desembre de 1863, hi 
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apareix un article que va signar Domingo Bonaba 
sota el títol de Sociedades Cooperativas que per 
les seves dades podem dir que és cronològica-
ment el primer editat i publicat a Catalunya, i on 
es reconeixia que Tutau havia estat un precursor 
del cooperativisme. 

Segons havia determinat la historiografia cata-
lana, les revistes El Obrero (1865), i La Asocia-
ción (1866), foren les primeres que a Barcelona 
varen parlar del cooperativisme. Però, de fet va 
ser la ciutat de Figueres el primer centre divul-
gador dels principis cooperatius, a l’edició de 
l’esmentat periòdic El Ampurdanés. 

Els articles publicats al periòdic republicà figue-
renc El Ampurdanés, comencen amb el de 1863, 
on es reconeixen els beneficis de l’associació, en 
especial del mutualisme, i tot seguit afirma que 
a l’Estat espanyol dissortadament: «Ninguna hay 
que lleve el sagrado sello de COOPERATIVA para 

la industria y la instrucción de la clase obrera.» 

Després de reconèixer que no hi ha encara cap 
cooperativa creada el 1863, l’articulista Domingo 
Bonaba afirma: «La riqueza de Inglaterra es por-
que en ella hay establecidos millares de talleres 
y almacenes “cooperativos” propios de la clase 
obrera.», és a dir, que invoca el cooperativisme 
com una forma de millorament de la producció i 
de l’economia en general. 

A l’Almanaque Democrático para el año 1865, 
Joan Tutau torna a insistir-hi, i publica un nou 
article titulat Asociaciones de Obreros, en el 
qual posa especial i gairebé exclusiu èmfasi 
en les associacions «llamadas cooperativas», 
recomanant-les al final amb aquestes paraules: 
«Vosotros pues, y solo vosotros, obreros, podéis 
salvaros, y como el reinado de la justicia se acer-
ca a grandes pasos, no desperdiciéis el tiempo 
viviendo en el aislamiento, asociaros en la forma 
que os aconsejamos, con lo que contribuiréis a 
que suene más pronto la hora de vuestra eman-
cipación.» 

El 16 de novembre del 1865, Bonaba va escriure: 
«La prensa periodística se ha ocupado muy poco 
de estas sociedades, para darlas a conocer a los 
obreros, y puede decirse que El Ampurdanés ha 
sido el primero y único periódico de España que 
ha hablado de ellas.», i tot seguit feia excepció 
de Joan Tutau. Per resoldre aquesta ignorància 
Bonaba va fer cinc articles consecutius sobre el 
cooperativisme, on sempre hi destacava les vir-
tuts de la branca de producció. 

Bonaba torna a insistir en aquest article del pe-
riòdic El Ampurdanés que el cooperativisme no 
treu la llibertat dels obrers, i que aquells que hi 
van en contra de la seva creació, diu als obrers: 
«Lo que quieren es negaros el derecho que te-
néis para conseguir con ellas vuestro bienestar, 
a fin de poner en vuestro cuello la antigua cade-
na de la esclavitud…» 

L’emancipació econòmica a través del cooperati-
visme és una de les constants, ja que el 1865, es 
torna a recordar que les societats cooperatives 
porten el benestar, i Bonaba afirma: «Ay de aquel 
que tan mal distinga la esclavitud de la libertad 
y por ello se sujete a la más triste de las esclavi-
tudes: la de la miseria!» 
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Tutau ja havia denunciat que els obrers tenien 
massa proclivitat cap a les cooperatives de 
producció, i que calia anar cap a les de consum 
perquè el capital necessari era limitat, i assegu-
raven el negoci en obligar-se a anar a comprar-
hi tots els socis. Diu Tutau: «Esta clase de aso-
ciación es la que debe llamar principalmente la 
atención de los trabajadores, porque es la única 
que sin sacrificio alguno, antes al contrario, les 
proporciona un capital que ha de servir más tar-
de de base para las demás.» 

Efectivament, Tutau recomanava que la prioritat 
en crear cooperatives calia que seguís el procés 

següent, primer les de 
consum, després les de 
crèdit, i finalment les 
de producció. 

A Tutau també cal 
reconèixer-li que fou el 
primer teoritzador del 
cooperativisme agrari. 
En una memòria pu-
blicada el 1888, Tutau 
proposa als propietaris 
il·lustrats que consti-
tueixin sindicats agra-
ris per tenir la «gloria 
de ser los primeros en 
España», i els informa 
que els sindicats son 
«asociación imponde-
rable por los inmensos 
beneficios que procura 
a cuantos se amparan 
a su deleitable sombra 
¡qué transformación 
la que rápidamente se 
produce en los países 
en los que funciona!» 

En definitiva, d’ara en-
davant, la historiogra-
fia catalana cal que en 
reflectir els orígens i la 
gènesi del moviment 
cooperatiu a les nostres 
contrades i a la Penín-
sula ibèrica, no s’ignori 
a Joan Tutau i Vergés, 
introductor i impulsor 

de les teories cooperativistes, ni tampoc es deixi 
de fer citació del primer nucli difusor de la ideo-
logia cooperativista de la ciutat de Figueres on hi 
militaven els demòcrates i republicans deixebles 
d’Abdó Terradas, que expressaven llurs idees de 
progrés mitjançant el seu òrgan bisetmanal El 
Ampurdanés, i d’entre els quals, en el seu camp 
cooperatiu hi destacava Domingo Bonaba. 

Tutau havia estat 
un precursor del 
cooperativisme.

firma convidada | el butlletí març 1994



69

Josep M. Salvatella i Suñer             
Diputat al Parlament de Catalunya 

abril
maig
juny

1 9 9 4

46

Els amics i visitants de l’Empordà ho han vist, se-
gurament, alguna vegada. Potser a la Jonquera o 
a Darnius, a Agullana o a Maçanet de Cabrenys, 
fins i tot a Biure, a Llers, a Terrades, a Sant Cli-
ment Sescebes, a Espolla… Tant li fa. Un edifici 
vell, de sòbria dignitat i grans proporcions, situat 
a la plaça o al carrer principal, un rètol a la faça-
na, de vegades d’estil modernista, amb un nom 
que sembla parit en ple esclat de la Revolució 
Francesa: “La Unió”, “La Concòrdia”, “La Frater-
nitat”, “La Immortal”… 

Les societats de socors mutus, a la part nord de 
l’Alt Empordà, floriren a mitjans del segle XIX i 
principis del XX, particularment en pobles vincu-
lats a l’economia surera, o als dels seus voltants. 
Aquests locals encara es drecen majestuosos, 
hereus d’un passat gloriós –un pèl decadents 
potser, com els balnearis– però molts d’ells en-
cara amb vigoria per continuar vius al servei del 
poble. Mantes vegades han hagut de canviar el 
seu nom del català al castellà i viceversa, se-
gons el so que tocaven. Tots, però, han repre-

sentat durant anys i panys la veritable “casa del 
poble”, el local social, el lloc de trobada, on se 
celebren les festes, el ball, les reunions de coo-
peratives i germandats, els mítings polítics, la 
partida de botifarra i el cafetó dels diumenges 
havent dinat… És per això que tothom en guar-
da un record emocionat i entranyable. 

A Agullana, per exemple, “La Concòrdia”. Fun-
dada el 1851 per 45 socis –el nom dels quals 
encara figura en el quadre d’honor a la sala–, 
amb estatuts renovats el 1871. El 1913 s’edifica 
l’actual local, segons projecte del famós arqui-
tecte Azemar. O “La Unió Jonquerenca”, forma-
da el 1903 a partir de la fusió de quatre societats 
preexistents i reactivada el 1939, amb la inte-
gració de dos altres col·lectius. O a Biure, on “La 
Fraternitat” veié la llum el 1911. I Llers, amb “La 
Immortal”, fundada a mitjans del segle passat, 
entre altres, pel meu besavi, Pere Salvatella. O 
l’altra “Concòrdia”, la de Sant Climent. O “La 
Unió Maçanetenca, protectora dels pobres”, de 
Maçanet de Cabrenys, i “La Unió Terradenca”, 
de Terrades. O “La Fraternal”, d’Espolla…

Totes aquestes entitats van ser creades per 
atendre la previsió social, en una època en què 
aquesta no s’havia institucionalitzat encara. Les 
incapacitats laborals, les malalties i la vellesa 
eren preocupacions greus per als treballadors 
del tombant de segle. A més de pagar les quo-
tes establertes, el soci havia d’assistir a les re-

SOCIETATS DE SOCORS MUTUS A L’ALT 
EMPORDÀ: UN EXEMPLE DELS NOSTRES AVIS
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unions de l’associació, fer la vetlla dels malalts 
i acceptar els càrrecs per als que fos proposat. 
La inassistència era penalitzada amb multes. Al-
gunes sessions s’allargaven desmesuradament i 
de vegades eren tempestuoses. Això va obligar 
a redactar reglaments molt precisos per a les as-
semblees generals. 

És cert que les societats de socors mutus 
van arrelar sobretot a les zones sureres, com 
l’esmentada muntanya altempordanesa i, també, 
el litoral del Baix Empordà: Palafrugell, Palamós, 
Sant Feliu… Cosa singular aquesta, perquè els 
tapers, des de sempre, havien tingut fama de 
malgastadors i desvagats. Treballaven a preu 
fet, moltes vegades. «Només treballen quan vo-
len…», deien els pagesos, envejosos. Els tapers 
tenien, segons la veu popular, les butxaques 
foradades i passaven moltes hores en taboles i 
tiberis. Com deia un d’ells: «No puc tenir dues 
pessetes a la butxaca, perquè es barallen. I una 
de sola, se m’enyora i se’n va…»

En aquesta societat que visqué el seu zenit, a 
l’Empordà, entre 1880 i 1900 i que davallà irre-
missiblement amb la Primera Guerra Mundial, 
fou on van néixer, curiosament, aquests exem-
ples de solidaritat i previsió que, considerats els 
temps que corrien, haurien de meravellar-nos, 
ara. Una societat, aquella, nascuda per obra 
i gràcia de Dom Pierre Pérignon –el monjo ce-
llerer del monestir d’Hautvillers a la Xampanya, 
inventor del tap de suro–, on van consagrar-se 
coses tan exemplars i tan diferents com el niu 
–plat barroc per excel·lència–, els casinos, els 
orfeons, la reforma escolar, les cooperatives i, 
vet aquí, les societats de socors mutus. 

Tornant a la zona nord de l’Alt Empordà –Alt 
Empordà, ras i curt–, presenta dos sectors de 
muntanya, separats pel coll del Portús: les Sa-
lines i l’Albera. Tradicionalment, foren terres de 
suro i, als llocs menys enlairats, de vinya i olivar. 
Mentre la indústria surera i l’explotació del vi i 
de l’oli foren puixants, aquí hi hagué la part més 
poblada de la comarca. Actualment aquestes 
activitats estan en decadència i la població es 
concentra a la costa o als voltants de Figueres. 

Pere Coromines, a Les gràcies de l’Empordà, 
definia així la idiosincràsia de la gent d’aquests 
topants: «L’ànima de l’empordanès garrona cons-

tantment d’un bé de Déu de flors que no arriben 
a ser fruit. Canteu-li una cançó, i us dirà que la 
sap; si li expliqueu una batalla, ell hi va ser; totes 
les manyes del món les té ja pensades; si hi ha 
res per fer, ho té projectat; el que esdevé més 
impensadament, ja ho havia previst… I és que 
quan parla, tant si riu com si plora, o quan ca-
mina, tot un ròssec d’entresomiades meravelles 
marxen alegrement darrere seu.» 

Realment seria complicat, o potser impossible, 
intentar definir un caràcter tan complex i impre-
visible com el de la gent de l’Empordà. Hi ha, 
com assenyalava Coromines, aquest component 
simpàtic, enginyós, fatxenda i somiatruites; però 
també hi trobaríem l’esforç constant, la tasca 
conscient de construcció d’una societat, d’un 
país. A la seva manera, tal vegada de forma 
anàrquica i desordenada, però hi és. 

En els pobles aquietats i serens de l’aspre em-
pordanès, voltats de suredes i alzinars grisosos, 
d’olivars platejats i vinyes de porpra, encara 
avui podem admirar, com a llegat dels nostres 
avantpassats, aquestes sagrades baluernes, 
presidint senyorívolament la població, arrelades 
fondament al seu passat: “La Immortal”, “La 
Unió”, “La Fraternitat”, “La Concòrdia”, “La Fra-
ternal”… 

Que sigui per molts anys. 

Una societat, entre 1880 
i 1900, nascuda per obra 
i gràcia de Dom Pierre 
Pérignon.

firma convidada | el butlletí juny 1994
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Quan els meus col·legues i amics asseguradors 
de la Catalunya Sud em van demanar participar 
en la redacció d’un article per a El Butlletí, de se-
guida vaig pensar en el meu ofici d’assegurador. 

Però, de fet, entre vendre assegurances a Per-
pinyà o a Girona, quina diferència hi ha? Les 
dificultats són les mateixes, les satisfaccions 
(encara n’hi queden?) son idèntiques. 

A més, vaig pensar que parlar-vos de la meva 
funció com a jutge al Tribunal de Comerç us po-
dria interessar. Perquè, és sabut per tothom, per 
ser un bon assegurador s’ha de fer de tot, menys 
assegurances. 

Em direu: Què hi deu fer un assegurador en un 
Tribunal de Comerç? Jo us vull demostrar que 
un assegurador pot tenir un paper important i 
donar a la professió la imatge de marca que es 
mereix. 

Quina és la funció del Tribunal de Comerç? 

Els Tribunals de Comerç tracten les al·legacions 
relatives als contractes i transaccions entre ne-
gociants, comerciants i banquers, i totes aque-
lles relatives a actes de comerç entre qualsevol 
tipus de persona. 

UN ASSEGURADOR, JUTGE I PRESIDENT DEL 
TRIBUNAL DE COMERÇ DE PERPINYÀ I DELS 
PIRINEUS ORIENTALS  

Els Tribunals de Comerç estan constituïts per: 

– Els jutges consulars 

– El jutjat 

– L’escrivania 

Els Tribunals de Comerç són tribunals especia-
litzats. Els jutges consulars pertanyen a l’ordre 
judicial, són magistrats. Exerceixen les seves 
funcions desinteressadament. Són elegits pels 

“delegats consulars”, els representants dels co-
merciants, els membres en exercici del Tribunal 
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de Comerç i de la Cambra de Comerç del depar-
tament. 

Per ser elegible, cal estar inscrit al Registre de 
Comerç amb una antiguitat mínima de cinc anys. 
Així, un corredor pot ser jutge, però no un agent 
d’assegurances. 

Els jutges presten jurament davant el Tribunal de 
Gran Instància abans de començar les seves fun-
cions. Van vestits amb una toga de seda negra 
amb mànigues de vellut i un cinturó blau, amb 
un birret negre. Els efectius del Tribunal estan en 
funció de la seva activitat. 

D’aquesta manera, a Perpinyà hi ha 25 jutges. 
És un tribunal important perquè és l’únic del de-
partament. Al cap del Tribunal hi ha el president, 
que ha d’haver exercit les seves funcions al ma-
teix Tribunal durant sis anys com a mínim, i que 
és elegit per votació secreta entre els jutges, 
reunits en Assemblea General. 

Per què fer judicis al Tribunal de Comerç? 

La lentitud de la justícia en general és llegen-
dària. Ben al contrari, el Tribunal de Comerç 
dóna la possibilitat als comerciants d’obtenir 
decisions ràpides. 

El procediment per a un judici davant el Tribunal 
de Comerç és el següent: el creditor que no ha 
pogut recuperar el seu deute per la via amical 
inicia els tràmits davant el Tribunal de Comerç 
per obligar al seu deutor a pagar-lo. Trobarà un 
advocat que demanarà una citació. L’escrivania 
l’acceptarà i assignarà l’afer a una audiència 
del Tribunal. Durant aquesta audiència, les parts 
s’expliquen davant els tres jutges que formen el 
Tribunal. Aquest Tribunal, després d’haver escol-

tat les parts, es retirarà i deliberarà. Donarà una 
sentència que, després d’una exposició breu de 
les demandes respectives, dels mitjans de les 
parts i dels motius adoptats pels jutges, enun-
ciarà la decisió del Tribunal. 

Aquesta sentència tindrà rang de Llei i perme-
trà a la part guanyadora poder fer executar la 
decisió. La part perdedora, si creu convenient 
contestar la decisió del Tribunal, té l’opció de 
presentar un recurs al Tribunal d’Apel·lació. 

El president, a més de les seves funcions admi-
nistratives, té una jurisdicció particular. En cas 
d’urgència, la citació pot ser demanada per una 
audiència especial, anomenada audiència de 
recurs d’urgència. L’audiència té lloc davant el 
jutge únic dels recursos d’urgència, el president 
o el seu delegat. Després de l’Audiència, el pre-
sident emet una ordre la decisió de la qual cal 
fer complir. 

El Tribunal té un paper molt important per a les 
empreses amb dificultats. Quan un comerciant, 
o un artesà, està en suspensió de pagaments, 
ha de fer una declaració a l’escrivania del Tribu-
nal de Comerç. Aleshores, el Tribunal de Comerç 
inicia un expedient, dit de redreçament judicial, 
que permetrà la salvaguarda de l’empresa, el 
manteniment de la seva activitat i de la seva fei-
na i la intervenció del passiu. 

Segons la importància de l’empresa, el procedi-
ment és més o menys feixuc i més o menys llarg. 
Queda sota la responsabilitat d’un jutge, i us puc 
assegurar que quan una empresa torna a ser sol-
vent, que se salven els llocs de treball i que els 
deutes són pagats, és una gran satisfacció i una 
gran alegria per a aquest jutge. 

Però tornem al col·lega assegurador-sindicalista-
president de la regió que sóc jo. Segur que això 
us suggereix una pregunta: I quan us dediqueu a 
les assegurances? 

Aquesta és la pregunta que em fa l’inspector de 
la Companyia cada vegada que em veu. Per això, 
intento no trobar-me’l mai…

Entre vendre assegurances 
a Perpinyà o a Girona, 
quina diferència hi ha? 

firma convidada | el butlletí setembre 1994
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Amb el meu amic Óscar, l’acèrrim culer i 
col·leccionista de caganers, buscàvem a la Fira 
de Santa Llúcia d’aquest darrer any la nova fi-
gura d’un polític de casa nostra. El dia abans 
l’havíem vist, però no la vàrem comprar per allò 
de les presses. Volta que voltaràs les parades i 
res: que no la vàrem trobar. A la fi se’ns va acudir 
de preguntar a una firaire i ens va dir que, si bé 
sabia que havia estat a la venda, ella no en tenia 
cap, perquè «És bo riure’s dels altres, però no de 

nosaltres mateixos. De fora, tota la conya que 
vulguem, però de casa, res de res.» 

I l’Óscar i jo coincidírem en que la senyora no 
podia anar més errada. Malament pel país que 
no sap riure’s d’ell mateix. Malament per aquell 
que només se’n riu dels altres. Malament. 

A la vida necessitem sentit de l’humor, que no és 
pas el mateix que riure-se’n del veí. 

Diuen els metges que els que riuen viuen més. 
Que el riure és una teràpia. 

L’humor és llibertat. I quan dic humor, no em 
refereixo precisament als programes d’acudits, 
tant de moda darrerament a totes les cadenes 
televisives. 

L’humor és una manera d’enfocar la vida, sense 
putejar a qui tens al costat. «Més humor i menys 
generals», em deia un company de facultat. Ací, 
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en això que ara se’n diu “Estado español”, més 
que humor, hi ha molta mala llet, que és molt 
diferent. L’humor és picar l’ullet a la vida. És aca-
bar amb allò que portem tants anys aguantant 
del «Usted no sabe con quien está hablando». El 
sentit de l’humor és saber prendre’s en broma a 
un mateix. Els àngels volen, diuen, perquè no es 
prenen seriosament. 

Humor és estar ací, escrivint això amb una 
màquina que no tinc ni idea de com funciona, 
i amb aquest ja són 14 els folis que he trencat. 
Pitges una tecla i et surt “error”. O se t’esborra 
tot. Tot plegat, una pallissa. Però, per un amic, 
val la pena. 

firma convidada | el butlletí desembre 1994
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Des de sempre, l’home ha col·locat en llocs vi-
sibles de les seves vivendes amulets per allun-
yar-ne la desgràcia. És molt comú trobar a les 
façanes de les cases rurals, al costat de motius 
religiosos, objectes com ferradures, espècies de 
fre contra l’anatema. És molt comú també, exhi-
bir, no només als pobles, sinó als edificis de les 
nostres ciutats, plaques de diferents colors, que 
sobre el portal anuncien orgullosament i simple: 
«Assegurada d’incendis». És com un Sant Blai 
per fer fugir els mals de la gola o una Santa Llú-
cia per a la vista? Doncs no, és una adaptació 

«ASSEGURADA D’INCENDIS»

al nostre estil, d’un sistema d’identificació dels 
edificis assegurats contra el risc d’incendis, cos-
tum que data de fa més de tres segles. 

El foc, sempre ha estat un mal enemic per als 
propietaris de vivendes. Antigament, les cons-
truccions es feien fonamentalment en base a 
fusta, tova, palla, i els incendis es propagaven 
ràpidament d’una teulada a una altra i fins i tot 
creuaven amb facilitat els carrers estrets de po-
bles i ciutats. Abans que apareguessin els cossos 
de bombers, els veïns havien d’encarregar-se de 
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la seva pròpia protecció, disposant de poca cosa 
més que galledes, escales, ganxos i llibants, que 
es guardaven en algun lloc públic com l’església 
o l’ajuntament de cada localitat. 

Fins avançat el segle XVII, no sorgiren les dues 
eines més eficaces per lluitar contra el foc i llurs 
conseqüències: la bomba contra incendis, el pri-
mer aparell de la qual fou construït per Hautch a 
Nuremberg el 1657, i l’assegurança d’incendis. 
Aquesta última sorgí com a conseqüència del 
gran incendi de Londres, que començà el 2 de 
setembre de 1666 y va prolongar-se durant 
tres dies i tres nits. Varen resultar destruïdes 
més de 13.000 cases i la magnitud del desas-
tre és fàcil d’imaginar. Entre els seus efectes 
positius, un d’ells va ser accelerar el naixe-
ment de l’assegurança d’incendis, basant-se 
en l’experiència que fins aleshores es tenia de 
l’assegurança marítima i adaptant els contractes 
d’aquest tipus de riscs. 

Un dels primers mètodes per compartir el risc, va 
consistir en formar una agrupació de propietaris. 
A cada membre li corresponia una part fixa del 
risc total. Per exemple: un grup de deu persones 
podia comprometre’s a cobrir un risc de deu lliu-
res per persona i si qualsevol dels membres pa-
tia una pèrdua de fins a 100 lliures podia cobrar 
la part que li corresponia de cada un dels altres. 
El mètode resultava feixuc i probablement es 
produirien retards quan qui havia sofert la des-
gràcia pretenia aconseguir una liquidació ràpida. 
Aquests acords primitius evolucionaren fins al 
mètode segons el qual un assegurador pagava 
una prima proporcionada al valor dels seus béns 
o propietats. El 1683, William Hale fou cofunda-
dor de l’associació d’aquestes característiques 
més antiga de la que es té notícia: la Friendly So-
ciety of London. Durant els segles XVIII i XIX es 
va produir un gran augment del nombre de com-
panyies que oferien assegurances d’incendis: el 
1860 es va crear la Phenix Office. A Espanya, cap 
so era tan temut com el repicar de les campa-
nes de les esglésies, anunciant el començament 
d’un incendi. Fins a finals del segle XVII, les 
cases construïdes principalment de fusta, pro-
porcionaven material abundant per a la propa-
gació ràpida del foc. El 1788 Carlos III va inten-
tar acabar amb aquesta situació, mitjançant un 
decret que estipulava exempcions tributàries als 
propietaris que milloraven llurs propietats. Car-

los IV va dur més lluny el programa, en ordenar 
l’enderrocament de milers d’estructures ruïno-
ses. Les primitives disposicions per lluitar contra 
el foc, poca cosa feien per minvar el potencial 
destructor de l’incendi. Els habitants o veïns de 
qualsevol casa que s’estigués incendiant, havien 
d’anar immediatament a l’església parroquial i 
informar el sagristà, el qual havia de difondre 
l’alarma fent repicar les campanes, després de 
la qual cosa, les altres parròquies havien de fer 
el mateix sense demora. La responsabilitat de 
combatre un incendi requeia en el gremi dels 
fusters, obligats per llei a proveir homes equi-
pats amb escales i destrals. 

Al nostre país, les primeres entitats assegura-
dores que practiquen l’”assegurança d’incendis 
i esfondrament d’edificis” apareixen el segle 
XVIII. La pionera fou la Real Compañía de Segu-
ros Terrestres y Marítimos de Madrid, fundada 
el 10 d’octubre de 1785. A mitjans del segle XIX 
sorgeixen noves entitats creades amb bases tèc-
niques i científiques, moltes d’elles per operar en 
el ram d’incendis: La Española, La Catalana, Iris, 
La Unión y El Fénix Español, Lloyd Barcelonés, 
Banco Vitalicio, Previsión Española, La Unión Al-
coyana y Centro Catalán de Aseguradores, trans-
formada posteriorment en Plus Ultra. Igualment 
s’estableixen nombroses entitats estrangeres 
com: L’Union, L’Urbaine, Assicurazioni Generali, 
Assurances Générales i Assicuratrice Italiana. 

Amb l’aparició de l’assegurança d’incendis, 
s’inicia l’especialització dels corredors 
d’assegurances, que fins aleshores havien dedi-
cat llur activitat també a altres temes relacionats 
amb la banca i el comerç. A Anglaterra, a finals 
del segle XVII, ja existien brokers especialitzats 
en l’assegurança. A Espanya cal esperar al segle 
següent perquè aparegui aquesta figura. 

Un dels problemes, als quals havia de fer front 
una companyia d’assegurances els primers 
temps, era la identificació precisa de la propietat 
assegurada. Les direccions i la numeració dels 
carrers són una cosa relativament moderna. Fins 
que van començar els serveis postals als dife-
rents països a mitjans del segle XIX, no hi havia 
gran necessitat de numerar les cases. Quan una 
adreça només era una forma vaga d’identificació, 
les entitats d’assegurances havien d’estar a 
l’aguait contra possibles fraus. Per identificar 
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les propietats protegides, les asseguradores van 
crear unes plaques que servissin per distingir les 
cases que asseguraven. 

Les primeres plaques duien fins i tot un número 
sota l’emblema de la companyia, que indicava 
el de la pòlissa corresponent a l’edifici. A les 
ciutats, les plaques també servien d’ajut perquè 
els cossos de bombers –aleshores dependents 
de les asseguradores–, poguessin identificar els 
edificis dels seus clients. Les plaques també ser-
vien per fer publicitat dels serveis de les assegu-
radores i són una mostra dels inicis de l’art publi-
citari. Feien servir colors brillants, per atraure la 
mirada dels qui passejaven i per a la fàcil identi-
ficació dels bombers en cas de sinistre. 

La cooperació i la coordinació necessàries 
dels bombers de les diferents empreses, foren 
l’origen dels cossos municipals de bombers. A 
les nostres grans capitals com Madrid i Barcelo-
na la seva fundació fou iniciativa d’entitats com 
les “societats d’assegurances mútues de propie-

taris de finques urbanes” d’ambdues ciutats. 

Aquest breu repàs a la història ens aclareix una 
incògnita: el perquè de l’«Assegurada d’incendis» 
sense més ni més, a molts dels nostres antics 
habitatges, origen de l’actual màrqueting asse-
gurador. 
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Amb l’aparició de 
l’assegurança d’incendis, 
s’inicia l’especialització 
dels corredors 
d’assegurances.
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L’actual creixement econòmic de la nostra so-
cietat està comportant una alarmant disminució 
dels recursos naturals i un més que preocupant 
augment de la contaminació. L’exhauriment dels 
combustibles fòssils, la pluja àcida, l’augment 
del C02 a l’atmosfera o el forat de la capa d’ozó 
són temes habituals als mitjans de comunicació, 
i és molt clar que el sistema actual de producció 
i consum no serà assumible en els propers anys. 

Aquest necessari canvi d’actitud ha de provenir 
dels governs, però sobretot de les petites modi-
ficacions que cada ciutadà introduïm a la nostra 
vida quotidiana. 

L’oficina és un dels espais on passem més temps 
i on gastem més materials i energia. Per això, 
a continuació, donarem alguns 
consells per estalviar energia i 
per reciclar alguns dels materials 
que utilitzem. 

1. La il·luminació

La il·luminació suposa un 75% 
del consum elèctric d’una oficina. 
Per tant, un estudi detingut de 
les condicions de llum d’aquest 
ens pot permetre estalviar molta 
energia. 

La llum de més qualitat i que 

COM FER L’OFICINA MÉS VERDA     

menys perjudica la vista és, sense cap mena de 
dubte, la llum solar. Per això, l’ideal seria que 
l’edifici estigués pensat per un aprofitament 
d’aquesta llum i que el nostre horari de treball 
s’adaptés a l’horari solar. Però cal reconèixer 
que actualment ambdues coses són difícils 
d’aconseguir, pel que anem a repassar accions 
més fàcilment assumibles. 

– Canviem les bombetes incandescents per 
bombetes halògenes amb regulador electrònic 
o bé bombetes fluorescents de baix consum. 
Aquestes darreres fan la mateixa llum però, en 
canvi, gasten cinc vegades menys. S’ha calculat 
que si cada habitant de l’Estat espanyol canviés 
una bombeta d’incandescència per una de baix 
consum, es podria tancar una central nuclear. 
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– Pintem les parets clares, per tal que reflec-
teixin millor la llum. 

– No ens deixem mai els llums encesos en ha-
bitacions desocupades. Col·loquem bombetes 
de menys intensitat als passadissos o els ano-
menats interruptors de presència, que només 
s’encenen quan detecten a una persona en mo-
viment. 

– Intentem que la taula de treball rebi la màxima 
llum natural, i obrim les cortines per deixar-la 
passar. 

2. La calefacció i l’aire condicionat 

En l’escalfament de les llars de l’Estat espanyol 
es gasta un 40% de l’energia total consumida. 
Per això, un ajustament periòdic dels cremadors 
de combustible de la calefacció suposarà un 
important estalvi energètic. Però aquest també 
vindrà a partir d’accions senzilles com aquestes: 

– No escalfem o refrigerem habitacions que no 
s’utilitzen (magatzem, etc.). 

– Posem els radiadors a les parets internes de 
l’oficina, de manera que l’escalfor no se’n vagi 
cap a l’exterior. 

– Aïllem els conductes de la calefacció que pas-
sen per espais que no cal escalfar. 

– Instal·lem vidres dobles a les finestres. 

– Instal·lem sensors que controlin bé la tem-
peratura. Malauradament, massa sovint veiem 
oficines amb la calefacció a tota potència i les 
finestres obertes. 

– Programem la calefacció amb un temporitza-

dor, de forma que funcioni coincidint amb l’horari 
laboral. 

– Per ventilar les habitacions, fem-ho de cop du-
rant uns minuts, en comptes de deixar una fines-
tra oberta molta estona. 

– Si l’aire condicionat ens és realment necessari, 
comprem un aparell sense CFC (gasos responsa-
bles de la destrucció de la capa d’ozó) i fàcilment 
graduable. També massa sovint hem vist treba-
lladors amb un jersei a l’estiu, perquè l’oficina té 
un aparell d’aire condicionat no regulable. 

3. El paper 

Es tracta del material de major ús a l’oficina. Per 
a la fabricació de paper es requereixen a més 
d’arbres, una gran quantitat d’aigua i energia. 
Tanmateix, la producció de paper reciclat a partir 
de paper vell estalvia el 65% d’energia i el 85% 
d’aigua. 

Cal diferenciar entre paper reciclat i paper ecolò-
gic. El primer és el fabricat a partir de paper vell, 
mentre que amb el segon no s’ha emprat clor 
(substància molt tòxica pel medi ambient) com a 
blanquejant. El paper més respectuós és, doncs, 
el reciclat i ecològic. 

Al nostre país, tots els municipis disposen de 
contenidors específics per abocar el paper. A 
l’oficina, el sistema més senzill és col·locar pa-
pereres destinades exclusivament a paper, sen-
se bossa de plàstic, i papereres per la resta de 
materials, amb bossa d’escombraries a dins. Les 
papereres de paper es vessen en un sac de paper 
de mida mitjana (els contenidors tenen una boca 
massa petita) que es pot guardar al magatzem. 
Quan estigui ple, només cal baixar-lo al carrer i 
llençar-lo directament al contenidor específic (el 
de color blau).

A més, val la pena estalviar paper, escrivint per 
les dues cares, i reaprofitar l’escrit per una cara, 
tant per escriure notes com per fer fotocòpies 
d’ús intern. 

4. Els aparells d’ofimàtica 

Avui en dia no es pot concebre una oficina sense 
fotocopiadora, ordinador, impressora i fax. Tota 
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aquesta tecnologia ha optimitzat i millorat el 
treball, però també produeix elements perillosos 
per al medi ambient, com el seleni i arsènic dels 
tòners de les fotocopiadores. 

L’oficina és un dels espais 
on passem més temps i 
on gastem més materials i 
energia.

No obstant això, les empreses d’ofimàtica es-
tan dissenyant màquines menys nocives per al 
medi, i això és una cosa que cal que tinguem ben 
present a l’hora de modernitzar l’oficina. A con-
tinuació es comenten algunes característiques a 
tenir en compte: 

– Si comprem una fotocopiadora, assegurem-
nos que sigui de baix consum energètic, que 
faci les còpies directament per les dues cares, 
que admeti paper reciclat, que els cartutxos de 
tòner siguin reciclables (i el servei tècnic ens el 
recicli!), que els fotoconductors siguin orgànics 
(OPC) i que no generin ozó (gas irritant). 

– Si comprem una impressora, millor que si-
gui d’injecció de tinta que no làser, ja que són 
més senzilles, consumeixen menys energia, fan 
menys soroll i la tinta és de base aquosa i reca-
rregable. Si teniu una impressora làser, penseu 
que hi ha empreses a Catalunya que reciclen els 
tòners (i també els de les fotocopiadores). 

– Si hem de comprar un fax, cal conèixer l’opció 
mòdem-fax-ordinador. Amb aquest aparell, el fax 
es visualitza a la pantalla de l’ordinador i només 
s’imprimeix amb la impressora si realment és 
necessari. 

Tots aquests consells aplicats a un sol despatx 
no poden canviar res a nivell planetari. Però si 
tots ens esforcem per aconseguir una oficina 
més verda (o una llar), el nostre ambient ben se-
gur que millorarà. És la conclusió que, traduïda 
a un conegut missatge televisiu, diu: «Els petits 
canvis són poderosos.» 
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Possiblement per a molts ciutadans la Diputació 
s’entén com una corporació propera físicament, 
especialment pels qui viuen i treballen a la ciutat 
de Girona. Però pot ser més emboirada pels qui 
ho fan a comarques, malgrat que per definició 
i compromís polític i institucional l’acció que 
s’exerceix des d’aquesta casa de la Pujada de 
Sant Martí es projecta bàsicament a totes les 
comarques. 

Tractar d’explicar en termes planers i a l’abast 
què hem fet i, especialment, què portem a terme 
a la Diputació de Girona, penso que és una po-
sitiva obligació. En primer lloc per fer memòria 
de tants i tants gironins i gironines que han 
fet feina al servei de la Diputació, en el decurs 
de més d’un segle i mig de gestió. Els qui for-
mem l’actual Corporació som també dipositaris 
d’aquesta història que no podem, ni volem, obli-
dar. Igualment cal saber quines són les compe-
tències i responsabilitats que tenim vigents, per 
mandat constitucional i de l’Estatut, en el marc 
de l’Administració local i en l’organització terri-
torial de Catalunya. 

Tractarem de fer, modestament, una certa peda-
gogia, si el lector ens ho permet. 

Ajuntament d’ajuntaments 

La nostra realitat comarcal i municipal ens diu 
que tenim més de dos centenars de municipis 

DIPUTACIÓ DE GIRONA: 150 ANYS DE SERVEI I 
PERSPECTIVES DE FUTUR

escampats entre el Pirineu, les planes i valls in-
teriors i la costa. Però si donem un cop d’ull més 
detingudament a aquesta realitat, ens adonarem 
que una quinzena de municipis apleguen força 
més de la meitat de la població global i que, per 
tant, 150.000 gironins viuen en més de 200 po-
blacions mitjanes, petites o molt petites. 

Aquesta realitat de la nostra geografia humana 
provoca situacions de greu i evident desequilibri 
en la gestió de molts ajuntaments. Per tant, és 
en aquest camí de servei especialment adreçat a 
aquests municipis que treballem des de la Dipu-
tació, que en una encertada definició, al meu en-
tendre, es veu com un ajuntament d’ajuntaments. 
Ens encarreguem de donar suport a un seguit 
de funcions d’aquests ajuntaments que d’altra 
manera ho tindrien molt més complicat i difícil. 
Finalment als seus habitants, els seus contri-
buents, veurien com aquestes assoleixen uns 
nivells limitats o clarament deficitaris. 

L’assistència als municipis es realitza per mi-
tjà de serveis jurídics, tècnics, administratius i 
d’altres nivells. Cada servei disposa de personal 
qualificat que s’ha especialitzat en el ventall de 
gestions que tot ajuntament porta a terme i que 
en tenir al seu abast l’ajut de la Diputació pot 
estalviar recursos i optimitzar els disponibles. 

La gestió bàsica de la Diputació és aquesta. 
L’hem tractat d’explicar senzillament. Estem se-
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gurs que la major part dels ciutadans de les co-
marques gironines han gaudit, en algun moment, 
dels serveis de la Diputació. És possible també 
que no sempre en tinguin coneixement. La nos-
tra és una corporació de servei als municipis. Un 
servei que vol ser eficaç i que no cerca publici-
tats barates. En tot cas els nostres “clients” són 
els nostres millors propagandistes. 

Segle i mig de servei 

Des d’aquella llunyana primera Diputació Gene-
ral de Catalunya de 1812, prevista per la Cons-
titució de Cadis, i en què ja tenim presència de 
les nostres comarques en la persona del senyor 
Ignasi Solà “propietari a Girona, Besalú i Olot”, 
com assenyala la crònica, s’han escrit molts ca-
pítols de la nostra història. Especialment des de 
l’establiment de la vigent estructura territorial, 
les competències que ha hagut d’assumir la 
nostra Diputació han anat molt més enllà de les 
assenyalades pels diferents municipis constitu-
cionals. Aquesta vocació de servei ha fet que la 
Diputació de Girona establís i mantingués tota 

mena de centres assistencials, portés a terme 
programes de vies de comunicació importants 
–l’aeroport, per exemple, és en gran part fruit de 
l’empenta de la nostra Corporació–, donés suport 
des del primer moment a la recuperació dels es-
tudis universitaris a Girona, físicament acollits a 
la nostra Casa de Cultura que és per ella mateixa 
una altra gran realització encoratjada i finançada 
inicialment per la Diputació. Podríem continuar 
amb la xarxa de biblioteques, la tasca exemplar 
de la recuperació i restauració de monuments 
i els serveis d’arqueologia, fites recents en el 
servei a la cultura comarcal iniciades també des 
d’aquí. Moltes d’aquestes accions s’han recollit 
en la mostra Bella pedra Vella, homenatge viu 
a la figura del recordat Joan Saqués (a.c.s.), vi-
cepresident de la Diputació, on endegà aquesta 
activitat, i tampoc oblidarem els serveis de mi-
llora ramadera considerats pels experts com a 
modèlics. 

La llista es podria fer més i més llarga. Després 
de més de 150 anys de servei, l’acció portada 
a terme per la Diputació de Girona ha arribat 
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fins els més llunyans indrets de les nostres co-
marques. Al costat de grans realitzacions, com 
el complex assistencial del Puig d’en Roca, el 
conjunt ibèric d’Ullastret, la salvaguarda de la 
farmàcia de Llívia o de la Fageda d’en Jordà, on 
la feina de la Diputació ha estat determinant, 
una altra llista d’ajuts, col·laboracions, suport a 
iniciatives de tota mena generades per la nostra 
activa societat civil, facilitats per la Diputació de 
Girona és immensa i ho és des que la Corporació 
va començar a caminar. Vull creure, com he dit 
abans, que tots els municipis gironins han rebut 
aquest ajut i suport per part nostra. No és cap 
mèrit personal. No fem altra cosa que complir un 
mandat dels electors i amb fidelitat a un progra-
ma que ha merescut la confiança de la majoria 
dels ciutadans de totes les nostres comarques. 

El futur de les diputacions catalanes 

Actualment, i amb una evident intencionalitat 
política, algú qüestiona el present i especial-
ment el futur de les diputacions catalanes. Tam-
bé la de Girona ha rebut certes crítiques pel que 
s’ha anomenat buidatge de competències vers 
la Generalitat. 

Hem de dir, en primer lloc, que l’estructura de 
l’Administració territorial del país i les seves cor-
poracions estan perfectament assenyalades en 
la Constitució i l’Estatut. Naturalment, no podem 
saber si en el futur tindrem reformes d’aquests 
marcs jurídics i competencials. Les lleis aprova-
des pel Parlament de Catalunya ja han modifi-
cat i millorat certs aspectes d’aquesta gestió. 
Els consells comarcals són uns nous elements 
d’apropament de molts serveis als ciutadans. Per 
tant, queda clar que les diputacions continuarem 
amb els nostres programes d’actuació que han 
merescut una justa acollida entre els ciutadans i 
arreu de les comarques. 

En el cas concret de Girona, la Diputació ha retor-
nat a la Generalitat les competències, els serveis 
i equipaments que en el decurs del temps havia 
assumit quasi sempre per imperatius legals i de 
part de l’autoritat estatal, a voltes amb caràcter 
específic (per exemple, no totes les diputacions 
tenien serveis propis d’assistència psiquiàtrica) i 
amb poques possibilitats de rebutjar. 

Una vegada culminat aquest procés s’ha co-
mençat un segon per refermar el que podríem 
dir essencial en la Diputació: estar al servei dels 
municipis i especialment dels que presenten 
més mancances per raó del seu cens i, per tant, 
amb un finançament i equip humà limitats. 

En molts sentits es tractà d’una gestió d’efectes 
periodístics o publicitaris limitats, ja ho hem dit. 
Però la nostra feina és justament aquesta: servir 
els ajuntaments i fer-ho amb eficàcia. Actualment, i amb una 

evident intencionalitat 
política, algú qüestiona el 
present i especialment el 
futur de les diputacions 
catalanes.
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Joan Roca i Fontané            
Cuiner del restaurant El Celler de Can Roca 
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La cuina catalana té un passat il·lustre, coin-
cidint amb la Catalunya independent des de la 
baixa Edat Mitjana al segle XVI, de Rupert de 
Nola als Borja, cuinar “a la catalana” era un 
signe de refinament. És a dir, teníem una cuina 
de “referència” que influïa sobre les altres, i era 
culturalment més precoç respecte de països com 
Espanya o fins i tot França. 

En aquesta època es varen escriure primer el 
Sent Soví, i més tard El llibre del Coch, autèntics 
tractats de cuina que estaven escrits en català 
i que són uns dels més antics d’aquest gènere 
coneguts a Europa. 

Va ésser durant aquest temps que van començar 
a arribar els nous productes d’Amèrica: la pata-
ta, el tomàquet, el pebrot, la xocolata, les espè-
cies, etc. Dels àrabs havíem heretat una cultura 
gastronòmica important: les conserves, els es-
cabetxos, els almívars, etc. Tot això va fer que a 
Catalunya es gestés una societat amb una cuina 
rica en productes i culta en tècniques culinàries. 
De fet, era un país amb un pes específic a la Me-
diterrània que mantenia intercanvis comercials 
amb els països veïns, que varen enfortir la seva 
cultura i ajudaren a divulgar-la. 

D’aquesta època són les frases de l’autor italià 
Platina al segle XV: «Els cuiners catalans són els 
millors del món», o bé la frase de Francesc Eixi-
menis que al s. XIV deia: «La nació catalana és 

LA NOVA CUINA CATALANA  

exemple de totes les altres gents en menjar ho-
nest i beure bé», Grimod de la Reynière al s. XIV 
deia: «Els republicans de París són uns novençans 
en aquest art i els catalans en són uns mestres». 
L’escriptora contemporània Eliane Comelade diu: 
«La cuina dels Comtes de Barcelona i dels Reis 
d’Aragó, que van conquerir Sicília, és una de les 
més importants de la Mediterrània», i fins i tot 
afirma que en aquella època els catalans varem 
ensenyar a menjar a la resta d’Europa a través 
d’Occitània, zona més propera a Catalunya. 

Però amb la Revolució Francesa comença el 
naixement a França d’una societat lliure i culta. 
Els cuiners que fins aleshores havien estat en les 
cuines de palaus i castells van a parar al carrer, i 
comencen a obrir a París els primers restaurants 
que posen a l’abast de tothom l’alta cuina, que 
només havia estat reservada a l’aristocràcia. 
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Cada cop més la societat s’interessa per la cultu-
ra gastronòmica, és per aquesta raó que els cui-
ners comencen a escriure llibres, paral·lelament 
apareixen els crítics gastronòmics, i com a con-
seqüència el cuiner comença a gaudir d’un cert 
prestigi social. 

Als anys 60, en una Europa ja recuperada de les 
guerres mundials, comença a França una autèn-
tica revolució cultural: la nouvelle cuisine, enca-
pçalada per Paul Bocuse, i un grup de cuiners de 
la seva generació. Pretenien donar un altre aire 
a la cuina, no deixar-la subjecta a unes normes o 
unes receptes tradicionals, fer més lleugeres les 
salses, per a una societat preocupada cada cop 
més per la salut, on el colesterol, la hipertensió i 
l’excés de lípids hi són presents. 

Desapareixen de la cuina la farina pel que fa a la 
confecció de salses, les coccions en sec, sense 
grassa i al vapor seran cada cop més utilitzades. 
Les postres seran menys dolces, però lleugera-
ment especiades. La cuina semblarà més exòtica 
pels productes arribats d’altres països, per les 
combinacions d’altres cuines com ja succeí a Ca-
talunya a l’Edat Mitjana. 

La recerca de contrastos serà una norma que de-
finirà la nova gastronomia, i seran permeses to-
tes les innovacions que, encara que puguin xocar 
al paladar, siguin encertades i harmonioses. Les 
primeres matèries seran de primera qualitat i tot 

l’esforç de la cuina estarà basat en no emmasca-
rar el seu gust ni maquillar-les gratuïtament. 

Aquestes serien en síntesi, les característiques 
de la nova cuina que va arribar a Catalunya i 
contagià als cuiners de ganes de renovar el re-
ceptari tradicional. A Figueres, Josep Mercader 
de la peuada en va fer una terrina, més suau per 
al paladar i per a l’estómac. Aquí comença la 
nova cuina catalana, una cuina en la que, con-
tràriament al que diuen els seus detractors, no 
tot haurà de portar crema de llet, ni fer que la 
cuina moderna sigui únicament sinònim de cuina 
francesa o afrancesada. 

A Catalunya, sempre hi ha hagut capacitat de 
combinar sabors i ingredients aparentment no 
integrables com ara, els agres i dolços, el dolç 
i salat, la carn i fruita, l’arròs i peix, les aus i 
marisc, terra i mar, mar i muntanya. Tot això, no 
per cap invent dels francesos sinó perquè els 
cuiners i cuineres d’aquest país han sabut man-
tenir una tradició que paradoxalment correspon 
a un concepte modern: el de la cuina de produc-
te, de creativitat i d’imaginació. Per tant podem 
dir que a Catalunya amb el que sabíem i el que 
hem après, estem en condicions de tornar a és-
ser com a l’Edat Mitjana, una zona de referència 
culinària. 

De fet, les guies gastronòmiques estan farcint el 
territori català de distincions. I algun prestigiós 
cuiner francès comença a dir que a Catalunya 
s’hi fa una cuina d’alt nivell. Ara només caldria 
tornar a ser independents. 

Les guies gastronòmiques 
estan farcint el territori 
català de distincions.
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Joan Antoni Poch “JAP”             
Dibuixant 
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Quan érem petits, els nens i les nenes de la 
meva generació anàvem a doctrina. El capellà, 
amb bon seny, ens demanava que féssim exa-
men de consciència. Per instruir-nos en aquest 
exercici ens feia estar un parell de minuts en si-
lenci, amb el cap cot. Quinze o vint nens i nenes 
de nou a deu anys, amb el cap cot i en silenci 
devien fer una impressió prou curiosa i gratifi-
cant. Mai no he sabut si el mossèn era conscient 
dels pensaments que ens creuaven per la ment 
durant aquests dos minuts. Els de més bona fe 
pensaven: «Què deu voler que pensem?», o bé: 
«Què deuen pensar els altres?» I els altres, per 
fer passar l’estona de pressa, començaven a 
comptar els segons amb encert desigual. La ma-
joria preníem consciència de la llargada inaudita 
que poden arribar a tenir dos tristos minuts quan 
vols que passin i no passen. 

En aquella època no hauria sospitat mai que 
de gran cada dia repetís un exercici semblant, 

EXERCICIS ESPIRITUALS   

però molt més sobredimensionat. Davant del pa-
per en blanc, amb el llapis a la mà, quan arriba 
l’hora de dibuixar l’acudit del diari, en comptes 
de pensar en la meva pròpia consciència penso 
en la del món sencer i en comptes de dos minuts 
trigo mitja hora llarga. 

Aquest exercici diari, durant més de catorze 
anys, ha anat modelant la meva personalitat. 
Per bé i per mal tots plegats ens convertim en 
el treball que fem. Fer acudits és una feina més 
àrdua i reflexiva que la gent no es pensa, però 

gener
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això no és més que un condiment, el plat fort és 
fer-ne un cada dia. Acostumar-se a aquesta ca-

dena perpètua d’acudits vol el seu temps. Final-
ment he aconseguit deixar de pensar que aques-
ta condemna pugui tenir cap final. Crec que els 
condemnats a treballs forçats passen per una 
experiència similar. És més, el dia que no toca 
fer acudit –per Nadal– de vuit a nou del vespre 
–l’hora que m’hi dedico– em falta alguna cosa i, 

com si fos un japonès, pateixo momentàniament 
la síndrome d’abstinència laboral. Si d’una cosa 
m’he adonat és que al món sempre hi ha merder, 
encara que es tracti de merders molt poc diver-
tits. De tota manera, no crec pas que a finals 
del segle XX, al món hi passin més coses que 
al segle XIII, però ara, a diferència d’aleshores, 

la informació ven. D’una manera o altra la meva 
feina és buscar la cara satírica d’algunes de les 
notícies que genera aquest gran embalum de 
comerç informatiu. De fet, la immensa majoria 
de gent en farien prou sabent les tafaneries sen-
timentals de la veïna o les penalitats econòmi-

ques del seu company de feina. Fer-los creure 
que el que s’esdevé a EUA o a l’antic bloc de 
l’Est o a la Xina o a qualsevol república banane-
ra o al Congrés dels Diputats, o a la Generalitat 
de Catalunya o a les fotografies del Meteosat, 
els interessa és cosa del comerç informatiu. La 
informació –a desgrat dels que diuen que la in-
formació és el poder– per la immensa majoria 
de la gent –aquells que anem tirant i gràcies–, 
és un producte de consum tan superflu com la 
llet semievaporada, o les compreses amb aletes. 
Riure’ns una mica de l’allau de notícies que re-
bem és l’últim exercici espiritual que ens queda 
als adults, aquells que ja fa temps que no anem 
a doctrina. 

Si d’una cosa m’he adonat 
és que al món sempre hi ha 
merder.
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Guillem Terribas i Roca             
Llibreter

Des de fa uns anys cap aquí una de les consignes, 
o si voleu propostes, que més està fomentant la 
nostra societat actual és la cultura del benestar 
o també coneguda per la de l’oci. Aquest fet és 
degut per una banda a les possibilitats de que 
sobra mà d’obra i això comporta menys hores 
de treball –a més de les persones que estan a 
l’atur– i per tant teòricament queda més temps 
lliure. Un altre fet és el nivell econòmic i una mi-
llora en les llibertats individuals i en la pròpia 
societat. També és cert que ara a nivell de ne-
goci l’oci té moltes possibilitats (musica, llibres, 
cinema, teatre, esport…) i per tant ara és un bon 
moment per invertir en l’oci. Els especuladors, 
els negociants, els inversors han comprovat que 
les diferents propostes per omplir aquests es-
pais de temps lliure que actualment gaudeix el 
personal en general, sigui en llibreries, cinemes, 
música… s’ha de complimentar amb grans cen-
tres comercials. Introduir els diferents camps de 
cultura i oci en els macrocentres de menjar i de 
la roba i dels electrodomèstics. Que allà on es 
concentra la massa de gent hi ha possibilitats de 
que aquesta, en un moment determinat neces-
siti “descansar”. Per això ara es fan multicines, 
grans botigues de música o d’esport enmig de 
centres comercials. Actualment l’oci és negoci. 
I això no és dolent, possiblement el fet dolent 
és massificar-ho tant. Crear més necessitat de la 
que realment és necessària. I això comporta que 
el temps d’oci que un té s’ha massificat tant amb 

LA CULTURA DE L’OCI 

ofertes que moltes d’elles són “perquè sí”, que 
s’ha creat un estrès d’oci que un no té temps per 
poder participar en totes les ofertes lúdic cultu-
rals. 

Està molt bé i possiblement és necessari pel bon 
viure de qualsevol persona tenir temps per llegir, 
escoltar música, fer esport, anar al teatre… però 
el que crea un estrès cultural és la massificació 
de totes aquestes ofertes i que moltes d’elles són 
repetitives o que només ofereixen les que donen 
bons resultats econòmics. Anys enrere possible-
ment no hi havia tant de temps per a l’oci. No hi 
havia una cultura del benestar. No era bo per al 
règim que la gent pensés massa. Però també és 
cert que sense adonar-se el personal aprofitava 
molt més aquests petits espais de “descans” per 
omplir el seu esperit. Vull dir que hi havia temps 
per anar a l’hort a cuidar el planter, per anar a 
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passejar sol o en companyia, per fer tertúlies 
–i no com ara, escoltar-les per ràdio– amb els 
amics o amb la família, d’asseure’s al menjador 
de casa i escoltar aquell disc o aquella peça que 
et recordava moments inoblidables; de llegir 
aquell poema, aquella novel·la o aquell llibre 
d’assaig; de parar la fresca al carrer a les nits 
d’estiu i amb els veïns fer petar la xerrada… O 
anar a veure aquella obra de teatre tan comen-
tada o aquella pel·li tan anunciada… Era i po-
dia ser una mena de cultura de l’oci, però sense 
“estrès’’ i obligacions. El que cal i seria bo és 
saber aprofitar totes aquestes oportunitats que 

ens ofereix l’actual societat, però sense deixar 
de participar d’una manera tranquil·la i compar-
tida tots aquests moments íntims com són par-
lar, passejar, llegir i observar. El que no podem 
fer i permetre, és entrar en una dinàmica en la 
que no tinguem temps per descansar i gaudir del 
temps d’oci. 

Actualment 
l’oci 
és negoci.
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Josep Argelaguet i Abadal             
President de FOEG 

En els darrers anys el nostre país s’ha vist projec-
tat per esdeveniments d’una importància capital, 
que han fet presumir tothom de les nostres pos-
sibilitats econòmiques i socials. Aquests èxits i 
aquesta situació aconseguida ens ha donat una 
excessiva tranquil·litat. Però, és tot realment tan 
bonic i tan fàcil com ho pinten? La realitat del dia 
a dia ens obliga a fer un examen de conscièn-
cia a partir del qual ens trobem que Espanya té 
moltes dificultats per fer front amb garanties als 
reptes plantejats, per exemple, mantenir l’estat 
del benestar o aconseguir l’accés a la primera 
fase de la moneda única. I aquests són aspectes 
que hem de resoldre amb rapidesa i d’una forma 
aturada, si no ens volem veure a la cua d’aquest 
tren econòmic europeu. Les darreres notícies 
que recullen els mitjans de comunicació ens par-
len d’un acord per mantenir el poder adquisitiu 
de les pensions fins l’any 2001, i que s’aplicaran 
noves taxes a diversos serveis i productes com 
ara, a les assegurances de risc. Com diu un diari 
econòmic, això és pa per avui i fam per demà, 
sobretot si no resolem l’elevada taxa d’atur i els 
dubtes que encara existeixen sobre la viabilitat 
de l’anomenat estat del benestar més enllà de 
l’any 2001. 

Mentre es mantinguin aquests problemes i el 
Govern no sigui decidit a l’hora de prendre me-
sures, la nostra economia es trobarà assentada 
sobre un elevat dèficit pressupostari i un endeu-

ELS REPTES DEL FUTUR

tament exterior excessiu, que esdevindrà insos-
tenible a mitjà termini. Indiscutiblement el que 
s’ha de fer no és gens popular. Més aviat el con-
trari. És per això que el Govern anterior i actual 
procura evitar tant com pot provocar situacions 
de crispació com les que s’han viscut a França 
no fa gaires dies. 

Existeixen sens dubte solucions per anar reso-
lent els nostres problemes interns els quals, si 
ens hi fixem bé, no difereixen massa dels proble-
mes que han patit i han resolt altres països euro-
peus i no europeus. La congelació salarial dels 
funcionaris és només la punta de llança de la ba-
talla econòmica que el Govern haurà de plante-
jar. Convindrà també entrar a fons en problemes 
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com l’atur, les prestacions socials i sanitàries, la 
despesa pública, la normativa fiscal i econòmica, 
el mercat de treball… 

Cada cop més els nostres polítics i la resta de la 
societat han anat descobrint el pes específic que 
tenen els empresaris. Saben que la lluita contra 
l’atur passa per facilitar l’ocupació de les perso-
nes als diferents sectors de negoci, però també 
saben que caldrà buscar quins són els sectors 
que tenen possibilitats de dinamitzar la nostra 
economia. 

Serà per mitjà d’uns estudis molt seriosos i ela-
borats per experts que es podrà detallar quines 
activitats i en quina mesura poden fer de revul-
siu a l’economia. Evidentment que caldran grans 
reformes i importants sacrificis a tots els nivells, 
però no hi ha dubte que activant l’economia 
s’activa el treball. 

Avui en dia les empreses creen alguns llocs de 
treball d’elevada especialització i un gran nom-
bre de llocs per a persones poc qualificades o 
treballs precaris, però tinguem en compte que 
és més preferible aquesta situació que no la 
d’atur sense futur. Això fa que la col·laboració 
dels agents socials sigui més que necessària, 
imprescindible. 

En el camp de la formació 
també caldrà que es pren-
guin mesures concretes, 
adreçades a millorar la 
formació professional que 
es dóna als nostres joves. 
Una societat moderna i 
avançada com la nostra 
no es pot permetre el luxe 
d’afavorir la formació uni-
versitària desprestigiant 
la tècnica o professional. 
Les empreses cada cop en 
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treball. 
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major mesura reclamen el concurs de treballa-
dors especialitzats i comandaments intermedis, 
que no surten de les FP. En aquest sentit les em-
preses fa temps que realitzen la seva aportació, 
doncs s’ocupen de preparar i promoure aquests 
treballadors. És, doncs, una llàstima que aques-
ta tasca no trobi el suport que des d’institucions 
oficials s’hauria de donar. 

Molts dels temes tractats amb anterioritat te-
nen un comú denominador, que és la qualitat. 
Ens hem d’anar fent a la idea que el futur de les 
nostres empreses passa per implementar-hi la 
normativa de qualitat, no per tenir un títol més, 
sinó per les garanties que ofereix la certificació. 
Quan a una empresa qualsevol, de no importa 
quin sector, es busca la qualitat, és tot el que en 
aquella empresa comença a bellugar-se. La rela-
ció entre les persones, la relació amb els proveï-
dors i clients, els serveis, la seguretat, els pro-
cessos productius, el producte, l’embalatge… 
Tots aquests i molts altres que obvio són part 
activa de la qualitat. En aquestes ratlles hem 
parlat de moltes coses i hem proposat solucions. 
Evidentment no serà fàcil, però no és una utopia. 
L’exemple el podem trobar en nacions com Japó 
i moltes d’altres que, sense riqueses naturals, 
van apostar per uns sectors de negoci concrets, 
la formació dels seus treballadors, i uns produc-
tes de qualitat, esdevenint països amb un índex 
d’atur molt baix i un nivell de vida més accep-
table. 
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Trifón Poch           
Entrenador del CB Girona-Valvi 

Segur, el que es diu totalment segur, de per on 
anirà aquest article no ho estic. Ara bé, el que 
si us puc assegurar és que intentaré conduir les 
meves paraules amb el mínim risc i la màxima 
seguretat perquè el resultat, si bé discret, esti-
gui assegurat. 

En el bàsquet, suposo que com en tot, la segure-
tat és un bé molt preuat. 

Últimament s’ha obert un debat respecte a 
l’espectacularitat del joc veloç i del contraatac 
en contraposició amb una tendència estesa en 
el bàsquet europeu a alentir el ritme dels partits 
d’una manera premeditada. L’objectiu d’aquesta 
somnolenta lentitud, d’altra banda causant di-
recta de la victòria de diversos equips en les 
darreres edicions de la competició d’alt rang a 
Europa, era amb tota seguretat aquest: guanyar 
a qualsevol preu, encara que això signifiqués 
destruir, enlletgir, convertir el bàsquet en un 
esport nou, prehistòric. En un temps més lent, 
més control, o sobretot més seguretat que els 
espectadors i, en especial, l’equip rival acabin 
perdent els nervis i fins i tot les ganes de jugar 
bé. Per sort no em puc atrevir a assegurar que 
aquesta inèrcia guanyadora de la càmera lenta 
aplicada al directe estigui essent derrotada pel 
risc, la velocitat, els 100 punts desitjats per tots i 
el paulatí desinterès de molts aficionats obligats 
a desertar. 

JUGAR A COP SEGUR

Malgrat que ara tots ens apuntem a la moda del 
contraatac, els entrenadors sempre intentem ju-
gar a cop segur. Intentem inculcar als nostres ju-
gadors que en els moments importants de cada 
partit la pilota ha d’estar a les mans dels nostres 
homes més segurs. Només això pot assegurar-
te la victòria. És així com la nostra societat ha 
aconseguit aquesta temporada el primer títol 
oficial del seu historial esportiu. I és que ha de 
llançar el que ha de fer-ho. I a més ha de fer-ho 
des de la posició en què se senti més segur. Un 
equip guanya inseguretat quan llança a cistella 
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En el bàsquet la seguretat 
és un bé molt preuat. 
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des de posicions 
que no són les 
més treballades 
en els entrena-
ments, i aquest 
de vegades és el 
mèrit de l’equip 
oponent, que amb 
la seva defensa 
t’obliga a efec-
tuar llançaments 
que tu segura-
ment no hauries 
escollit. Per això, 
un dels aspectes 

que hem de cuidar els entrenadors és construir 
els nostres sistemes d’atac perquè llancin els 
nostres millors tiradors, des de les posicions 
en què els seus percentatges d’encert són més 
alts. Vaja, que gairebé segur que l’encistellaran 
(la teoria sempre funciona). 

El més segur és que si les coses surten com en 
el paràgraf anterior tot vagi bé. Però no sempre 
és així. El nostre treball, el d’entrenador profes-
sional, està marcat per una de les estadístiques 
més altes d’inseguretat laboral. Són molts els 
motius que t’obliguen a conèixer Espanya i a 
tenir amics, i altres que no ho són tant, a cada 
port. A més dels lògics coneixements que són 
necessaris per dirigir un equip de bàsquet al 
més alt nivell competitiu, d’algun temps ençà 
s’han generat una sèrie d’habilitats neces-
sàries o, encara diria més, imprescindibles per 
ser el màxim responsable d’una plantilla ACB. 
La direcció del grup humà, al marge de criteris 
merament esportius, és amb tota seguretat un 
dels aspectes més destacables, així com les 
relacions personals que dins de la professiona-
litat s’estableixen en diferents fronts. Amb els 
dirigents, amb els periodistes i els mitjans de 
comunicació, amb els agents dels jugadors, etc. 
Tenir un domini en aquest laberint d’interessos 
diversos et pot assegurar la vida, almenys mo-
mentàniament. Perquè la veritat és que el que 
mana són els resultats. I aquí tampoc no hi ha 
res segur. Aquesta nova empresa que és el bàs-
quet de les societats sorprèn el més avesat dels 
empresaris, perquè pots tenir un gran entrena-
dor, molt bons jugadors i un pressupost consi-
derable i tot això no et garanteix al 100% que 

hagis de tenir èxit. 

I és que ja se sap, l’entorn colla molt, la química 
no funciona… En fi, que dos més dos…

La química i l’entorn i alguna cosa han influït en 
els últims anys perquè el jugador espanyol s’hagi 
guanyat l’etiqueta d’insegur. No responem en 
compromisos importants, en grans finals. Davant 
la possibilitat d’obtenir un gran èxit pesa la res-
ponsabilitat de poder perdre, de fer-ho malament 
davant la mirada atenta de tots. Aquest proble-
ma s’ha manifestat d’una manera més evident a 
nivell de competicions de seleccions nacionals. 
Aquest estiu precisament el nostre equip nacio-
nal afrontarà una gran prova en el Campionat 
d’Europa que es disputarà a Catalunya i en les 
seves primeres fases al pavelló de Fontajau, a 
Girona. Veurem del que som capaços. Segur que 
ho farem bé. Sobretot tenint en compte un factor 
determinant. I és que Espanya jugarà sabent que 
tindrà el recolzament incondicional de tot el seu 
públic. Diàriament en molts països i en algunes 
pistes del nostre es demostra que tenir un pa-
velló ple a vessar i que no para d’animar el seu 
equip és una assegurança de vida. Molts equips 
basen gran part del seu èxit en haver convertit 
la seva pista en un feu inexpugnable. I és que 
sentir l’alè de l’afició és quelcom impagable per 
a un esportista quan competeix, el fa sentir més 
segur, capaç d’aconseguir la victòria com sigui. 

Be, podríem parlar de força més aspectes que 
relacionen el bàsquet amb un concepte de se-
guretat, però us asseguro que en les pròximes 
setmanes tindrem molts partits importants i ara 
he d’anar a entrenar. Hem d’assegurar-nos el 
màxim de victòries en aquests partits perquè en 
cas contrari no estarem segurs fins al final. Així 
doncs, fins ara…
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Josep M. Figueras i Sugrañes         
President del GEiEG 

Com a president del GEiEG, entitat poliesportiva 
i cultural, haig de referir-me a l’esport en aques-
ta breu exposició. 

Que és l’esport? Si ens prenem la molèstia de 
consultar diferents enciclopèdies veurem que 
hi ha definicions per a tots els gustos i, potser 
degut a la diversitat d’òptiques amb què se 
l’enfoca, cap de les definicions que he trobat em 
sembla prou completa. Fent, però, una síntesi 
de les més adients, es podria concretar com «un 
exercici físic –altres diuen que és un joc– que 
es practica per afició, competició o exhibició, i la 
sensació de plaer que engendra en aconseguir 
la superioritat, ha de portar al perfeccionament 
físic, intel·lectual i moral de l’individu i, en con-
seqüència, de la societat». 

És doncs un mitjà –no un fi– per a la millora 
de la persona tant en l’aspecte físic com en 
l’intel·lectual, i aquesta filosofia tan simple i ac-
ceptada arreu sense reserves, és a la que em vol-
dria referir, sobretot aplicada a l’esport aficionat. 

Ens toca viure un final de segle realment mo-
gut, on les modes, els esdeveniments, les pre-
ferències socials o simplement les necessitats, 
evolucionen i ens passen pel davant de manera 
ràpida, variant, intensa i en contínua evolució. 

Potser l’ànsia de millora del nivell de vida fa que 
la societat actual estigui subjecta a unes fluc-

LA FORMACIÓ SOCIAL A TRAVÉS DE L’ESPORT

tuacions i a unes influències, sobretot econòmi-
ques, que no ajuden a fer plantejaments de futur. 
Exagerant una mica i, per descomptat, generalit-
zant, diria que vivim més al dia, i això provoca 
una despreocupació pel futur i, al mateix temps, 
un cert relaxament en els valors morals tradicio-
nals: educació, família, respecte al proïsme, etc. 

De la mateixa manera a vegades tinc la sensa-
ció que també la vertadera filosofia de l’esport 
ha perdut qualitat i no es té tant en compte, 
sobretot la gent jove, que l’esport ha de servir 
per enfortir el cos i l’esperit, per aprendre a con-
trolar i dosificar l’esforç i posar-lo a vegades a 
disposició dels teus companys, a seguir unes 
regles de joc predeterminades, per intensificar 
les relacions personals i humanes, per aprendre 
a respectar al proïsme i no menysprear-lo, i per 
entendre que, per aconseguir l’èxit, per guanyar, 
s’hi ha de posar esforç i voluntat, però que no 
sempre es pot guanyar i, com a la vida, també 
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Crec que en l’esport mai 
ningú hi perd del tot, 
doncs fins i tot el que perd 
hi guanya molt més que el 
que no ha jugat. 
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s’ha de saber perdre. Crec que en l’esport, mai 
ningú hi perd del tot, doncs fins i tot el que perd 
el partit o la competició, hi guanya molt més que 
el que no ha jugat. 

Molt sovint, els responsables corresponents 
–educadors, entrenadors i sobretot els pares– 
s’obliden del veritable valor de la pràctica es-
portiva i, potser encomanats per l’actual tren de 
vida tan competitiu, donen una prioritat absoluta 
a la victòria, encara que aquesta no tingui cap 
sentit ni per als mateixos practicants, que per la 
seva curta edat, no ho acaben d’entendre. Quan-
tes vegades un partit d’infantils o d’alevins, etc., 
acaba amb actituds i paraules fora de to per part 
dels pares, i fins i tot amb un veritable ball de 
bastons. Quantes vegades es pot sentir: «agafa’l; 
fot-li; que no passi, i si ell passa, la pilota no; 
torna-t’hi, etc.» I no parlem de les crítiques als 
àrbitres. 

No. Aquestes persones no coneixen l’esport ni 
el seu valor formatiu i sembla com si volguessin 
resoldre en l’infant la seva pròpia incompetència 
o incapacitat. No són esportistes com cal. Com 
tampoc ho són aquests grups de seguidors radi-
cals que, lluny de fer pràctica, fan servir l’esport 
com a motiu per exterioritzar actituds vandàli-
ques, amb l’excusa de donar el seu suport a uns 
o altres colors. 

D’altra banda, quants joves esportistes són 
addictes a les drogues? Quants formen part del 

“moviment okupa”? Quants tenen problemes 
amb la justícia? Quants, en definitiva, es carac-
teritzen per seguir camins poc recomanables? La 
resposta és contundent: ben pocs. Són excep-
ció. 

No vull dir que aquests “problemes socials” es 
solucionin amb l’esport, però si que és cert que, 
en el món de l’esport, no hi tenen terreny abonat 
i, per tant, afavorir l’esport és afavorir una acti-
vitat que contribueix a la millora de les persones 
i de la societat. 

Per tot plegat, considero que en el nostre país 
l’esport, sobretot l’esport de base, hauria de te-
nir un tractament més favorable per part de les 
autoritats corresponents. 

Serà difícil arribar a la consideració que té en al-
tres països més desenvolupats, però tota millora 
ha de ser ben rebuda. 

Fer esport avui dia és car i si els joves no tenen 
oportunitats per practicar-lo amb esperit forma-
tiu, nostra és la culpa. No ens queixem després si 
socialment no s’encarrilen pel camí desitjable. 

Però això, les moltes persones que des de di-
ferents llocs (clubs modestos, associacions, 
col·legis, etc.), dediquen bona part del seu 
temps, moltes vegades d’una manera totalment 
desinteressada, a la promoció de l’esport, el 
veritable esport, i divulguen com cal les seves 
qualitats formatives, mereixen el meu respecte i 
admiració. Sapiguem valorar el seu esforç i el de 
tots els que posen el seu granet perquè aquesta 
parcel·la, ben entesa, continuï donant els seus 
fruits, per bé dels nostres joves, dels practicants 
i de la societat en general. 
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J. M. Llauger       
Poeta i filòsof. Col·laborador del Diari de Girona 

Qualsevol realització humana, des de la més 
senzilla a la més complexa, ha tingut el seu 
origen en un pensament; pensament verbal o vi-
sual, amb més o menys càrrega emocional, però 
sempre hi ha un pensament com a patró de les 
nostres accions i de les nostres creacions. 

Si amb els nostres pensaments creem el món, 
poden dir igualment que amb els nostres pen-
saments dissenyem la nostra vida. La qualitat 
dels nostres pensaments acabarà determinant 
la qualitat de la nostra vida. És per això que és 
d’una gran importància conèixer els trets bàsics 
de com funciona la nostra ment, de l’origen i po-
der d’alguns pensaments, i dels principis que fan 
que un pensament sigui un aliat dels nostres in-
teressos o un enemic que com un mur infranque-
jable frustrarà una vegada i una altra les nostres 
temptatives de realització. 

La cultura de la ment ha tingut un gran ressò en 
els últims anys en la nostra societat i gairebé 
segur que el lector d’aquest article ho haurà es-
tat també d’algun llibre o manual sobre aquest 
tema. Potser fins i tot ha fet algun dels seminaris 
que des de fa temps s’ofereixen. En el món pro-
fessional, però també en el món de la salut, de 
l’esport, etc. s’ha pogut comprovar en la pràctica 
el valor del pensament positiu i creatiu, aquella 
capacitat que ens permet prendre el comanda-

L’ACTITUD MENTAL POSITIVA O EL SECRET DE 
LA PROSPERITAT

ment del nostre jo central per tal de focalitzar 
les nostres energies mentals i emocionals vers 
un objectiu concret. 

El ser humà és una unitat, un sistema multidimen-
sional, els diferents nivells del qual interactuen 
en una sinergia altament sofisticada. Del bon 
feeling dels seus diferents nivells n’obtindrem 
una alta eficàcia del conjunt que s’expressarà 
com la capacitat d’assolir els nostres objectius 
o com el gaudiment d’una bona salut, o com una 
desenvolupada capacitat per a les relacions hu-
manes, etc. 

Amb això volem dir que l’actitud mental positiva 
malgrat el seu nom, és una ciència, o si voleu 
una estratègia de vida, que en realitat abraça i 
demana el concurs de la totalitat de la persona. 
A més de les energies mentals, ja hem esmentat 
també les energies emocionals, i encara caldria 
afegir-hi aquí les energies físiques associades a 
l’acció, i els més exigents encara podrien afe-
gir-hi les energies espirituals. Això ens porta a 
aturar-nos un moment a considerar la constitució 
del ser humà per tal que puguem entendre ple-
nament el que acabem de dir. 

Partim del reconeixement de la triple constitució 
de la personalitat humana, en els seus aspectes 
físic, emocional i mental, vist, en el seu estat 
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Amb els nostres 
pensaments, dissenyem la 
nostra vida. 
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ideal, com un tot harmoniós, poderós i plena-
ment autoconscient. Això vol dir salut en el cos 
físic, equilibri i sensibilitat en el nivell emocio-
nal, i vigor i claredat en el nivell mental. 

Per tant sembla obvi que la primera tasca que 
cal enfrontar és la integració dels aspectes físic, 
emocional i mental assolint una personalitat be-
lla i atractiva tot superant l’angoixa i la guerra ci-
vil que tot sovint esclata a dintre nostre a causa 
de desigs antagònics que malden cada un d’ells 
per expressar-se i imposar la seva hegemonia a 
la resta de la persona. Una personalitat pacifica-
da que ha assolit aquest nivell d’integració és el 
requisit previ per a una veritable actitud positiva 
i creativa, puix que només aleshores tindrem la 
totalitat de les nostres energies a disposició dels 
nostres projectes creatius i podrem orientar-les 
vers una vida plena i pròspera que és el que 
desitgem. 

Aleshores les nostres emocions seran les nos-
tres aliades. Perquè elles són realment el mo-
tor que mou la nostra vida, l’autèntica sala de 
màquines de les nostres decisions. Són també 
el centre del nostre poder veritable. El nostre 
centre emocional és un territori encara poc co-
negut. Un territori vast, els límits del qual tras-
passen fàcilment el camp individual per abraçar 
i fondre’s amb el col·lectiu, és també un territori 
complex, una amalgama de percepcions, records 
i relacions tot sovint inconscients. 

Per això remarquem la importància d’una per-
sonalitat integrada i harmonitzada, en la qual 
s’hagi superat aquell estat que esmentàvem en 
què el cor vol una cosa i la ment una altra, per-
què necessitem les emocions per poder realitzar 
els projectes que dissenya la ment, o si voleu dir-
ho d’una altra manera necessitem la motivació 
(que té un fort component emocional) per poder 
triomfar en els nostres projectes personals i pro-
fessionals. 

La ment i el cor, els pensaments i les emocions 
socis a la recerca de l’excel·lència, enfocats els 
dos vers una mateixa fita, i el cos físic l’executor a 

través de la correcta acció dels nostres projectes 
més creatius, així de senzill és l’esquema de la 
prosperitat i la plenitud personal. Malgrat aques-
ta simplicitat tots podem, donar fe del difícil que 
resulta de vegades aquesta transparència psicolò-
gica, aquesta conjunció de les nostres energies. 

Per ajudar-nos en aquesta aventura s’han desen-
volupat un grapat de tècniques amb la finalitat 
d’ajudar-nos a assolir per un costat aquest es-
tat d’integració psicològica i per l’altre la con-
secució objectiva dels nostres projectes. Per a 
la primera fita, tenim les teràpies convencionals 
practicades pels professionals de la psicologia, i 
no ens hi entretindrem. Qualsevulla d’elles cer-
ca reorientar les nostres energies vers un estat 
psicològic més satisfactori i un estat de la ment 
més creatiu. 

Per altra banda tenim com hem dit tècniques 
senzilles però altament efectives per ajudar-nos 
a la consecució pràctica dels nostres projectes. 
Podem esmentar la visualització creativa, que en 
realitat és una forma de meditació: ens relaxem 
i visualitzem fins el més mínim detall allò que 
volem assolir. Vivim la situació amb la màxima 
claredat mental, visualitzant-la amb l’ull de la 
ment, però també amb tota la càrrega emocional 
positiva que ens aporta l’assoliment d’aquella 
fita. És com si creéssim la pel·lícula dins nostre, 
amb el decorat i els actors escaients i nosaltres 
de protagonistes vivint intensament el quadre 
creat. Els lectors que hagin practicat el mètode 
Silva de control mental sabran molt bé de què 
parlo doncs aquesta és una de les tècniques que 
utilitza aquest popular mètode. 

Tenim també la tècnica de les afirmacions. 
Contemplada superficialment aquesta és una 
tècnica que podria semblar un simple exerci-
ci d’autosuggestió. La realitat és, però, que va 
molt més enllà. Es recolza en l’enunciat «Canvia 
els teus pensaments i canviaràs la teva vida.» 
La constància en l’exercici, la confiança en el 
seu procés, l’autoacceptació, l’emoció del propi 
enunciat de l’afirmació, la pròpia visualització 
del contingut de l’afirmació, tot plegat crea un 
estat psicològic i mental que ajuda en gran ma-
nera a la consecució del contingut de l’afirmació. 
«L’energia segueix el pensament» és un axioma 
que ens pot ajudar a comprendre el procés que 
comentem. 
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També voldria esmentar la tècnica d’actuar 
«com si» o sia com si ja haguéssim assolit allò 
que pretenem. Aquesta és una tècnica especial-
ment útil quan hom treballa en la recerca de, per 
exemple, la consecució de nous trets psicològics 
que l’ajudin a realitzar-se com a persona. Actuar 
«com si» ja fóssim tan constants, o tan agosa-
rats, o tan generosos com voldríem, impulsa a 
la personalitat a anar incorporant en la seva 
estructura aquells valors que ens esforcem a 
encarnar. 

Deixeu-me acabar amb una il·lustrativa cita 
de l’escriptor E.F. Schumacher «La nostra ment 
sempre intenta convèncer-nos que no som més 
que glans i que la nostra felicitat més gran se-
ria convertir-nos en unes glans més grosses i 
lluents; però això en realitat només interessa als 
porcs. La nostra fe ens brinda el coneixement de 
quelcom molt millor: que podem convertir-nos en 
roures.» 

firma convidada | el butlletí juny 1997
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Joan Badia-Homs     
Historiador. Membre del Patronat de la Fundació Josep Pla de Palafrugell

A l’obra de Josep Pla, l’ús de les dades geogràfi-
ques i històriques, com a recurs literari algunes 
vegades pot ser rigorós, però moltes altres és 
descurat o, fins i tot, intencionadament inexac-
te. Aquestes diferents maneres d’actuar davant 
d’un text, es poden descobrir en un mateix llibre. 
La Guia de la Costa Brava, a més de les descrip-
cions té com a fonaments principals la història i 
els noms de llocs del litoral, que hi són esmen-
tats amb molta cura i precisió. Esdevé una font 
d’informació seriosa i fiable sobre la toponímia 
d’un ampli sector del país. En canvi, és fàcil 
detectar-hi errors històrics. N’hi ha un que ens 
toca de prop, ja que fa referència a Sant Pere 
de Rodes i a Tassi, el fundador de la comunitat 
monàstica al segle X i pare d’Hildesind, el primer 
abat. 

És ben sabut que Tassi era un prohom de la zona, 
relacionat amb la casa comtal d’Empúries. Es va 
fer monjo de Sant Pere després d’enviduar de 
la segona dona. A la primera versió de la guia 
(Costa Brava, guía general y verídica, de 1941, 
en castellà) hi llegim: «(…) su fundador fue el 
monje Tasio, varón ilustre, que tuvo un hijo, Il-
desindo, fruto de los calamitosos tiempos, más 
que de sus mundanas riquezas». 

En la versió ampliada publicada posteriorment 
en català, aquest text ha estat totalment refet 
però el disbarat històric hi és igual o pitjor; ara 
Tassi és un comte de Peralada «El fundador del 

JOSEP PLA I LA HISTÒRIA

conjunt monumental (…) va ésser Tassi, comte 
de Peralada, magnat de la regió, baró il·lustre i 
barbut (…)». 

La vastíssima obra de Josep Pla és plena de 
referències a la història, als estudis històrics. 
D’aquesta constant em sembla que no se 
n’escapa quasi cap dels seus llibres. L’interès i 
la dedicació de Pla pel tema són ben clars en els 
escrits sobre diferents prehistoriadors, historia-
dors i historiadors de l’art, com Ramon d’Abadal, 
Pere Bosch 
Gimpera, Josep 
Pijoan i, sobre-
tot, Jaume Vi-
cens Vives, amb 
qui va mantenir 
una relació 
i n t e l · l e c t u a l 
intensa (bio-
grafies, retrats, 
“homenots”) . 
Les referències 
i comentaris so-
bre altres mem-
bres d’aquest 
col·lectiu, nota-
bles en l’àmbit 
general o més 
local, són nom-
b r o s í s s i m s : 

juliol
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L’obra de Josep Pla 
és d’una riquesa 
absolutament excepcional.

firma convidada | el butlletí setembre 1997

Lluís Pericot, J. Botet i Sisó, J. M. Quadrado, 
Pierre Vilar, Américo Castro, Menéndez Pidal, 
Martínez Fernando, Miquel Oliva, Santiago So-
brequés, etc. 

Com és lògic, la Historia del Ampurdán de Josep 
Pella i Forgas ha estat molt comentada i utilitza-
da per Pla, que va de l’admiració que produeix 
aquest llibre singular fins al distanciament que 
provoca a causa del pas inexorable del temps. 
En aquest sentit, podem esmentar opinions 
planianes ben contraposades: «La Historia del 
Ampurdán, del senyor Pella i Forgas, que en al-
guns aspectes no ha estat encara superada…» 
(Viatge a la Catalunya Vella). «L’historiador més 
important de l’Empordà, el senyor Pella i Forgas, 
de Begur, escriví una copiosa història: un llibre, 
una bona part del qual és llegendari i romàntic, 
escrit en una llengua barroca i inflada.» (Escrits 
empordanesos).  

Un dels gèneres planians potser més originals és 
l’obra literària en forma d’estudi històric. Les per-
sonalíssimes opinions i descripcions de l’autor hi 
són acompanyades de fragments copiats, distor-
sionats o simplement plagiats de diversos histo-
riadors. Uns bons exemples són alguns escrits 
sobre l’Empordà: Reflexions sobre l’Empordà, 
publicat al volum 7 de les Obres Completes (El 
meu país); Un paper elemental sobre l’Empordà 
sense xovinisme ni il·luminisme (volum 35 de les 
Obres Completes, Escrits Empordanesos); i tam-
bé bona part de l’esplèndid llibre Cadaqués, en 
forma de monografia local. 

No es pot oblidar que la seva producció periodís-
tica derivi sovint vers la divulgació històrica. El 
volum 33 de les Obres Completes, que porta el 
títol significatiu de El passat imperfecte n’és una 
bona prova. Inclou reportatges i articles llargs 
apareguts a Destino, amb temes molt variats, 
que poden anar des del general Savalls a Chur-
chill i des de Lenin a Joan de Serrallonga, per 
exemple. 

D’altra banda, ja s’ha dit repetidament que 
l’extensa obra planiana representa un testimoni 
històric, extraordinàriament valuós, de l’època 
del seu autor, especialment pels seus vessants 
de memorialista, biògraf, cronista i articulista 
sobre política, sociologia i la més diversa actua-
litat, etc. 

Aquest setembre he gaudit del privilegi de par-
ticipar en una jornada cultural inoblidable, grà-
cies a una idea del pintor llançanenc i gran amic 
Rafael Borris. Dins dels actes celebrats a la vila 
de Llançà amb motiu de l’Any Pla/97, es va fer 
una visita comentada a Sant Pere de Rodes amb 
la lectura de textos escollits de l’escriptor sobre 
la història, el monestir empordanès i el paisatge 
del Cap de Creus i la Mar d’Amunt. 

És evident que l’experiència es podria repetir a 
infinitat d’indrets del país: l’obra de Josep Pla té 
multitud de facetes i d’arestes, és d’una riquesa 
absolutament excepcional. 



101

Josep Maria Joan Rosa    
Director del Museu del Joguet de Catalunya a Figueres

Els que creguem que l’exercici de l’arquitectura 
és el de practicar un ofici d’art amb les impli-
cacions imprescindibles que comporta: reflex del 
moment històric en què es produeix, utilització 
dels avenços tècnics i científics i dels materials 
de cada època, coneixement de la rica i com-
plexa història de l’arquitectura… ens identifica-
rem amb els versos dels anys 20 de J. V. Foix: 
«M’exalta el nou i m’enamora el vell». 

Des de fa uns anys podem veure la consolidació 
i rehabilitació de molts edificis antics emble-
màtics del patrimoni arquitectònic de les nostres 
ciutats per a canviar-ne l’ús i adaptar-los a ser-
veis ben distints d’aquells per als quals inicial-
ment havien estat pensats i edificats. Aquest 
fet ben segur que és un joc saborós per als qui 
planifiquen l’arquitectura en l’actualitat. 

Fent un recorregut pels centres històrics de les 
nostres viles trobem, al paisatge urbà, exemples 
d’aquests canvis: antics escorxadors convertits 
en arxius històrics, antics castells convertits en 
biblioteques, antigues naus industrials esdevin-
gudes museus, monestirs que s’omplen de sales 
d’exposicions… 

Breu història de la casa pairal del baró de Terra-
des de Figueres, més tard convertida en l’Hotel 
París i ben aviat rehabilitada per a la seu del Mu-
seu del Joguet de Catalunya.

JUGAR AMB L’ARQUITECTURA

Ni el passeig de la Rambla de Ricard Giralt 
Casadesús ni cap dels edificis de qualitat dels 
arquitectes Josep Roca i Bros, Josep Azemar i 
Pont, R. Duran i Reynals, Pelai Martínez i Paricio 
i d’altres que l’envolten no existien l’any 1767, 
només hi havia el pas obert de la riera sense cap 
altra construcció. Aquest era l’any en què el baró 
de Terrades va inaugurar la seva casa pairal, amb 
l’entrada principal pel carrer de Sant Pere. 

A finals del segle XIX la casa pairal va ser con-
vertida en un gran hotel, l’Hotel París. Als anys 
20, el nostre segle l’arquitecte Pelai Martínez i 
Paricio es va encarregar de fer-ne una amplia-
ció i de refer-ne la façana de la Rambla la qual 
destacava i s’ennoblia. En aquests anys la riera 
ja era coberta i els edificis esmentats ja s’havien 
construït. 

Des de 1982 i durant 13 anys, els espais 
d’aquest hotel han servit excel·lentment com a 
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seu del Museu del Joguet. Ara amb la rehabi-
litació de l’edifici es millorarà el funcionament 
del Museu, es salvaran elements arquitectònics 
de l’immoble prou interessants i es restauraran i 
conservaran importants espais encara existents 
però que durant anys havien romàs ocults i dissi-
mulats. Tot plegat donarà un sabor arquitectònic 
final que s’agermanarà molt bé amb els aspec-
tes lúdics que el Museu del Joguet de Catalunya 
guarda. 

Els elements que es conservaran i restauraran 
són: 

* De l’any de la seva inauguració, el 1767, la part 
de façana de carreus de pedra del carrer de Sant 
Pere i una façana arrebossada amb els colors 
originals, actualment a l’interior de l’edifici. 

* El triple espai de l’escalinata interior coronat 
amb una cúpula interior, amb lluerna, amb els 
quatre escuts del baró de Terrades (els colors 
originals estan encara intactes). 

* Una sala del primer pis, que es podrà conser-
var íntegrament: el paviment, una llar de foc i 
un arc de pas construït amb fusta amb columnes 
daurades. 

* Una gran llar de foc de fusta al primer pis. 

* Una elegant llar de foc de marbre blanc al se-
gon pis. 

De l’ampliació dels anys 20 es conservarà i es 
restaurarà sobretot la façana de la Rambla 
amb cinc grans finestrals molt característics de 
l’edifici i de les façanes de l’entorn del passeig. 

Tots aquests elements rehabilitats i restaurats 
serviran perquè els visitants i els escolars que 

passin per la nova seu del Museu puguin fer 
l’interessant exercici de veure les diferències en 
el sistema de construcció al llarg dels anys: els 
materials emprats, els colors del segle XVIII, els 
del començament del segle XX i, finalment, la 
intervenció arquitectònica actual, quasi del co-
mençament del segle XXI, que serà el contrapunt 
de la rehabilitació. 

Organització de l’operació museogràfica 

La visita de les col·leccions estarà ordenada i es 
realitzarà en successius apartats, com si es trac-
tés dels actes d’una obra de teatre: 

a) Jugar en l’antiguitat. 
b) Industrials i fabricants de joguets a Catalunya. 
c) Històries de jugar a Catalunya. 
d) Col·leccions paral·leles. 
e) Magatzem visitable. 

* En l’espai Jugar en l’antiguitat, trobarem ni-
nes, sonalls, daus, fitxes, fireta i jocs del “ma-
rro”, són còpies de peces existents als museus 
arqueològics de Tarragona, Empúries, Sant Pere 
de Galligants, Sant Pere de Rodes, Ullastret, etc. 
i els primers jocs i joguets coneguts dels nostres 
avantpassats. 

* Industrials i fabricants de joguets a Catalunya 
ens ensenyarà els catàlegs dels primers fabri-
cants de final del segle XIX i començament del 
XX, fotografies dels treballadors d’aquestes in-
dústries, diplomes aconseguits arreu d’Europa 
pels nostres bons fabricants i fins i tot alguna 
màquina usada per a la fabricació d’uns cone-
guts jocs. 

És un apartat per honorar i homenatjar tots els 
industrials, creadors de tantes il·lusions, que, 
cadascun d’ells, a la seva manera i amb el seu 
treball des de la meitat del segle passat, han 
creat a casa nostra una rica història del joguet. 

El Centre de Documentació 
posarà informació 
i documentació a 
l’abast d’investigadors, 
d’estudiosos i d’editorials. 

firma convidada | el butlletí desembre 1997



* Les Històries de jugar a Catalunya les confor-
maran els capítols següents: 

– Els joguets per als més petits de tots: zing-
zings, arrossegalls. 

– Transports i vehicles: transatlàntics, avions, 
carros, cotxes, tricicles. 

– Jugar a l’aire lliure: cèrcols, patins, patinets, 
pilotes, baldufes, estels, globus de paper. 

– Jocs de construcció: Meccano, Lego, Tente, 
arquitectures. 

– L’home en miniatura: processons, granges, 
oficis. 

– Joguets amb corda o mecanisme. 
– Nines, cases, cuines, mobiliari. 
– El món de l’espectacle: teatrins, titelles, pa-

llassos, circ. 
– La guerra de broma: banderes, soldats, sa-

bres. 
– La ciència i els jocs i els joguets: jocs de física 

i química. 
– Jocs de societat i de sobretaula: parxís, oca, 

La escalera. 
– Jugar amb el paper: retallables, papiroflèxia, 

cromos. 
– Jugar amb el so: manubris, xiulets, fonògrafs, 

capses de música, flautes. 
– Il·lusions òptiques: Zoôtros, cinemes, llanter-

nes màgiques.
– Els jocs i l’esport: futbolí, carreres de cavalls, 

genets. 
– Jugar amb el foc: correcames, coets, petards, 

rodes. 
– TBO: Professor Franz de Copenhague, Patufet. 

* Les Col·leccions paral·leles presentaran: 

– Joguets fets pels mateixos nens: pistoles, ca-
rretons, sabres, avions. 

– Nines d’arreu del món. 
– Jocs de cartes. 
– Jocs per a invidents. 
– Contes en moviment: Papirustòria. 
– Obres originals d’artistes: Tàpies, Miralda, 

Brossa, Cuixart, Amat, Noguera, Riera Aragó, 
Calder, Guinovart, Abat. 

– Joguets fets amb deixalles. 
– El món dels trencaclosques: Col·lecció Fran-

cesc Castanyer. 
– Il·lusionisme i màgia: El mag Zaracia, Hausson, 

El Rey de la Magia, Màgic Andreu. 
– Animals: teixit, cartró, fusta. 

– Altars i estris per a dir missa.
– Joguets de personalitats: Anna Maria i Salva-

dor Dalí, Joan Miró, Alexandre Cirici Pellicer, 
Federico García Lorca, Josep Palau i Fabre, Er-
nest Lluch, Quim Monzó, Frederic Amat, Carles 
Gasòliba, Josep Corredor Matheos… 

– Nosaltres de segur que no hauríem escollit la 
guerra: dibuixos de nens de Sarajevo. 

A més, la Fundació crearà també el Centre de 
Documentació i de Recerca dels Jocs i dels Jo-
guets, format per una biblioteca especialitzada 
amb més de 2.000 volums tècnics sobre jocs, 
joguets i nines, amb un arxiu de catàlegs de 
fabricants, amb les col·leccions de revistes ex-
pertes en joguets La Vie du Jouet, Antique Toy 
World, Juguetes y Juegos de España…, amb un 
arxiu de fotografies de nens amb joguets amb 
més de 1.400 imatges i amb un aplec de cartells 
d’exposicions i documentació d’altres museus. 

Amb la finalitat de propiciar treballs i fer difu-
sió de totes les vessants lúdiques de la nostra 
cultura el Centre de Documentació posarà infor-
mació i documentació a l’abast d’investigadors, 
d’estudiosos i d’editorials. 
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Marquès Tallers Gràfics, SL       

El paper és un dels materials bàsics de les arts gràfi-
ques. Suport fonamental de la informació i la cultura 
durant segles, manté encara aquest rol avui en dia, 
malgrat la proliferació de mitjans audiovisuals i in-
formàtics. Paral·lelament és emprat en molts altres 
usos, com són l’embalatge, la decoració, etc. El pa-
per és, doncs, consubstancial a la nostra civilització. 

El paper, tan extraordinàriament difós dins la nostra 
societat, ha estat darrerament motiu de més d’un toc 
d’alerta per les repercussions ambientals que el seu 
consum massiu pot provocar i, de fet, està provocant. 
És per això que darrerament comencen a proliferar 
campanyes de sensibilització sobre l’estalvi, el reci-
clatge i la reutilització del paper. És per això també 
que s’ha començat a popularitzar el paper ecològic i 
el paper reciclat, popularització que ha vingut acom-
panyada d’una certa confusió a l’entorn d’aquests 
termes. Amb aquest article pretenem clarificar una 
mica aquesta confusió alhora que intentarem fer un 
esbós de la problemàtica ambiental lligada a l’entorn 
del paper i les possibles solucions que podem adop-
tar per intentar resoldre-la. 

Problemes ambientals 
La producció de paper per mètodes “tradicionals” 
és un procés industrial que necessita de grans 
quantitats de matèria primera (fusta i aigua), que 
consumeix molta energia i té efectes contaminants 
notables sobre el medi. 

Un primer efecte negatiu és que cal tallar arbres. 
Tot i així, aquest seria potser el menys greu si anés 

ARTS GRÀFIQUES I MEDI AMBIENT
acompanyat d’una gestió forestal assenyada, ja que 
els boscos es poden explotar indefinidament si hom 
té cura de fer-ho de manera sostenible. Malaurada-
ment, els interessos de les papereres han exhaurit 
irracionalment molts boscos i han fomentat cultius 
arboris, com el de l’eucaliptus, que són la causa de 
greus problemes ecològics. 

Un segon efecte negatiu és l’elevat consum d’aigua 
i d’energia: només per a la fabricació de 100 fulls 
de paper DIN A4 es consumeixen 50 litres d’aigua 
i 4.700 watt/h. 

Un tercer efecte negatiu és el de la contaminació 
atmosfèrica. Els òxids de carboni que emeten les 
xemeneies de les papereres són un dels causants 
del conegut efecte hivernacle (cal dir, però, que, 
proporcionalment, les calefaccions i els automò-
bils tenen molta més incidència en aquest aspec-
te); els metilmercaptans i altres gasos emesos a 
l’atmosfera per les papereres, a part de la seva olor 
extremadament desagradable, són tòxics i pernicio-
sos per a la salut, com ho són també les dioxines 
resultants del blanqueig de la pasta de paper amb 
la utilització de clor. 

En quart i últim lloc, hem de comentar l’abocament 
d’aigües residuals als rius, llacs i embassaments, 
les quals provenen dels processos de digestió de 
la fusta i que són molt difícils d’eliminar. Els seus 
efectes sobre la fauna i la flora aquàtiques són de 
sobres coneguts. 
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Amb el consum massiu 
de paper ecològic 
aconseguirem, de mica en 
mica, que les empreses 
papereres, pressionades per 
les lleis del mercat, millorin 
els seus sistemes productius 
adoptant tecnologies netes i 
no contaminants.

firma convidada | el butlletí març 1998

Reciclatge i tecnologies netes 
Per tal d’estalviar el consum de fusta, aigua i ener-
gia i reduir els efectes de la contaminació atmos-
fèrica i dels sistemes aquàtics, el millor que es pot 
fer és fomentar el consum de paper reciclat. De fet, 
així ho han començat a entendre algunes autoritats 
després de molt temps de no escoltar les súpliques 
dels ecologistes, i arreu s’engeguen, finalment, 
campanyes de recollida selectiva d’escombraries 
que permeten la recuperació del paper. També des 
de l’Administració es fomenta ja l’ús del paper re-
ciclat. Malauradament, estem encara molt lluny de 
l’ideal desitjable i, tot i que de mica en mica anem 
avançant, el consum de paper reciclat és encara 
minoritari, la qual cosa repercuteix lamentablement 
fins i tot en el seu preu (acostuma a ser més car). 

El paper reciclat, com el seu propi nom indica, és pa-
per obtingut a partir d’altre paper. El procés és molt 
senzill, ja que consisteix simplement en trossejar el 
paper vell, posar-lo en aigua i mitjançant un procés 
mecànic de batut, obtenir una pasta, anomenada 
pasta de recuperació, que es pot fer servir per fabri-
car més paper. Només cal eliminar-ne prèviament la 
tinta, la qual cosa s’aconsegueix mitjançant deter-
gents biodegradables. 

La fabricació de paper reciclat és un procés molt més 
net (no es produeixen gasos contaminants i moltes 
menys aigües residuals), que no consumeix fusta i 
que gasta molta menys aigua i energia (per a la fa-
bricació de 100 fulls DIN A4 de paper reciclat només 
calen vuit litres d’aigua i 1.800 watt/h., enfront de 50 
litres i 4.700 watt/h. necessaris per a la fabricació de 
les mateixes fulles de paper fet amb pasta “verge”). 

Tant en la fabricació de paper de pasta verge com 
de pasta de recuperació, es poden utilitzar tecnolo-
gies que minimitzin l’impacte ambiental del procés. 
El paper que s’obté aleshores és denominat paper 
ecològic, pel fet que en el seu procés de producció 

no ha comportat efectes secundaris negatius impor-
tants sobre el medi. Bàsicament, el paper ecològic 
ha estat blanquejat sense emprar clor, els productes 
resultants de la digestió de les pastes químiques 
s’han recuperat o bé depurat i s’han instal·lat filtres 
a la sortida de les xemeneies de les fàbriques. 

Què hi podem fer nosaltres? 
Una de les primeres accions que podem empren-
dre és l’estalvi i la reutilització del paper. Això pot 
semblar una fal·làcia en el context de les Arts Gràfi-
ques, però si ens hi fixem bé hi ha petites accions 
que podem emprendre i que, tot i no ser decisives, 
sumades ajuden a resoldre el problema: és fàcil, 
per exemple, escriure sempre per les dues cares, 
no gastar més paper del necessari, rebutjar produc-
tes amb molt embalatge innecessari, etc. També 
a l’hora d’imprimir qualsevol cartell, llibre, revista, 
etc., segur que podem trobar maneres de fer una 
compaginació que estalviï l’ús excessiu de paper. 

Una acció és el reciclatge. És important que sepa-
rem el paper de la resta de deixalles i el dipositem 
en el contenidor corresponent. En cas de no tenir 
contenidors de paper instal·lats a prop, podem de-
manar i insistir a l’ajuntament que ens en posi un. 
D’aquesta manera aconseguim també implicar més 
a les autoritats en aquesta tasca comuna de preser-
vació de l’entorn. 

Una tercera acció és la d’utilitzar sempre que es 
pugui paper reciclat. És evident que així, no sempre 
serà possible, ja que el paper reciclat no és massa 
adient per a determinats tipus de documents, espe-
cialment els que interessa que passin a la posteri-
tat, ja que es guarda menys i es destrueix amb més 
facilitat. Tot i així, hi ha encara ara moltes coses que 
es podrien fer amb paper reciclat i no s’hi fan, espe-
cialment en el món de la publicitat (cartells, tríptics, 
etc.). D’altra banda, la qualitat d’aquest tipus de pa-
per va millorant progressivament, per la qual cosa 
és d’esperar que la seva capacitat de pervivència 
augmenti i el seu ús es difongui molt més. 

Per últim, si no podem fer servir paper reciclat, sí 
que podem fer servir sempre paper ecològic. Amb 
el seu consum massiu aconseguirem, de mica en 
mica, que les empreses papereres, pressionades 
per les lleis del mercat, millorin els seus sistemes 
productius adoptant tecnologies netes i no conta-
minants. 
(Extret de l’article de Lluís Motjé i Costa publicat als Fulls de Co-
municació Gràfica núm. 6) 
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Ignacio Maestro Casado       
Cap del departament comercial de Barcelona d’INESE. Coordinador de 
redactors de l’IAC

En primer lloc vull agrair l’oportunitat que m’ofereix 
el Col·legi de Mediadors d’Assegurances Titulats 
de Girona per explicar les diverses activitats que 
INESE-Catalunya desenvolupa en aquest territo-
ri. Cal destacar que l’evolució d’INESE-Catalunya 
és gràcies a un grup de 12 persones. La darrera 
iniciativa de l’equip d’INESE ha estat una decidi-
da aposta pel mercat català d’assegurances. La 
llengua catalana és un element fonamental de la 
formació i la personalitat nacional de Catalunya. 
Una eina bàsica de comunicació, integració i co-
hesió social. Aquest és el preàmbul que recull la 
Llei 1/1998, de 7 de gener, de Política Lingüística 
publicada al número 2.548 de 31 de desembre 
de 1997, del Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya. Pel que fa al sector assegurador s’ha 
de tenir en compte que aquesta Llei no afectarà 
l’actual relació entitat-client ja que el català 
s’utilitza de forma habitual. D’un temps ençà, el 
client, però, també demana a les asseguradores 

DES DEL PASSEIG DE GRÀCIA DE BARCELONA

que la informació que donen i les pòlisses esti-
guin redactades en català. Algunes companyies 
ja ofereixen aquest servei, amb pòlisses mixtes, 
per una banda escrites en castellà i per l’altra en 
català. Ara, la Llei del Català especifica, però, 
que han de ser pòlisses diferents. És innegable 
que aquest requisit serà un cost afegit per a les 
asseguradores, però és un element més per nor-
malitzar aquest negoci a Catalunya. 

A més, encara queden per donar passos deci-
dits per consolidar una realitat que és al carrer. 
Per això, INESE ha volgut donar un pas ferm en 
aquest àmbit i per Sant Jordi va treure el primer 
número de l’Informatiu de les Assegurances de 
Catalunya, l’IAC, amb el clar objectiu d’adaptar-
nos a les necessitats que té el mercat assegura-
dor català. És una iniciativa que nosaltres reco-
llim com una obligació professional de seguir la 
maduresa del sector assegurador. L’IAC és una 
mostra més de l’aposta que INESE realitza al 
mercat assegurador català. Aquesta revista, de 
periodicitat trimestral, neix amb el clar objectiu 
de ser un mitjà de comunicació viu i obert, i que 
reculli les inquietuds i iniciatives de tots els pro-
fessionals del sector assegurador de Catalunya, 
un sector clau a l’economia espanyola. Esperem 
ser la veu de tots, entitats, mediadors, corredors, 
col·legis, en un moment en què: el mercat asse-
gurador, com tots, ha d’afrontar el gran repte de 
la Unió Econòmica i Monetària. 
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D’un temps ençà el 
client demana a les 
asseguradores que 
les pòlisses estiguin 
redactades en català.

firma convidada | el butlletí juny 1998

A l’àmbit editorial, INESE també edita el Boletín 
Diario de Seguros (BDS) via fax; dos setmanaris, 
BISS i Actualidad Aseguradora, la Revista de 
Responsabilidad Civil de Circulación y Seguros, 
i anualment també s’elabora el Anuario Español 
de Seguros. L’IAC és la primera publicació en 
català sobre assegurances que realitzem i espe-
rem créixer i consolidar-nos al costat del mercat 
català. A l’àrea docent, la novetat d’INESE és la 
posada en marxa del departament de formació 
a distància. Aquest departament realitza actual-
ment els programes de formació i reciclatge de 
treballadors de certes companyies, com Allianz 
Ras, MNA-ASCAT, el Grup Assegurador de la 
Caixa i Commercial Union. 

La incorporació de les noves tecnologies als 
nostres serveis també ha estat un objectiu clar. 
En aquest àmbit, una de les iniciatives enge-
gades per INESE l’octubre passat és la creació 
del primer servidor d’assegurances a través 
d’Internet, que és un mitjà que dia a dia ens 
obre noves formes de comunicació. La xarxa 
d’INESENET (www.inesenet.com) està a disposi-
ció de 40 milions de consumidors i de 2,5 milions 
d’empreses. Aquest servei d’informació propor-
ciona accés a tots aquells aspectes d’interès en 
matèria d’assegurances, així com l’adquisició de 
coneixements bàsics de l’activitat asseguradora, 
el seu desenvolupament i les vies de solució a 
problemes que puguin sorgir. El servei en línia 
suposa ja una referència necessària per al con-
sumidor i per al professional d’una forma global. 
A més, aporta el valor afegit de donar a conèixer 
altres serveis com l’assistència, els defensors 
de l’assegurat, institucions i conceptes legals i 
tècnics. Alhora és una eina que facilita la millor 
comprensió de l’assegurança ja que es desen-
volupen aspectes bàsics perquè l’usuari pugui 
comprendre o aclarir els dubtes que té. El creixe-
ment d’usuaris en aquesta xarxa d’informació, 
confirma que Internet és avui dia la realitat vir-
tual del futur de les comunicacions empresarials 
i per això tots els sectors econòmics, polítics i 

socials estan fent una forta aposta en aquesta 
xarxa. 

INESE va iniciar la seva activitat formativa i 
informativa a Catalunya el 1986, i va situar la 
seva seu a la Ciutat Comtal. En aquests 12 anys 
d’activitat el nostre objectiu sempre ha estat el 
mateix: respondre en tot moment les necessitats 
del sector assegurador català. Des del passeig 
de Gràcia de Barcelona, on estem, INESE con-
tinuarà potenciant els quatre departaments que 
considera clau per la professionalització del 
sector: formació, investigació, editorial i serveis 
d’informació. És tot un repte. Sí. El mateix, però, 
que té el sector assegurador per mantenir-se en 
un lloc destacat de la nostra economia. 
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Josep Parnau i Bosch       
President del Foment de la Sardana de Banyoles

Banyoles és una ciutat amb forta tradició de 
cobles, sardanes i músics des del segle passat 
i que ha sabut mantenir fins als nostres dies. 
El llibre Banyoles i la sardana escrit per Rafel 
Angelats i publicat l’any 1993 en fa una crònica 
exhaustiva i ens permet conèixer els moments 
més importants. 

L’entitat que durant més temps ha tingut la res-
ponsabilitat de vetllar per mantenir aquesta tra-
dició és el Foment de la Sardana. Creat inicial-
ment l’any 1932 va desaparèixer durant els anys 
de la guerra. Els anys 40 es reprèn l’activitat 
sardanista a Banyoles però no serà fins al 1978 
que s’ajunten els diferents grups que treballen 
per a la sardana: Comissió de l’Aplec, Colles Sar-
danistes i Agrupació Sardanista El Llac, i donen 
novament vida al Foment de la Sardana de Ban-
yoles. Per això, enguany hem celebrat també el 
20è aniversari de la restauració del Foment. 

Als seus inicis, la finalitat bàsica d’una entitat 
sardanista era recollir diners per poder contrac-
tar cobles i organitzar audicions de sardanes. I 
amb aquesta finalitat es va crear també, l’any 
1932, el Foment (com va succeir en moltes al-
tres poblacions en aquells anys). Aquest objectiu 
però, pel Foment, ja fa uns quants anys que ha 
perdut importància (avui dia qui vol ballar sarda-
nes pot fer-ho cada cap de setmana sense ne-
cessitat de fer grans desplaçaments) i en canvi 
creiem que cal aplicar tots els recursos possibles 

a organitzar i promoure tota mena d’activitats al 
voltant de la sardana, les cobles i la música per a 
cobla. I també, per què no, a totes les altres ma-
nifestacions de cultura popular. Així s’ha entès 
des de Banyoles i actualment dins el Foment hi 
ha set colles sardanistes, l’Esbart dansaire Font-
coberta, una Escola de Cobla i la Cobla Pla de 
l’Estany formada amb els seus alumnes. 

Procurem ampliar el món de la sardana poten-
ciant la cobla com a conjunt musical: concert de 
música per a cobla, Premis Ceret-Banyoles de 
composició, Simposi Música i Cobla. També fent 
edicions de discs i llibres (hem editat cinc llibres 
i quatre discs). I també publiquem un butlletí tri-
mestral amb informació per als socis. 

Una altra tasca molt important es porta a terme 
amb els cursets d’ensenyament per aprendre a 
ballar sardanes. Se’n fan cada any a les esco-
les i també per a gent gran. No solament perquè 
aprenguin a ballar, sinó que coneguin i estimin la 
cobla, els instruments, els músics i els composi-

juliol
agost

setembre
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El nostre lema és fer 
“festes amb sardanes”, no 
“festes de sardanes”. 

firma convidada | el butlletí setembre 1998

tors. A partir d’aquests cursets sorgeixen noves 
colles sardanistes que no només van a competir 
als concursos d’arreu de Catalunya, sinó, que 
formen en realitat colles d’amics que aprenen a 
gaudir junts i que ajuda molt a fer la travessia 
d’aquesta època tan difícil que són els anys de 
l’adolescència. 

També tenim un local social en propietat que 
vam restaurar i inaugurar l’any 1993 i que ja s’ha 
fet petit. Els propers anys intentarem ampliar-lo 
amb la casa veïna que hem comprat però que 
també cal rehabilitar. 

La nostra filosofia és que a més de ballar sar-
danes cal informar i formar la gent per conèixer 
i estimar la sardana, la cobla, i totes les seves 
possibilitats. El nostre lema és fer “festes amb 
sardanes” no “festes de sardanes”. Durant l’any, 
el Foment organitza diferents actes i, precisa-
ment el mes d’octubre, tenim la responsabilitat 
d’organitzar tots els actes sardanístics de la 
Festa Major de Banyoles per Sant Martirià. És 
un encàrrec de l’Ajuntament que ha assumit que 
cal vetllar per mantenir les velles tradicions. Per 
Sant Martirià fa molts anys que s’organitzen les 
típiques ballades a la Plaça Major amb quatre 
primeríssimes Cobles; una a cada costat de la 
plaça porticada. Aquest any serà els dies 24, 25 i 
26 d’octubre. També dins la Festa Major ha asso-
lit gran prestigi el concert Festa de la música per 
a la cobla, un concert amb tres cobles que, a més 
de sardanes, cada any presenten noves compo-
sicions de música per a cobla que són premiades 
en un certamen de composició Ceret-Banyoles 
que organitzem conjuntament amb el Foment de 
la bella població del Vallespir. Enguany serà el 
dilluns dia 26 al matí. 

Una altra festa cabdal de cada any és l’”Aplec 
de la Sardana” que se celebra el primer diumen-
ge de juliol des de l’any 1954. Avui dia es tracta 
d’una festa de cultura popular catalana ja que a 
cada edició hi participen grups d’altres manifes-
tacions de la nostra cultura popular: castellers, 
bastoners, etc. 

De totes maneres l’any 1998 serà recordat molt 
de temps per la festa organitzada el primer cap 
de setmana de juliol: “Fem realitat un somni”, es 
tractava de fer un homenatge a dos compositors 
de sardanes que tenim la sort que fa molts anys 
conviuen entre nosaltres però que són coneguts 
i estimats arreu de Catalunya. Són en Manel 
Saderra i Puigferrer i en Martirià Font i Coll que 
enguany tenien uns aniversaris ben singulars; 
en Manel va fer 90 anys el dia 21 de juliol i en 
Martirià en va fer 75 el 14 de gener. Tot plegat, 
doncs, va ser l’excusa per organitzar durant dos 
dies, i coincidint amb el “46è Aplec de la Sarda-
na”, tota una sèrie d’actes. Encara que sens dub-
te n’hi va haver un de molt especial: el dissabte 
4 de juliol es va organitzar, per primera vegada 
a la història, una sardana al voltant de l’Estany 
de Banyoles. Feien falta 7.000 persones però la 
nostra crida va ser seguida per 14.131 persones 
que a dos quarts de vuit de la tarda ballaven les 
sardanes programades, formant la sardana més 
gran de la història. Va ser realment emocionant 
veure tota aquella multitud amb un gran esperit 
de participació i col·laboració que van facilitar 
la feina dels 200 voluntaris i 50 membres de 
l’organització que ho van fer possible. “Fem rea-
litat un somni” va ser el crit de la convocatòria. 
I realment poder ballar la sardana Somni d’en 
Manel Saderra la tarda d’un bon dia d’estiu, al 
cap tard, amb la cobla al mig de l’estany, i una 
multitud ballant al llarg de més de 7 Km. amb un 
silenci impressionant va ser realment un “somni” 
que recordarem sempre més els que vam tenir la 
sort de poder ser-hi. 
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Ramon Foradada Cortacans       
President del Patronat de Turisme Costa Brava Girona

El Patronat de Turisme Costa Brava Girona 
va néixer fa 23 anys amb la clara voluntat 
d’integrar els sectors públic i privat davant un 
repte tan important com la dinamització turística 
de les comarques gironines. Aquest objectiu de 
col·laboració entre ambdós sectors es tradueix, 
no només en la planificació conjunta de l’activitat 
turística aplicant criteris de mercat, sinó també 
en el comú aprofundiment del procés de millora 
i adaptació de les infraestructures turístiques i 
d’aquelles que li donen suport, en la reconversió 
dels instruments promocionals en organismes de 
gestió que acostin el sector al mercat, i, sobre-
tot, en el desenvolupament d’ofertes turístiques 
integrals que permetin, des del major respecte al 
medi ambient, fomentar la creació de nous pro-

EL PATRONAT DE TURISME COSTA BRAVA 
GIRONA: EL PUNT DE TROBADA

ductes que afavoreixin la desestacionalització 
de l’activitat turística. 

En un moment en què la consciència col·lectiva 
apunta cap a la necessitat de preservar els 
valors mediambientals i socioculturals, es fa 
imprescindible un control intel·ligent del des-
envolupament de les pràctiques turístiques. A 
aquesta conscienciació cal afegir-hi l’increment 
de la competència entre les regions i els països 
de destinació i el fet que, cada vegada més, els 
consumidors tenen una informació completa 
sobre els seus destins, cosa que els permet ser 
més exigents amb l’oferta turística. Per tal de 
donar resposta a cadascuna d’aquestes necessi-
tats, el Patronat de Turisme Costa Brava Girona 

ha posat en funcionament el Pla 
de Desenvolupament Turístic de 
les Comarques Gironines. 

L’endegament d’aquest Pla s’ha 
traduït en els últims mesos en 
un procés de millora dels instru-
ments d’informació i promoció 
turística, incorporant-hi totes 
aquelles innovacions i avenços 
tecnològics que permetin oferir al 
visitant dades acurades i comple-
tes sobre tot allò que els pot ser 
d’utilitat durant la seva estada. El 

octubre
novembre
desembre
1 9 9 8
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Les comarques gironines 
són una de les zones amb 
més possibilitats de la 
Mediterrània. 

CD-ROM interactiu en cinc llengües, editat pel 
Patronat, és una clara mostra d’aquest interès 
per oferir una bona informació al consumidor. 

Val a dir que aquesta iniciativa no es limita només 
a l’àmbit del consum turístic privat, ja que des de 
fa mesos el Patronat duu a terme un programa de 
Press Trips o viatges de premsa i un altre de Fam 
Trips o de familiarització adreçats principalment a 
tour operadors i agents de viatges. 

Mitjançant l’aplicació de l’apartat referent als mi-
tjans de comunicació s’aconsegueix que la prem-
sa, especialment la internacional, pugui apreciar 
in situ l’essència de la Costa Brava i el Pirineu de 
Girona, fet que aporta al relat periodístic la rique-
sa de la pròpia experiència. En la mateixa línia se 
situen els Fam Trips o viatges enfocats a oferir 
a aquelles persones que acostumen a treballar 
amb destinacions turístiques internacionals els 
coneixements adequats per tal de poder trans-
metre als clients amb exactitud tota la varietat de 
paisatges, d’elements culturals i d’activitats que 
apleguen les comarques gironines. 

Un altre dels elements a considerar en aquesta 
cursa per assolir una activitat turística sosteni-
ble que ens permeti consolidar la nostra posició 
és l’enfortiment de la capacitat professional dels 
recursos humans que integren aquest sector. 
Amb aquest objectiu, durant el 1998, el Patro-
nat de Turisme Costa Brava Girona va organitzar, 

d’una banda, un seminari sobre Creació i gestió 
de clubs de competitivitat locals o comarcals 
orientat a la formació d’agrupacions que tenen 
com a fita la millora de les condicions en què es 
duen a terme els negocis turístics. D’altra banda, 
el desenvolupament de nous productes i Gestió 
de clubs de màrqueting van centrar el segon se-
minari organitzat pel Patronat de Turisme Costa 
Brava Girona. Ambdues iniciatives van esdevenir 
un interessant intercanvi d’experiències i opi-
nions entre el sector públic i el privat. 

Tot i que el turisme és una activitat comparati-
vament jove respecte d’altres sectors, no hem 
d’oblidar que les comarques gironines són, tant 
per la seva situació com per les seves caracte-
rístiques, una de les zones amb més possibilitats 
turístiques de la Mediterrània. No endebades 
durant el 1998 més de 3,5 milions de visitants es-
trangers van triar la Costa Brava com a destí de 
les seves vacances. Aquest fet, deixant de banda 
l’evident importància per a l’economia de la zona, 
ha esdevingut per als empresaris turístics un rep-
te constant que ha portat a l’aplicació de plans 
de qualitat que neixen de la voluntat d’oferir un 
servei d’acord amb les necessitats d’un públic exi-
gent que, a més del turisme de sol i platja, busca 
alternatives relacionades amb la cultura, els es-
ports i les activitats que possibilita la zona. 

Per aquest motiu, entre d’altres, en un futur im-
mediat, el Patronat de Turisme Costa Brava Giro-
na té la ferma voluntat de continuar treballant en 
l’evolució de l’oferta turística de les comarques 
gironines cap a fórmules que integrin la competi-
tivitat, la sostenibilitat, la qualitat, l’experiència i 
el desig d’oferir un producte capaç de respondre 
a les expectatives de tots aquells que dipositen 
la seva confiança en una de les zones més riques 
d’Europa pel que fa a la quantitat, la varietat i les 
característiques dels seus recursos. 
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Firma convidada

Jordi Pons i Busquet       
Director del Museu del Cinema-Col·lecció Tomàs Mallol

El Museu del Cinema, inaugurat el 8 d’abril de 
1998, és l’únic museu d’aquestes característiques 
a l’Estat espanyol i un dels pocs existents a Euro-
pa. Visitant la seva exposició permanent podrem 
contemplar i comprendre la història dels orígens 
de l’invent del cinematògraf, és a dir, de tots els 
intents de la humanitat per projectar imatges en 
moviment. La construcció d’aquest Museu ha es-
tat realitzada per l’Ajuntament de Girona, amb la 
col·laboració de la Diputació de Girona, el Minis-
teri de Foment i la Generalitat de Catalunya i es 
troba situat en un edifici de propietat municipal, 
de tres plantes i quasi 3.000 m2 de superfície, al 
carrer Sèquia núm. 1. Aquest immoble, construït 
el segle passat i ara totalment rehabilitat, està 
localitzat en ple centre de Girona. 

L’objectiu bàsic del Museu és el de fomentar la 
difusió, l’ensenyament i la investigació de l’art 
i la tècnica del cinema i de la representació 
de les imatges al llarg del temps mitjançant la 
Col·lecció Tomàs Mallol i l’organització de qual-
sevol tipus d’activitat formativa, divulgativa o de 
recerca que respongui a la finalitat esmentada. 
Al Museu del Cinema el visitant pot fer un reco-
rregut pel món de les imatges i dels espectacles 
visuals al llarg de la història i de com aquests 
evolucionaren fins arribar el cinema. L’elecció 
d’aquest espai temàtic es justifica perquè, des 
de sempre, l’home ha estat seduït per captar i 

MUSEU DEL CINEMA-COL·LECCIÓ TOMÀS 
MALLOL (GIRONA)

contemplar en imatges el món que l’envolta. 
Abans del 1895, ja hi havia una llarguíssima tra-
dició d’espectacles visuals que, mitjançant apa-
rells cada vegada més complexos, intentaven 
representar la realitat en imatges. Els especta-
cles d’ombres xineses, de llanterna màgica, de 
Mondo Nuovo, panorames, diorames, etc. eren 
alguns dels que més èxit tenien abans que arri-
bés el cinema. 

El cinema és un espectacle visual més, però 
sens dubte és el més important, el més difós, 
el més popular i el que, fins ara, més ha influen-
ciat tota la humanitat. El cinema també és una 
conseqüència, un pas més, en la llarga cadena 
d’espectacles visuals que l’home al llarg dels 
segles ha anat creant. Però el cinema no és el 
final d’aquesta cadena. Després d’ell va arribar 
la televisió i, actualment, els nous aparells que, 
mitjançant l’electrònica i la informàtica, ens 
obren unes possibilitats que ni tan sols ens po-
dem imaginar. 

Així doncs, arrencant d’aquesta concepció glo-
bal dels espectacles visuals i dels aparells de 
representació d’imatges, el Museu del Cinema 
centra el seu projecte museològic, no restringint-
lo només al cinema dels primers anys i els seus 
antecedents, sinó que també abraça tots aquells 
aparells que al llarg dels segles s’han configurat 
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El cinema és l’espectacle 
visual que més ha 
influenciat tota la 
humanitat. 

firma convidada | el butlletí març 1999

com espectacles i enginys visuals que han en-
tretingut, educat i, en tots els casos, fascinat els 
homes i dones del seu temps. A banda d’això, 
es tracten dos aspectes més a manera d’epíleg: 
el cinema infantil i el cinema amateur. Aquests 
retraten la popularització del cinema com a tèc-
nica, com un fenomen que arribi a moltes llars 
d’arreu del món. 

El Museu del Cinema disposa d’una eina de prime-
ra magnitud per aconseguir traslladar el visitant 
cap a aquest món de les imatges: la Col·lecció 
Tomàs Mallol. Adquirida per l’Ajuntament de Gi-
rona el gener de 1994, la Col·lecció Tomàs Mallol 
és considerada com la més important d’Espanya 
d’aparells de cinema, i sobretot de precinemato-
gràfics, està dins el grup de les col·leccions més 
interessants d’Europa d’aquesta temàtica. En 
aquesta Col·lecció destaquen dos elements, que 
són els que la fan excepcional per a un museu 
del cinema. En primer lloc, la Col·lecció s’ha for-
mat amb un estricte sentit científic i històric. 

T. Mallol ha creat la seva Col·lecció seguint un 
criteri estrictament objectiu: adquisició dels 
objectes i aparells relacionats amb els primers 
temps del cinema, així com el seus antecedents 

com espectacle i com a tècnica. I ho ha fet en 
base a la consulta dels estudis i publicacions 
especialitzades sobre el tema, moltes de les 
quals forneixen avui la biblioteca del Museu. El 
resultat no pot ser altre que una Col·lecció amb 
escasses peces repetides i on cada objecte té 
el seu lloc i la seva explicació dins la història. 
Algunes d’aquestes peces tenen un valor in-
qüestionable. Però allò realment important és la 
Col·lecció en el seu conjunt, és a dir, la reunió 
de les peces que contenen juntes un discurs his-
tòric rigorós sobre el precinema i el cinema dels 
primers temps. 

En segon lloc, l’àmbit històric i tècnic que abra-
cen les peces de la Col·lecció és molt ampli. No 
es limita a un aspecte concret de la història dels 
espectacles visuals. Aquest fet li dóna un gran 
interès museístic i pedagògic, ja que al valor his-
tòric i científic de les peces hi cal afegir que juntes 
permeten recórrer gran part de la nostra història 
visual i dels aparells que la feren possible. 

La presentació museística d’una Col·lecció 
d’aquesta mena on la imatge i, sobretot, la imat-
ge en moviment és la gran protagonista, no és 
gens fàcil. L’observació nua dels objectes amb 
un text explicatiu, sense cap altre complement 
aclaridor, no permet comprendre del tot el mis-
satge que dóna l’exposició. El projecte museo-
gràfic, elaborat per l’equip Dani Freixes-Joan 
Mullarach i varis arquitectes SCP, té en compte 
tots aquests aspectes. Aquest projecte permet 
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una exposició interactiva, educativa, amb vo-
cació d’arribar a tota mena de públic, des de 
l’infant a l’expert, amb explicacions col·lectives 
que garanteixen un nivell mínim de comprensió 
de la informació. En definitiva, un museu apte 
per a tots els públics. 

En el recorregut de l’exposició es poden observar 
fins a nou audiovisuals, a més d’escenografies i 
rèpliques dels objectes exposats perquè el públic 
els pugui manipular. Tot plegat permet una més 
gran comprensió i intercomunicació entre el pú-
blic visitant i el missatge que es vol transmetre. 

Per altra banda, el Museu del Cinema no es 
planteja només com una exposició permanent, 
sinó també com un equipament que ambiciona 
fomentar la recerca i la difusió de l’art i la tècni-
ca cinematogràfica i de tot el que l’envolta. Per 
facilitar la consecució d’aquests objectius, al 
Museu existeixen diversos espais com un centre 
d’estudis, amb biblioteca i videoteca, una sala 
de projeccions audiovisuals, el taller educatiu i 
la sala polivalent per a exposicions temporals, 
conferències, etc. i una sala de reserva on es po-
dran consultar els fons del Museu no exposats. 

D’aquesta manera, es vol crear al voltant del 
Museu un nucli d’oferta cultural vinculat al ci-
nema i la imatge. Una oferta que sigui àmplia 
en els seus continguts i destinada a un públic 
divers, que inclogui tallers educatius per a les 
escoles, tant a nivell primari com secundari, cur-
sos d’alt nivell organitzats conjuntament amb la 
Universitat, conferències, debats i altres activi-
tats formatives i de difusió tant per experts com 
per a afeccionats al cinema o la imatge. Dins 
aquest ventall de possibilitats, la programació 
d’exposicions temporals, serà un al·licient més 
perquè hom pugui visitar reiteradament el Mu-
seu del Cinema. 

Està previst que a partir de la tardor de 1999 esti-
gui en funcionament un club d’amics del Museu, 
anomenat Club d’Actors del Museu del Cinema, 
també vol reforçar aquest aspecte participatiu i 
de vinculació de la societat cap a un equipament 
que és de tots. 

Diversos són els condicionants que fan del Mu-
seu del Cinema un equipament cultural amb una 
important projecció. El primer condicionant és 

la mateixa ciutat que acull el Museu. Girona ha 
esdevingut en els últims anys una ciutat amb un 
dinamisme econòmic, social i cultural considera-
ble. En concret en l’aspecte turístic, sobretot un 
turisme cultural, cal dir que Girona no només ha 
posat al dia els equipaments existents, sinó que 
també ha creat nous espais culturals i ha aug-
mentat els serveis disponibles per als visitants. 
Tot plegat configura una oferta turístico-cultural 
d’obligada visita, cosa que comporta que els 
punts d’interès turístic de la ciutat vagin aug-
mentant el nombre de visitants any rere any. La 
situació geogràfica de Girona, al costat de grans 
vies de comunicació i a pocs quilòmetres de la 
Costa Brava o de la gran àrea metropolitana de 
Barcelona, augmenten aquest potencial. 

Un altre condicionant favorable per al Museu del 
Cinema és que, tant des del punt de vista més 
lúdic com des de l’aspecte més científic, tracta 
d’una temàtica coneguda, valorada i apreciada 
per la immensa majoria de ciutadans, sigui quina 
sigui la seva edat o nivell cultural. Estem en el 
segle de la imatge i un museu dedicat a la seva 
evolució té un gran atractiu a tots els nivells. A 
més, el llenguatge de la imatge és universal, no 
hi ha fronteres idiomàtiques que valguin. Per tot 
plegat, la visita al Museu és recomanable per a 
tot tipus de públic sense exclusions. També hem 
de considerar que el Museu del Cinema és únic 
a l’Estat espanyol, perquè la competència te-
màtica que es podria establir amb altres museus 
semblants és ara per ara inexistent. Per aquesta 
raó, l’atracció que pot exercir el Museu entre els 
diferents grups de potencials visitants pot ser 
molt més elevada. 

En definitiva, el Museu del Cinema-Col·lecció 
Tomàs Mallol és ja una realitat, que vol ser al 
mateix temps un homenatge a tots aquells ho-
mes i dones de tots els temps fascinats per les 
imatges en general, com un procés en constant 
evolució. 

firma convidada | el butlletí març 1999
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Joan Romeu i Valverde   
Gerent de Ports de la Generalitat

Parlar de ports i gestió portuària és parlar d’un 
concepte de vegades desconegut pel comú de 
les persones i per això és important conèixer en 
primer lloc que és Ports de la Generalitat. 

Definiríem Ports de la Generalitat com l’ens públic 
que gestiona aquells espais portuaris traspassats 
a la Generalitat de Catalunya a l’any 1980, espais 
que inclouen ports, dàrsenes esportives, pesque-
res i comercials i embarcadors, que s’ubiquen al 
llarg de tota la costa catalana en municipis tan 
diversos com Llançà, Palamós, Vilanova i la Geltrú 
o Sant Carles de la Ràpita, entre d’altres, i que és 
hereu de l’antiga Comissió de Ports de Catalun-
ya, que va gestionar els espais portuaris fins la 
seva creació. Aquest ens creat per la Llei 5/1998 
de 17 d’abril de Ports de Catalunya, té una orga-
nització territorial que divideix el litoral català en 
tres zones: la Zona Portuària Nord amb els seus 
límits ubicats entre la frontera francesa i el riu 
Tordera amb espais portuaris ubicats a Portbou, 
Llançà, Port de la Selva, Roses, l’Escala, l’Estartit, 
Palamós, Sant Feliu de Guíxols i Blanes; la Zona 
Portuària Centre, amb límits des del riu Tordera 
fins al terme municipal de Cubelles; i la Zona Por-
tuària Sud, amb límits des del terme municipal de 
Cubelles fins el riu Sénia. 

La gestió realitzada per Ports de la Generalitat, 
consisteix de forma resumida, en totes aquelles 

PORTS DE LA GENERALITAT. UN ENS DE GESTIÓ 
PORTUÀRIA INTEGRAT AL TERRITORI

activitats dirigides a facilitar el tràfic marítim i a 
la consecució d’una major rendibilitat i produc-
tivitat a l’explotació del domini públic portuari, 
la prestació de serveis, directament o indirecta-
ment, en matèria d’amarratge, estiba o circula-
ció pels molls i la zona de servei, entre d’altres. 

Ports de la Generalitat neix amb la voluntat de rea-
litzar una gestió més àgil de les seves competències 
d’acord a les noves tendències de l’Administració 
pública identificada totalment amb el principi de 
sostenibilitat, també denominat de desenvolupa-
ment sostenible seguint el model establert pel Go-
vern de la Generalitat de Catalunya. 

Per obtenir el citat desenvolupament sostenible, 
s’han iniciat dues línies de treball bàsiques per 
l’objectiu marcat, la integració dels ports als mu-
nicipis, així com la progressiva implantació d’eines 
que millorin l’estat ambiental a l’entorn portuari. 

Així i a l’empara de les línies adoptades s’ha ini-
ciat amb els municipis la signatura de Convenis 
per a la redacció dels denominats Plans Urbanís-
tics dels Ports, que permetran definir d’una ma-
nera acurada les línies mestres del seu desen-
volupament futur, i per tant la millor coordinació 
entre administracions, possibilitant als usuaris i 
a l’entorn social i econòmic que els rodeja opinar 
i per tant determinar el camí que ha de seguir 
una infraestructura tan important i propera al 
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seu àmbit territorial, permetent la coordinació 
dels usuaris de les instal·lacions portuàries i per 
tant la potenciació de tots els sectors econòmics 
implicats als ports. 

Entre els municipis ja signants d’aquest acord es 
troben el de Palamós i Llançà, en els quals ja s’està 
treballant i molt properament se signaran a la resta 
dels municipis de les comarques gironines. 

Si bé una de les eines importants per determinar 
el futur dels ports són els citats plans urbanís-
tics, no és menys cert que des de Ports de la Ge-
neralitat s’està treballant ja coordinadament en 
les diferents administracions i usuaris a l’efecte 
de tractar el present dels Ports, potenciant les 
activitats turístiques, lúdiques, pesqueres, in-
dustrials i comercials. 

Entre les actuacions més destacades podem 
trobar entre d’altres: l’execució d’un nou vial 
d’accés al Port de Palamós, amb la col·laboració 
de l’Ajuntament de Palamós, la Direcció General 
de Ports i Transports i el propi ens, que facilitarà 
el millor trànsit de les mercaderies i operativa 
portuària a més d’evitar en la seva totalitat les 
molèsties que genera el trànsit provocat per les 
mercaderies al municipi. 

La promoció del citat Port com destí turístic de 
creuers en col·laboració amb l’Ajuntament de 
Palamós, el Patronat de Turisme de la Costa 
Brava, la Cambra de Comerç de Palamós i els 

Consignataris, que permeten una potenciació de 
l’activitat econòmica a la Costa Brava. 

Les millores que s’estan realitzant a les 
instal·lacions pesqueres, nova llotja a l’Escala. 

La promoció d’aquesta activitat mitjançant 
dissenys que permetin observar als turistes 
l’activitat de les llotges. 

L’augment del número d’amarradors d’embar-
cacions esportives així com la millora de les 
instal·lacions existents (Port de la Selva) coordi-
nadament en els clubs nàutics. 

Tanmateix i seguint l’altra línia bàsica, s’està 
treballant en la millora mediambiental dels 
ports, mitjançant la redacció d’una guia, a par-
tir de l’estat actual dels ports, que determini les 
bones pràctiques a dur a terme pels usuaris dels 
mateixos i les actuacions correctores neces-
sàries per minimitzar la contaminació lumínica o 
la despesa d’aigua. 

Però la qüestió més important pels Ports de la 
Generalitat, és aconseguir que els ports siguin 
identificats com una infraestructura viva i evolu-
tiva, que és de tothom essent una part més del 
municipi com pot ser la Plaça de la Vila i així tro-
bar la complicitat de les persones amb la inten-
ció de convertir les infraestructures portuàries 
en l’element dinamitzador del desenvolupament 
i reequilibri territorial a Catalunya, aconseguint 
que l’espai portuari tingui la mateixa identitat del 
lloc on s’ubica. No és pas difícil, si considerem 
que la mar Mediterrània és la via de comunica-
ció més antiga i l’accés principal a Catalunya, els 
Ports la seva porta d’entrada, i tenim en compte 
que la cultura i economia catalana s’han enriquit 
durant molts segles d’aportacions arribades des 
del mar i dels ports. 

Continuem així la tradició portuària de Catalun-
ya i no siguem nosaltres qui la trenquem, vivint 
d’esquenes als ports i al mar. 

La cultura i economia 
catalana s’han enriquit 
durant molts segles 
d’aportacions arribades 
des del mar i dels ports.  

firma convidada | el butlletí juny 1999
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David Meca   
Campió del món de Natació de Llarga Distància

El 31 de gener de 1999, Igor Majcen (Eslovènia) 
i jo mateix, presumptament vàrem donar positiu 
en un control antidopatge, en acabar una prova 
de la Copa del Món que va tenir lloc al Brasil, on 
vàrem aconseguir les dues primeres posicions. 
Ja érem subcampió i campió en Natació de Llar-
ga Distància, respectivament, de la temporada 
anterior (1998). 

Ambdós ens vàrem mostrar molt sorpresos pel 
resultat ja que, a més de no haver ingerit mai 
cap tipus de substància prohibida, ens sotmetem 
constantment a aquest tipus de controls i, tret 
d’aquesta ocasió, cap altra anàlisi havia donat 
positiu –amb anterioritat i posterioritat al con-
trol del Brasil. 

He passat aproximadament un total de 20 con-
trols antidopatge en la meva carrera esportiva, 
dels que 15 s’han realitzat en els darrers 14 
mesos. De tots ells, sorprenentment, només ha 
resultat positiu l’anàlisi del Brasil que fou rea-
litzat d’una forma i amb un procediment ple de 
greus, irreparables i invalidants irregularitats. 

En la mateixa situació es troba Igor Majcen 
que també ha estat sotmès a múltiples controls 
antidopatge al llarg de la seva brillant carrera 
d’esportista (ha participat en tres Jocs Olímpics) 
i, igual que jo, gaudeix d’un excel·lent renom i 
reputació reconeguts a nivell nacional i interna-
cional. Després de la sorpresa que aquesta la-

L’ AFIRMACIÓ DE LA INNOCÈNCIA

mentable circumstància ha provocat en els dos i 
per demostrar la nostra absoluta innocència, ens 
hem sotmès voluntàriament a diferents tipus 
d’anàlisis (ADN, prova capil·lar, etc.) 

Afirmem que tenim grans dubtes sobre el pro-
cediment de recollida de mostres que s’efectuà 
en l’etapa brasilera. Mai hem pres cap substàn-
cia prohibida pel que pensem que o les nostres 
mostres d’orina podrien haver estat alterades o 
bé algú, mogut per interessos que desconeixem, 
ens podria haver subministrat abans, durant o 
després de la cursa aquesta substància. Per tot 
això, tenim la intenció de presentar les nostres 
al·legacions al respecte davant un jurat de la 
FINA quan arribi el moment. 

En aquest sentit, pensem que l’esport és una 
cosa molt neta i que aglutina persones amb gran 
coratge, determinació, disciplina i voluntat. Per 
aquestes raons, entre altres, ens sentim espor-
tistes i ens dediquem a aquesta dura modalitat 
de la natació. Ja que sempre hem sentit un ab-
solut respecte cap aquests valors, volem lluitar 
davant d’aquesta injustícia i informar als mitjans 
de comunicació, i a l’opinió pública en general, 
de la situació en què ens hem vist involucrats. 

Immediatament després de conèixer els resul-
tats, i arran d’aquesta voluntat de transparència 
informativa, vàrem decidir convocar una roda de 
premsa. Abans de dur-la a terme contactàrem 
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amb importants càrrecs de l’àmbit esportiu per 
donar-los a conèixer la situació, els quals ens 
aconsellaren no fer tal cosa ja que en tractar-se 
d’un cas tan estrany i sota tantes irregularitats, 
no podia sortir a la llum pública abans d’una de-
cisió definitiva de l’òrgan corresponent pel bé 
d’ambdós nedadors, de l’esport en general i dels 
respectius països. 

Avui declarem sentir-nos traïts per la gent en qui 
més hem confiat. Aquells que varen jurar no dir 
res i que ens denegaren la possibilitat d’explicar-
nos davant la premsa, foren precisament qui 
donaren a conèixer el cas davant els mitjans de 
comunicació, fins i tot abans de conèixer el re-
sultat final de les anàlisis i haver estat dictada la 
resolució administrativa o judicial definitiva que 
és quan s’ha de determinar si una persona és 
culpable o innocent. 

Per tots aquests motius, em plantejo les pregun-
tes següents: 

Quin sentit té que una persona que l’any pas-
sat es va proclamar Campió del Món amb molt 
avantatge –sotmès en cada una de les competi-
cions a controls antidopatge i resultant negatiu 
en tots ells– es plantegi per a l’actual temporada 
prendre un tipus de substància anabolitzant que, 
a més de no proporcionar cap avantatge per a 
la Natació de Llarga Distància –la nandrolona 
augmenta considerablement la massa muscu-
lar– podria separar-la definitivament del món 
esportiu?  

Quina finalitat té que un esportista ingereixi 
aquesta mena de substància en una discipli-
na tan sacrificada com és la Natació de Llarga 
Distància i en què l’única recompensa pot ser 
l’orgull personal ja que no és un esport de mas-
ses, ni mou grans quantitats de diner? 

Quins interessos poden tenir altres individus per 
culpar a aquests nedadors d’alguna cosa que 
mai han comès? 

Ambdós esportistes estem disposats a passar 
qualsevol mena de prova o anàlisi per demostrar 

la nostra clara innocència. La prova capil·lar rea-
litzada recentment informarà finalment si aques-
ta substància ha estat cap vegada present en els 
nostres organismes. 

La història es repeteix 

Existeixen precedents idèntics als nostres ca-
sos. 

En aquest sentit, destaquem els casos de Pao-
la Pezzo, campiona del món de Moutain Bike, 
d’Oliver Bernhard, esportista d’elit de Triatló, 
i del tennista Korda, que el 1998 varen donar 
positiu en controls antidopatge en les mateixes 
o semblants circumstàncies i amb la mateixa 
substància. 

Els especialistes mèdics asseguren que la nan-
drolona és una substància que es pot crear 
espontàniament en el cos humà. Després d’un 
esforç físic considerable i en determinades con-
dicions (temperatura excessiva…) el cos pot ge-
nerar automàticament la nandrolona. 

El vaquí brasiler està sotmès a un procés hormo-
nal basat en la nandrolona. 

Pot ser creada sintèticament en un laboratori. 

Avui declarem sentir-nos 
traïts per la gent en qui 
més hem confiat. 

firma convidada | el butlletí setembre 1999
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Baltasar   
Rei de l’Orient

Venint d’on venim en Gaspar, en Melcior i jo 
mateix, es fa forca complex dirigir-me a una au-
diència (audiència…? no, perquè no m’escolteu 
pas, sinó que em llegiu… bé, tant és), a una au-
diència –com deia– de gent gran. Nosaltres ens 
dirigim un xic als menuts, i els escoltem pla més, 
però als grans, ja us ho dic, no pas massa. 

En fi. Aprofitant la nostra estada entre vosaltres 
a les comarques gironines, em va venir a trobar 
–entre petó a un nen i petó a una nena– un sen-
yor molt encorbatat que em va deixar anar: «Ma-
jestat, sóc mediador d’assegurances.» Astorat i 
també contrariat –tot s’ha de dir– li vaig dir que 
ja estava bé, que fes el favor de no molestar-me 
enmig d’una tasca tan gratificant com aquella 
de rebre l’estimació sincera dels infants. Li vaig 
dir també que no em calien pas els seus serveis, 
camells i carrosses ja estaven assegurats per la 
màgia del més enllà i aquests eren –en tot cas– 
uns serveis per oferir als mortals com ell. 

VENINT D’ON VENIM

Tot demanant-me perdó –entre penedit i aver-
gonyit– per tant equívoca interrupció de la meva 
sagrada tasca, em va sol·licitar de parlar amb mi 
quan hagués acabat la feina i els infants fessin 
cap al llit. I jo, condescendent com ha de ser, hi 
vaig accedir. 

I vet ací la meva sorpresa quan em va deixar anar 
que em demanava una Firma convidada. Em va 
dir que havien col·laborat en aquest butlletí gent 
famosa com Salvador Servià, el Bisbe Campro-
don, els germans Roca del Celler de Can Roca, 
dibuixants com en Jap o en Fer, etc., i que –és 
clar– no podia deixar passar l’oportunitat que jo 
també hi col·laborés i engruixís, d’aquesta ma-
nera, una llista tan notable. I li vaig dir: «Jove, 
ja està entès.» 

I aquí em teniu, suant com no ho vaig fer en tota 
aquella nit màgica de repartiment de joguines, 
per deixar-vos algun missatge d’esperança i de 
futur engrescador per a la vostra tan lloable pro-
fessió. Per començar parlarem de la llengua, de 
l’idioma, vaja! Mireu, el dia 7 de gener de 1998, 
quan encara es veia la cua del nostre estel en 
els cels catalans, els vostres dirigents polítics 
aprovaven una llei, la primera d’aquell any, de 
política lingüística, que ja em direu a mi com es 
pot aprovar una llei el dia 7 de gener, després de 
tota la disbauxa que porteu els humans amb les 
festes nadalenques! Devia ser per això, per la 
disbauxa, que el legislador –en dieu així, oi?– va 
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acordar i així ho va escriure, que totes les en-
titats asseguradores (a més de companyies de 
telèfon, aigua, gas, etc.), havien de complir-la, 
com a molt tard, al cap de dos anys de la seva 
aprovació. Però, en fi, amb disbauxa o sense, te-
niu la llei i la llei és per fer-la complir. 

Per tant, primer missatge d’esperança. Ara ja 
s’han complert aquells dos anys preceptius i ja 
teniu les vostres pòlisses en català. Heu d’estar 
joiosos perquè –a la fi– s’ha complert el vostre 
somni de catalans: ser normals i poder signar 
contractes en la vostra llengua, rebre cartes de 
les entitats asseguradores en català, poder-vos 
dirigir i que no us titllin de pesat separatista, to-
rracoll… (eh que ho dèieu això?). 

Bé, jo sóc molt optimista i confio en els mor-
tals quan em prometen o es proposen coses 
i, per tant, estic segur que si el dia 7 de gener 
d’aquest 2000 s’acabava el termini per complir 
la llei, tothom, la deu estar complint fil per randa. 
De no ser així –que també és possible, malau-
radament– demaneu-nos-ho per l’any vinent i 
veurem què hi podem fer. Però –repeteixo– estic 
segur que no caldrà. 

Amb el tema de futur engrescador us he de dir 
que ho teniu pelut. Sí nois, així de clar i català: 
pelut. Penseu que abans de fer-vos aquesta afir-
mació així de categòrica ho he consultat molt bé 
amb en Melcior i amb en Gaspar i han coincidit 
plenament amb mi. I és que, des de fa temps, es-
tem rebent cartes de mediadors d’assegurances 
que ens demanen que intercedim davant de les 
entitats asseguradores, perquè tot funcioni un xic 
més bé. I us ho diré ben directe: demaneu-nos el 
que vulgueu, però no toqueu més aquest tema. 
Nosaltres ja l’hem deixat per impossible. I com 
que us creieu que som Mags i que tot ho podem, 
ara voldreu solucions, no? Ho sabia. Nosaltres 
som Reis Mags, no mags d’aquells de barret de 
copa i el conill, no de la dona dins del bagul (en 
Melcior és molt dolent amb les espases). 

De totes maneres, a títol personal i si més no 
per la meva experiència de més de 2.000 anys 
donant tombs per aquests móns de Déu, us diré 
que l’únic secret està en ser un veritable profes-
sional, adaptar-se als nous temps, a les noves 
tecnologies, estar sempre al davant. Mireu el 
nostre cas: fa 2.000 anys vàrem començar por-

tant allò tan sabut de l’or, l’encens i la mirra; no 
fa pas tant encara portàvem a les cases cavallets 
de cartró i nines de drap. I ara ja estem portant 
allò que cal per ser punta de llança: ordinadors 
i nines que caguen (amb perdó). I mireu si en fa 
de temps i l’únic que darrerament ens toca una 
mica el botet és en Noel, però ens tenim ben re-
partit el mercat. Us creieu que si els clients no 
estiguessin contents de la nostra tasca no hau-
rien anat a cercar altres reis a fora? I ara mateix, 
amb el mercat comú, ho tenen prou fàcil. S’han 
trencat les barreres i en aquest gran mercat 
europeu és relativament senzill trobar altres reis 
que facin la feina, o altres agents o altres corre-
dors. Per tant, l’únic consell vàlid pensem que 
és aquest: professionalitat, reciclatge constant 
i esperit de servei. 

I estar junts, agrupar-se per ser més forts. Vo-
saltres que teniu el vostre Col·legi, aprofiteu-lo. 
Si nosaltres, en Gaspar, en Melcior i jo mateix 
haguéssim volgut anar a Betlem cada un pel seu 
compte, no vegeu quin cacau! Empentes i coces 
per poder arribar primer davant del Nen Jesús. 
En canvi, tot de camí, ens vàrem anar trobant i 
decidirem anar-hi junts, com un tot, com un bloc. 
I ja us ho he dit. Fa 2.000 anys que ens en sortim 
prou bé. 

Sigueu bons i veurem de cares a l’any vinent què 
podem fer per a tots vosaltres. I feu la carta amb 
temps que això vostre no ens és gens fàcil. I si 
enlloc de fer-ne una cada un, envieu les vostres 
inquietuds al Col·legi, estic segur que aquell noi 
tan trempat que hi teniu, en Josep, ja m’ho farà 
arribar tot plegat i classificat per conceptes. 
Apa, adéu-siau! 

L’únic consell vàlid: 
professionalitat, reciclatge 
constant i esperit de 
servei.
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Arnald Plujà i Canals  
Mestre. Estudiós del Cap de Creus 

Definir avui el Cap de Creus, ha esdevingut un 
repte difícil, doncs antigament el topònim només 
designava una insignificant punta geogràfica 
situada a l’extrem oriental del territori, com a 
divisió simètrica entre la mar d’Amunt i la mar 
d’Avall. Al segle XIX, la veu rellevant de Frederic 
Kahola i Trèmols(1), el citava com una península 
integrada pels termes de Cadaqués, Roses i la 
Selva (referit al districte). Josep M. Salvatella i 
Suñer(2) sempre l’esmenta com una prolongació 
marítima del Vallespir, una subcomarca natural 
desvinculada de l’Empordà i malauradament 
trencada pel decurs de la història i Antoni Miquel 
i Pous(3), considera que els Pirineus s’acaben al 
Portús, el relaciona amb l’Albera i s’hi refereix 
com un conjunt de muntanyes projectades sobre 
una costa marítima al nord-est de la Península 
ibèrica. Recentment, en redactar l’àmbit del Parc 
Natural, la Generalitat s’ha basat en un criteri 
altimètric que envolta la serra de la Verdera i el 

EL PARC NATURAL DEL CAP DE CREUS

massís de Pení. Personalment, sempre he pro-
posat al Cap de Creus geològic o aquell deter-
minat per l’origen, lloc que recau a Barbes de 
Boc, unes altives cingleres de Colera, on l’Albera 
s’esbranca formant la serra de la Balmeta, que 
alhora enllaça amb la Verdera, el serrat de can 
Berta i el massís de Pení, fent escampall marítim, 
és a dir, el tram reclamat pels francesos el 1659, 
en la Pau dels Pirineus, el mateix que s’enfonsa 
a la Mediterrània després de recórrer els gairebé 
500 Km que l’allunyen del País Basc. 

Retornats al paratge natural, els límits es troben 
compresos en part dels termes de Llançà, El Port 
de la Selva, La Selva de Mar, Cadaqués, Roses, 
Palau, Pau i Vilajuïga, un conjunt de vuit munici-
pis que totalitzen gairebé 200 Km2 d’extensió, 
la meitat dels quals romanen dins l’espai de 
protecció administratiu, segons consta a la llei 
4/1998, aprovada pel Parlament de Catalunya, el 
dimecres de cendra del mateix any. 

Si analitzem la topografia circumdant, observa-
rem que la muntanya domina clarament sobre 
altres formes de relleu, amb cotes que s’apropen 
als 700 m. d’alçada, molt notables a tan poca 
distància del litoral i l’àmplia àrea aixecada a 
més de 400 m., antany indret d’assentaments 
i d’activitats primàries dels habitants. Aquesta 
unitat orogràfica, no davalla directament a les 
profunditats marines, sinó en un seguit de con-
traforts i serrats que alhora fraccionen l’espai 
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El Cap de Creus: una 
prolongació marítima del 
Vallespir.

en una munió de capçaleres, drenades per uns 
300 reguerots, així com petites valls, cadascuna 
d’elles amb trets diferencials, segons el nivell 
d’influència geològica, l’orientació, la climato-
logia, la vegetació, el grau d’humanització o la 
incidència dels focs. El ventall hidrogràfic, ha ori-
ginat l’articulació d’un litoral esqueixat en mul-
titud de badies, cales, caps, puntes, raconades, 
illes i esculls, que fan triplicar la seva longitud, 
un conjunt de gran bellesa que durant dècades 
ha estat l’únic element d’atracció turístic i tris-
tament definidor per la majoria de forans que 
freqüentaven el Cap de Creus, però també i cal 
recordar-ho, la més important font d’ingressos 
de les poblacions immediates. 

Per entendre el caire geològic, aquell que ofereix 
la major singularitat i diversitat, cal recular 300 
milions d’anys, durant el plegament de la serra-
lada herciniana, que va provocar l’aflorament de 
materials profunds a la superfície, posteriorment 
sotmesos a enormes pressions i temperatures, 
que una vegada refrescades donarien lloc a 
l’espectacular barreja metamòrfica i magmàtica, 
amb les cisalles d’esquistos i dics pegmatítics 
fortament modulats pels agents erosius. 

La formació política del Cap de Creus, prové del 
temps d’en Gausfred, el compte d’Empúries que 
al segle X cedí la major part del territori a les 
congregacions benedictines de l’època, és a dir, 
Sant Pere de Rodes i Santa Maria de Roses, re-
servant Cadaqués i Vilajuïga sota el seu domini 
directe i Palau i Pau a nobles empordanesos. La 
resta, és el resultat de fragmentar i administrar 
la donació en multitud establiments emfitèutics, 
que atorgats als súbdits dels rodals, convertiren 
el forest en un enjardinat vinyal, partionat i orde-
nat per milers de quilòmetres de parets seques, 
que encara avui retenen les pluges i el terrer. 

Fer un inventari del patrimoni reclòs dins l’àrea 
del Parc, significa censar un centenar de masos, 
la majoria d’ells abandonats, una vintena de 
molins fariners, una dotzena de forns de calç, 
castells rocaters, ermites, una innumerable 
quantitat de fonts, pous, parets, barraques, ras-

tells, agulles, clopers, ponts i una xarxa infinita 
de camins, viaranys i carrerades que demos-
tren l’activitat humana i la infraestructura feu-
dal que durant centúries ha configurat l’actual 
Cap de Creus. Si el registre pretén incloure la 
botànica, el company Joan M. Albertí i Mauri-
ci(4), ha comptabilitzat 750 plantes diferents, 
algunes endèmiques, en un territori que de lluny 
aparenta un desert mineral. Quant al panorama 
faunístic, només a la subpenínsula de Norfeu, hi 
destaquen més de 100 espècies d’ocells i arreu 
una variada representació de petits mamífers, 
rèptils, senglars, cérvols i cabirols introduïts, 
que ja s’han multiplicat o tortugues de rierol que 
han perdurat a totes les persecucions i calami-
tats imaginables, sense oblidar l’ingent ecologia 
del medi marí. 

L’aspecte paisatgístic, pot abastar extrems tan 
oposats com la humitat d’aiguamolls i basses 
permanents o zones d’extremada sequedat, ba-
tudes intensament per la tramuntana, on només 
poden subsistir comunitats halofítiques, carenes, 
collades, tarteres i cingleres més pròpies dels 
Pirineus centrals, praderies que recorden la ver-
dor de la Garrotxa, cavitats que s’endinsen mig 
quilòmetre a la muntanya, capçaleres d’alguns 
recs que redossen clapes de vegetació arbòria 
de segles reculats, la pobresa d’un substrat 
vegetal reiteradament cremat, la pètria nuesa 
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mineral d’un erosionat litoral que contrasta amb 
els espadats submarins d’idèntica geologia, però 
tamisats d’exuberants gorgònies multicolors. 

Tota la riquesa continguda i prou coneguda per 
tantes generacions que encara habiten pobles i 
cases dels seus avantpassats, s’ha mantingut de 
manera admirable pels originaris d’aquestes te-
rres. Excepte casos comptats, tant pagesos, com 
caçadors, pastors, pescadors o llenyataires, han 
aportat factors positius a la seva conservació, 
malgrat la inexistència d’ajuts oficials, ans tot 
el contrari, com decrets franquistes que priva-
ven l’ancestral pasturatge, o comunitàries, que 
han subvencionat la desaparició, de la vinya i la 
ramaderia o desafortunades repoblacions fores-
tals, obviant les autòctones suredes, alzinars i 
rouredes, amb la incomprensible, insistent i con-
tinuada introducció de pins, eucaliptus i altres 
espècies d’elevat risc piròman, menyspreant els 
consells dels vilatans. Lamentablement, aquests 
errors humans han tingut un cost molt elevat, els 
focs dels anys 80 han fet desaparèixer petites 
masses forestals encara subsistents i han deixat 
bona part del territori calcinat, però la vitalitat 
del Cap de Creus supera totes les previsions 
concebibles i tant els abusos comesos en la mar 
com la terra que l’envolta, són perfectament re-
cuperables, a curt termini, cas d’una encertada 
gestió, acompanyada d’un pressupost adequat 
a l’espai contingut i la col·laboració de totes 
aquelles persones que viuen o estimen el Cap 
de Creus. Certament ha arribat l’hora de conju-
gar les característiques que defineixen el marc 
legislat, per cercar l’equilibri entre els residents 
i els visitants per difondre, explotar i preservar 
tan afable magnificència. 

(1) Cadaquesenc polifacètic, polític, sociòleg, escrip-

tor, historiador, economista, advocat i jurisconsult. 
Proclamat Mestre en Gai Saber al 1917. Emprà la seva 
condició de senador per aconseguir la carretera que 
comunicà Cadaqués amb l’Empordà. 

(2) Alcalde de Llançà, Diputat al Parlament de Catalun-
ya i President de la Junta Rectora del Cap de Creus. 
Autor de diversos llibres de caire narratiu i poètic, en 
els quals sempre ha dedicat algun capítol relacionat 
amb el Cap de Creus. 

(3) Metge jubilat, actualment resident a Llançà. Mal-
grat la major part l’exercici professional a Barcelona, 
sempre ha mantingut l’esperit i el cor en aquest terri-
tori, del qual es manifesta «un incondicional enamo-
rat». És una de les persones que més informació ha 
obtingut en temes del Cap de Creus. 

(4) Enginyer agrònom molt aficionat a la botànica. 
Junts hem recorregut bona part del Cap de Creus, mo-
tivats per interessos diferents, però units per idèntica 
estimació al territori. És autor d’un llibre exhaustiu 
sobre el cultiu i les malalties de l’arròs, publicat amb 
motiu de la seva activitat professional. 
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Josep Masdeu i Ballart       
Doctor en Ciències Econòmiques per la Universitat de Barcelona. Actuari 
d’assegurances. Diplomat en Dret Tributari i Assessor Fiscal. De 1970 a 1990, 
professor de Teoria General de l’Assegurança a la Universitat de Barcelona. 
Actualment, director de formació de FIATC. 

Fa pocs dies vaig rebre una trucada d’una perso-
na que m’estimo molt, de l’Antoni Godoy. El seu 
avi i el meu pare van ser agents d’assegurances 
ara fa molts anys, d’una entitat antiga, també 
fusionada, que molts recordareu, L’Abeille. 

L’Antoni em va demanar que participés en un 
article del vostre butlletí, a la qual cosa vaig 

PROJECTE BIOSFERA: 
RESERVA NATURAL DEL MONTBLANC

accedir immediatament. No és cap secret que 
sempre estic molt a gust amb vosaltres i aques-
ta n’és una nova oportunitat. Aquesta vegada –li 
vaig dir– m’agradaria tractar un tema no referit 
directament a l’assegurança, tot agraint que fos 
així. 

Sóc un enamorat de Montblanc, vila de molta 
història, envoltada de muralles medievals i curu-
lla d’edificis emblemàtics i de gran reialesa. Si 
cap de vosaltres, lectors, no la coneixeu, us en 
recomano la seva visita. D’ençà uns quants anys 
existeix una commemoració anual sota el lema 
“Setmana Medieval”, on es representen la Lle-
genda de Sant Jordi i les Corts Catalanes, que 
s’hi van celebrar diverses vegades. Una setma-
na fantàstica amb molts actes i activitats, amb 
unes persones que ho viuen i que ofereixen uns 
sentiments d’amistat i d’harmonia. Normalment 
aquesta setmana coincideix amb la setmana 
posterior a Sant Jordi. 

Però ara us vull parlar d’un esdeveniment sor-
prenent: el projecte BIOSFERA-Reserva Natural 
de Montblanc, que tindrà les característiques 
següents: 

– Serà una Reserva Natural amb la Coberta/
Aviari Gegant més gran del món: 17 hectàrees 
de boscos, selves i jardins coberts amb una so-
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A la Conca de Barberà hi 
trobareu unes persones 
com vosaltres, que són 
bona gent, senzilla i amb 
moltes ganes de compartir 
vivències i amistat. 
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fisticada estructura tubular amb tancaments de 
malla d’acer a una altura mitjana de 25 metres. 
– El seu objectiu és Cultural i Científic, i de Con-
servació Mediambiental. 
– La seva filosofia és de Turisme de Silenci i Tu-
risme de la Natura, combinat amb el Turisme de 
Diversió. 
– Existirà una rèplica real dels distints ecosiste-
mes dels cinc continents. Representació tema-
titzada dels ecosistemes dels principals Parcs 
Nacionals del món, habitats per aus i petits ma-
mífers no perillosos en llibertat. Contacte amb 
els animals en el seu propi mitjà. Jardí botànic. 
– L’extensió total de les instal·lacions serà de 
70 hectàrees ubicades en el terme municipal de 
Montblanc, a 20 minuts de Port Aventura. 
– La inversió en Obra Civil puja a 10.000 milions 
de pessetes i la total a 14.000 milions de pes-
setes. 

– El pla de construcció serà entre 2001-2003 i 
està programada la inauguració per al primer 
trimestre de 2003. 
– Ocuparà a més de 225 llocs directes (fins a 600 
amb indirectes). 
– L’assessorament tecnològic anirà a càrrec de 
Vogelpark Valsrode, el parc d’aus més gran del 
món, especialista en la rèplica d’ecosistemes 
amb colònies d’aus en ambients tancats i del 
Henry Doorly Zoo, un dels més importants nuclis 
zoològics dels Estats Units, amb la selva tropical 
replicada sota coberta sòlida més gran del món. 
– La promotora d’aquest ambiciós i important 
projecte és Parques Ocio y Naturaleza S. A. 
d’Espanya, a qui agraeixo tota la informació faci-
litada, així com la millora econòmica i social que 
suposarà construir tot aquest complex turístic a 
Montblanc. 

Els factors que s’han analitzant per aconseguir 
l’èxit d’aquest projecte han estat: 

– Originalitat del concepte: Nucli Zoològic que 
respecta la dignitat de la natura i dels animals. 
– Forta demanda de l’oferta sobre la Natura, es-
pecialment aquells que representen forts com-
ponents educatius i ecològics. 
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– Clima apropiat que permet viabilitat biològica 
i oberta tot l’any. 
– Volum del mercat resident i turístic, i impor-
tants perspectives d’increment. 
– Bons accessos viaris i perspectives de millores 
importants (AVE, autovies, variants). 
– Experiència de promotors i assessors tecnolò-
gics amb animals i parcs. 

En quant a una descripció més detallada de les 
instal·lacions pròpies d’aquest gran projecte, 
puc dir que n’hi ha 40, que van des de l’aviari 
gegant com a element més emblemàtic i que 
reproduirà de forma tematitzada 25 Parcs Nacio-
nals i ecosistemes dels cinc continents, replicant 
llacs, rius, salts d’aigua, platges amb onades ar-
tificials, penya-segats sobre trencants d’onades, 
dunes, muntanyes, selves exuberants, mares-
mes, boscos, móns nocturns, móns subterranis 
i sofisticats jardins, en definitiva una veritable 
meravella, fins orquideari, papilionari, colibriari, 
entre d’altres, quatre restaurants, quatre cen-
tres de menjar ràpid, set quinquetes, centres 
educatius per a estudiants, delfinari, focari, així 
com sistemes de locomoció interna, autobusos, 
etc. També en aquest apartat podem parlar de 
show de dofins, aquari d’hipopòtams, pingüina-
ri, recorregut aquàtic: canoing, llacuna per fer 
submarinisme, parets artificials per a la pràctica 
de l’escalada, passeig enmig dels núvols (Sky 
Walk): passeig sobre el propi aviari, guarderia, 
parc de jocs per a nens, etc. 

Estan previstes i programades uns 19 tipus 
d’activitats, de les quals la majoria aniran enca-
minades a la visita de les instal·lacions esmen-
tades abans, amb guies experts. També hi haurà 
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col·laboracions amb la Universitat i les escoles, 
ja que per als estudiants serà un mètode molt 
útil veure la vida de les aus i els animals en el 
seu medi natural. 

Cursos de jardineria, de cura i cria d’aus exòti-
ques, sobre investigació ornitològica, de fotogra-
fia i dibuix de la natura formaran un nucli de gran 
interès dins de les activitats generals del parc 
BIOSFERA. La complementarietat d’un Turisme de 
Silenci (visites a l’aviari gegant) basat en l’amor a 
la natura, amb un Turisme de Diversió (pràctiques 
d’escalada, submarinisme…) així com la proximi-
tat de Port Aventura, està assegurada. 

La ruta històrico-turística: Tarragona, Costa Dau-
rada, Port Aventura, Montblanc, Poblet, Santes 
Creus es veurà reforçada i incrementada per la 
gran influència d’aquest gran Projecte BIOSFERA 
de Montblanc, que he intentat descriure ràpida-
ment com a aperitiu del que ben aviat serà una 
realitat. 

El 2003 i ja amb euros desitjo que fruïu, amics 
de les comarques gironines, les més belles del 
món, visitant la Conca de Barberà, i en particular 
Montblanc, on a més d’aquest fantàstic complex 
educatiu-ecològic que serà BIOSFERA, hi troba-
reu unes persones com vosaltres, que són bona 
gent, senzilla i amb moltes ganes de compartir 
vivències i amistat. Fins sempre. 
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Dani Cañigueral Viñals 
President de l’associació “Amics dels Gegants de Sarrià de Ter”

A finals dels anys 80 arreu de Catalunya s’estava 
vivint una recuperació bastant important del 
fenomen geganter. Hi començava a haver al-
guns pobles que restauraven els seus gegants 
antics i d’altres que pel fet de no tenir tradició 
s’engrescaven a fer-ne de nous. A Sarrià de Ter 
el fet de crear la figura dels gegants del poble 
va engrescar especialment ja que coincidia ple-
nament amb els criteris de l’Ajuntament per tal 
de crear i recuperar tradicions i símbols que aju-
dessin a vestir la identitat del poble. Es va tirar 
endavant una campanya que va fer participar 
diversos sectors ciutadans en tot el procés. Es 

GEGANTS, UNA TRADICIÓ RECUPERADA

pretenia implicar el màxim de persones i entitats 
en el disseny, construcció i manteniment dels 
nous gegants. 

Les activitats de la promoció es varen dur a ter-
me a partir del mes de maig de 1988 fins al ba-
teig al setembre del mateix any dels nostres pri-
mers gegants, en Baldiri i la Carmeta. Amb ells 
els acompanyaren quatre nans dissenyats pels 
nens de l’escola del poble, l’Oriol, en Sergi, el Sr. 
Esteve i la Bety. Tot va culminar amb la creació 
de l’associació Els amics dels gegants de Sarrià 
de Ter el mes de gener de 1989. 

Ha plogut molt des d’ençà, 
i el moviment geganter 
a tot Catalunya ha anat 
creixent i creixent. Cada 
vegada més pobles han 
muntat colles i organitzat 
trobades on els gegants 
en són els protagonistes. 
Any rere any, les colles 
que porten els gegants 
arreu participen en les 
trobades en les que se’ls 
convida, normalment a 
canvi que els gegants 
amfitrions participin alho-
ra en la trobada pròpia de 
cada colla participant. Es 
tracta d’una Festa, i com a 
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totes les festes es ressalten els aspectes més 
positius i alegres de la gent. No es tracta d’una 
competició sinó d’una reunió on persones de to-
tes les generacions comparteixen una activitat 
plaent per a tots. El fet de ser una activitat sense 
cap compromís imposat i on ens veiem de festa 
en festa fa que es fomentin les relacions socials 
entre nosaltres i amb els membres de les altres 
colles. El moviment geganter és eminentment un 
fet social i lúdic on es combina la festa familiar 
dels caps de setmana, amb els costums populars 
i la gresca. 

Tal com dic es tracta d’una activitat familiar on 
tant petits, joves i adults hi poden participar ac-
tivament, ja sigui portant gegants, gegantons i 
nans, com tocant algun instrument com el timbal 
o la gralla. 

Juntament amb els gegants s’ha recuperat i es-
tès l’ús d’aquest instrument ancestral que és la 
gralla. Antigament aquest instrument s’utilitzava 
en els balls de Festa Major pels pobles, en les 
cercaviles i en les festes de castellers. Aquest 
rellançament de la gralla ha coincidit en el temps 
amb la revalorització de la música tradicional 
i dels altres instruments antics com són el sac 
de gemecs, l’acordió diatònic, la tarota i tants 
d’altres. Molts de nosaltres tenim presents els 
concerts cada vegada més freqüents d’aquest 
tipus de música. 

La nostra associació, dins d’aquest context és 
una més de tantes que hi ha arreu. Des dels 
inicis les juntes successives sempre han tingut 
molta cura de no crear cap mena de tensions i 
fomentar la participació de tothom. Malaura-
dament ens podem trobar arreu associacions 
de molts tipus que amb els anys han quedat 
obsoletes per diferents motius. Aquest fet, per 
nosaltres ha estat un estímul ja que sempre s’ha 
tingut molta cura de la renovació i modernització 
de la colla. Gràcies a l’estimable suport dels as-
sociats i del nostre Ajuntament hem pogut anar 
incorporant millores. Es van fer cursets de gra-
lles i tambors per formar la colla de músics que 
acompanyava als gegants i al cap de pocs anys 
vam construir un remolc per portar els gegants 
i no haver d’anar de lloguer amb camions. Això 
ens va permetre tenir més autonomia i capacitat 
per poder participar en les trobades d’arreu i al-
hora que les nostres trobades fossin més lluïdes. 
Al cap de pocs anys, i per tal de fomentar que 
els joves poguessin participar més varen cons-
truir un gegantó, en Quimet. Quan vam celebrar 
el 10è aniversari es va fer una música pròpia 
dels gegants i ja s’estava pensant en revitalit-
zar la colla. Es començaven a tenir símptomes 
d’estancament i ens trobàvem amb la dificultat 
afegida del gran pes i desequilibri dels gegants. 
Molts grallers i timbalers es van fer grans i 
deixaven la colla i alguns que s’animaven a venir 
costava que se sentissin part de la colla a causa 
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de diferents factors. Alguns d’aquests eren ser 
el propi pes dels gegants, la no disposició imme-
diata del vestuari adient, la poca feina per a la 
mainadeta… 

La junta es va plantejar aquests nous reptes i 
l’any passat vam decidir en assemblea tirar en-
davant tota una sèrie d’accions dirigides a la 
revitalització de la colla però, sobretot, del senti-
ment geganter del nostre poble. 

El primer que ens varen plantejar va ser fer uns 
gegants nous, una versió dels vells però amb un 
disseny més lleuger i modern. Al final, vàrem op-
tar per uns nous personatges que recuperessin 
una llegenda sobre la construcció del pont que 
travessa el Ter i alhora reivindica la tradició pa-
perera del nostre poble. A partir d’aquí vam en-
carregar la versió de la llegenda a l’Àngel Daban 
així com les cançons dels nous gegants. L’Àngel 
va acceptar l’oferiment encantat i al final ens 
va fer més de 12 cançons. Com a conseqüència 
d’aquest èxit vam preparar un espectacle infan-
til i estem actualment treballant en l’elaboració 
d’un disc compacte amb totes les músiques i 
cançons. Cal dir que també se’ns hi ha afegit un 
grup de música tradicional del nostre poble que 
són Els Groullers i que aquesta passada prima-
vera varen guanyar el concurs Èxit de la ràdio i 
televisió de Catalunya. 

Pel que fa als nous gegants són en Cinto, un 
treballador sarrianenc de la primera fàbrica a 
tot Espanya que feia pasta de paper a partir de 
fusta, i la Maria, una noia de casa bona del Pont 
Major, a l’altra banda del riu. En la llegenda in-
tervé un amor prohibit, el pont, una tempesta, 
el diable i uns galls que salven a la Maria del 
diable. Un component de la colla i incipient i ta-

El moviment geganter és 
eminentment un fet social 
i lúdic. 
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lentós dibuixant de còmics, l’Édgar Massegú ens 
va fer els dissenys de les cares i posteriorment 
un magnífic còmic sobre la llegenda del pont que 
ja tenim editat. Per tal de promocionar els nous 
gegants durant la Festa Major vam muntar una 
gran exposició sobre la història dels Amics dels 
Gegants de Sarrià de Ter. Igualment la mainada 
de l’escola ha participat treballant la llegenda i 
els personatges a les classes i ens ha fet uns 
dibuixos d’allò més bonics. 

Arran d’aquesta embranzida de novetats pre-
vèiem que molta gent s’apuntaria a la colla i, 
per tant, havíem de tenir la capacitat de fer que 
aquestes noves aportacions se sentissin total-
ment participants en les trobades. Per aconse-
guir això vam adquirir quatre petits nans per tal 
que els més menuts els poguessin portar. També 
vam fer unes camisetes amb un nou logotip fà-
cils d’aconseguir per a tothom. 

Ara mateix hem ja fet amb molt d’èxit un curs de 
timbals per als joves i ja també hem començat 
un curs de gralla amb nombrosos participants. 

Realment ens sentim molt satisfets de la tasca 
que estem portant a terme ja que creiem ferma-
ment en tot tipus d’activitats que uneixen a la 
gent i els fan oblidar les cabòries i les relacions 
competitives que es viuen en altres àmbits de 
la vida actual. Al món geganter, les persones 
comparteixen les mateixes ganes de festa i de 
convivència sana que es viu trobada rere troba-
da. Actualment hom té més projectes però un 
dels aspectes que més interessa és aconseguir 
que més persones i famílies amb ganes de fruir 
d’aquesta festa s’animin a participar i a venir 
a les trobades. És molt important que l’esperit 
amb el qual es van construir els primers gegants 
segueixi essent assumit pels que aniran perpe-
tuant aquesta tradició. 
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Pep Montenegro Famada
Vicepresident 3r d’Els Marrecs de Salt

Què, que fas d’anxaneta?

La típica pregunta pocatraça que et fan quan sa-
ben que ets casteller. Aquesta és la gran diferèn-
cia que existeix entre les comarques catalanes 
del nord i les del sud en referència a aquest 
tema. No vull pas que sigui ofensiu, però sí que 
cansa. 

Els Marrecs de Salt celebrem durant l’any 2001 
el nostre 5è aniversari del bateig com a colla 
castellera. Durant aquests cinc anys de fer cas-
tells hem assolit un nivell més que acceptable 
dins el món casteller. Ja sé que pensareu allò de: 
«Alabat ruc que a fira et duc.» Però si no fos cert 
el que us dic, no hauríem tingut el reconeixe-
ment de les altres colles més tradicionals, mate-
rialitzat en convidar-nos a participar al Concurs 
de Castellers de Tarragona de l’any 1998, amb 
només dues temporades a les nostres espatlles. 

Els Marrecs de Salt iniciem la nostra, encara, 
curta existència el novembre de 1995. Des-
prés de presenciar una actuació castellera per 
les Fires de Girona a càrrec dels Castellers de 
Terrassa. En aquella ocasió un grup de futurs 
companys, encisats per l’espectacle de la plaça 
del Vi, varen convocar una reunió mitjançant la 
premsa escrita a la que ja varen assistir-hi un 
centenar de persones. 15 dies més tard en una 

CASTELLS, EN TERRES DE POCA TRADICIÓ

nova trobada per parlar sobre el tema eren més 
de 150 futurs Marrecs. Allà algú va dir: 

–I si ens deixem de xerrameques i comencem a 
fer castells? 

Va ser el detonant de tot. En finalitzar la prime-
ra temporada, havíem completat tota la gamma 
de castells de sis pisos i havíem descarregat 
el 4/7, el 3/7, i havíem pogut carregar el 4/7 
amb l’agulla, considerat un castell dels que 
s’anomenen de 7 i mig. 

En anys successius vàrem anar completant els 
castells de la gamma de 7. El 5/7, el 3/7 aixecat 
per sota i la torre 2/7. En aquesta darrera tem-
porada hem intentat el 4/8, que no ha reeixit, no 
per ganes, sinó per nervis. Esperem que aquest 
2001 sigui el de l’entrada dels Marrecs de Salt 
en el selecte grup de colles de 8. 

El nombre de colles que formen el panorama 
casteller en aquest país és de 59, inscrites en la 
Coordinadora de Colles Castelleres de Catalun-
ya. De totes elles poc més de deu realitzen as-
síduament algun castell de vuit pisos o superior. 
Nosaltres estem molt a prop d’entrar-hi. Creiem 
que el nostre 5è aniversari és un bon motiu per 
esforçar-nos-hi. No estaria de més una ajuda ma-
terialitzada amb elements humans que engruixís 
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Volem crear les arrels 
castelleres a les 
comarques catalanes del 
nord. 
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la nostra pinya. Hi sereu benvinguts sense cap 
mena de dubte. 

No vull deixar passar l’oportunitat que em brin-
deu d’escriure aquestes ratlles per fer un xic 
d’apostolat casteller, i explicar-vos breument 
l’origen i les diferents estructures dels castells, 
si més no aquelles més vistes o tradicionals. 

L’origen. Existeixen diferents teories sobre 
l’origen d’aquestes construccions humanes. 
Però la que té més difusió i, segons els darrers 
estudis dels historiadors de castells, la que té 
més força, i sembla la més argumentada, situa 
el principi de tot aquest enrenou a la població 
valenciana d’Algemesí i el que es va denominar 
durant temps, el Camp de Tarragona, com a ball 
de valencians. 

Pels volts, crec recordar que, del 6 de setembre 
en aquesta població commemoren la diada de la 
seva patrona i es fa una gran processó en la que 
intervé, entre altres elements, la Moxeranga. La 
Moxeranga, o també anomenada a Catalunya 
Moxigangues, realitzen al llarg de la processó, 
diversos quadres escenificats de la vida de la pa-
trona, acompanyats de músiques diverses. Entre 
elles existeixen certes estructures que poden 
semblar petits castells. El que té més rellevància 
és el quadre final en què els moxeranguers, aju-
pits, s’enfilen els uns damunt dels altres i un cop 
tots situats, es van aixecant progressivament 
fins a desplegar una mena de castell de cinc o 
sis pisos d’alçada. 

Doncs bé, durant el segle XVIII, Algemesí era 
un poble que nodria de treballadors temporers 
el Camp de Tarragona i, per motius de la feina, 
s’esqueia que en la diada de la seva patrona es 
trobaven treballant. Fou així que aquests obrers 
celebraven una processó que els vallencs, po-
blació on es concertava la major part d’aquests 
treballadors, començaven a anomenar ball de 
valencians. Amb el temps, gent del poble es 
va anar afegint a la celebració fins que amb els 

anys foren els propis pobladors autòctons, els 
que començaren a fer una mena de ball de va-
lencians que acabà evolucionant cap als castells 
que avui coneixem. El que sembla que perdurà, 
i encara avui continua, és la música concreta 
d’aquell darrer quadre i que la podeu sentir en 
tots els castells que s’aixequen a qualsevol de 
les places castelleres de Catalunya. Sempre 
sentireu la mateixa, amb variacions o arranja-
ments diversos, que va donant la cadència de la 
construcció i manté informats als castellers de 
la seva evolució. 

Els castells. Un castell és una construcció hu-
mana formada per diferents pisos i amb una es-
tructura mínimament pensada i ordenada. Per a 
cada construcció hi ha uns criteris que indiquen 
com cal fer-los, així com un repertori definit. 
Així tots els castells que podem fer queden en-
globats en dos conceptes: el nombre d’elements 
que constitueixen la base i el seu nombre de pi-
sos. Per saber quin tipus de castell estem veient 
tindrem en compte diversos factors: l’estructura 
del castell, els pisos d’alçada i la tècnica que 
s’utilitza per fer-lo.

L’estructura. Ens defineix el nombre i la distri-
bució de la base del castell i dels castellers que 
veiem que sobresurten de la pinya i s’enlairen, 
i que anomenem el tronc del castell. Un pilar o 
rengle és cada una de les columnes de castellers 
que integren un castell. Pel que fa a l’estructura 
els dividim en castells d’estructura simple o 
combinada. 

Castells d’estructura simple 

– El pilar: és el castell format per un casteller en 
tota la seva estructura. 
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– El dos (o la torre): és el castell format per dos 
castellers en la base i el tronc. 
– El tres: és el castell format per tres castellers 
en la base i el tronc. 
– El quatre: és el castell format per quatre caste-
llers en la base i el tronc. 

Castells d’estructura combinada 

Són aquells castells que estan integrats per dos 
o més castells d’estructura simple. 

– El quatre amb el pilar (o l’agulla) al mig: és un 
castell format per un quatre i un pilar al centre 
de la construcció. 
– El cinc: és el castell format per un tres i un dos 
(o torre), que s’adossa a un pilar del tres. 
– El nou: és el castell format per un tres i tres to-
rres, quedant el tres al centre i les torres s’adossen 
a cada una de les rengles o pilar del tres. 

Els pisos d’alçada 

Aquest criteri determina els pisos d’alçada que 
té un castell des del de baixos que és el primer 
pis fins a l’anxaneta que corona els castells i in-
tegra l’últim pis. 

El pis de baixos normalment queda tapat per la 
pinya i per tant no el veurem. El mateix passa 
quan un castell té folre i priva de veure el pis de 
segons, o amb folre i manilles que tapen el pis 
de terços. 

Exemplifiquem-ho: 3/7. Baixos que queden ta-
pats per la pinya (primer pis), segon (segon pis), 
terços (tercer pis), quarts (quart pis), dosos (cin-
què pis), acotxador (sisè pis). I en castells de nou 
o de deu amb folre i manilles seria així: baixos 
(primer pis tapat per la pinya), segons (segon pis 
tapat pel folre), terços (tercer pis tapat per les 
manilles), quarts (quart pis, primer que emergeix 
de la base del castell), quints (cinquè pis), sisens 
(sisè pis), dosos (setè pis), acotxador (vuitè pis), 
anxaneta (novè pis). Si és de deu pisos, abans 
dels dosos caldrà col·locar els setens (setè pis) i 
al seu damunt els dosos, l’acotxador i l’anxaneta, 
que formen els tres darrers pisos i que rep el nom 
de pom de dalt. 

La tècnica. Aquest criteri ens diu com es cons-
trueix el castell. Hi ha tres tipus basics de tècni-
ca: normal, net i aixecat per sota. 

Normal. És la tècnica més habitual per bastir 
castells: els pisos des del primer fins l’últim, es 
van muntant i desmuntant un per un començant 
per baix. 

En aquests tipus de tècnica, el castell es cons-
trueix, com a mínim, amb pinya. Alguns, però, 
com que són més alts i més difícils, a més a més 
necessiten estructures de suport als pisos supe-
riors: castells amb folre (estructura de suport 
als pisos de segons i terços, més reduïda que la 
pinya) i els que porten folre i manilles (estruc-
tura de suport als pisos de terços i quarts, més 
reduïda que el folre). 

A continuació teniu una llista dels castells que se 
solen construir amb folre, i amb folre i manilles: 

– Castells amb folre: pilar de 7 amb folre, 2/8 
amb folre, 3/9 amb folre, 4/9 amb folre, 5/9 amb 
folre. 
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– Castells amb folre i manilles: pilar de 8 amb 
folre i manilles, 2/9 amb folre i manilles, 3/10 
amb folre i manilles. 

Net. Habitualment s’anomenen nets aquells cas-
tells que, tot i que per regla general es basteixen 
en folre, excepcionalment s’intenten sense. En 
tota la història castellera s’han bastit, o almenys 
intentat, els següents castells: 

– Pilar de 7 (net: sense folre) 
– 2/8 (net: sense folre) 
– 3/9 (net: sense folre) 
– 4/9 (net: sense folre) 

Aixecat per sota. Aquesta tècnica consisteix a 
aixecar el castell a pes, amb la força dels braços, 
començant pels pisos superiors. Tot i que antiga-
ment s’aixecaven diversos tipus de castells, en 
l’actualitat només s’empra en dos: 

– El pilar aixecat per sota: s’aixeca i es baixa 
per sota. En aquest cas, els diferents pisos del 
pilar van emergint, aixecats a pes, de la pinya 
i van desapareixent, un cop carregats, de forma 
similar. 

– El tres aixecat per sota: normalment s’aixeca 
per sota i, un cop carregat, es descarrega seguint 
la tècnica normal. 

No vull cansar-vos més amb aquests temes 
tècnics, però segur que ara quan aneu a plaça 
a veure castells els gaudíreu un xic més i us fixa-
reu en coses que fins ara us havien passat per 
alt.

Els Marrecs de Salt, tot i el nostre curt historial, 
ja ens podem considerar una colla innovadora, 
que ha aportar nous elements al món casteller. 
Hem estat la primera colla que ha pujat un pilar 
de quatre caminant els 90 escalons de la cate-
dral de Girona i, que podreu veure cada any per 
les Fires. També hem aconseguit descarregar el 
primer vano de cinc aixecat per sota (conjunt 
d’un pilar de cinc flanquejat per 2/4) que es co-
neix en els anals dels castells. 

No voldria acabar sense donar-vos les gràcies 
per aquesta possibilitat de difusió que ens heu 
obert. Els Marrecs sempre estem a punt per po-
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der fer arribar la nostra afecció. A tots els racons 
possibles. En aquest nostre 5è aniversari és la 
fita que ens volem marcar: escampar el fet cas-
teller com a tradició, volem crear les arrels cas-
telleres a les comarques catalanes del nord. Si la 
sardana, sorgida a l’Empordà, ha plantat llavor a 
Catalunya, també ho poden fer els castells. Vo-
lem ser-ne el vincle. 

També aprofitar per dir-vos que si ens voleu 
conèixer de més a prop, podeu passar tots els 
dimarts i divendres a partir de les 21h. pel nos-
tre local del carrer Sant Antoni núm. 1 de Salt, 
a l’antiga fàbrica de Coma-Cros. Comencem els 
assajos de cara a la nova temporada el proper 12 
de gener de 2001. Sereu benvinguts. 

Emmarrequeu-vos. 
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F. Xavier Pérez Negre
Director del Centre de Formació Ocupacional a l’Alt Empordà

L’hostaleria a les comarques gironines ha estat i 
és el fenomen econòmic que impulsa la resta de 
sectors productius, sobretot quan fem referèn-
cia a zones eminentment turístiques com són la 
Costa Brava i el Pirineu Gironí. És per això que 
crec que la seva importància no ha estat mai 
prou reconeguda per les administracions tant 
d’àmbit nacional com autonòmic i per tant ens 
ha portat a ser un sector poc afavorit que ha 
hagut de lluitar amb els seus propis mitjans per 
resoldre els problemes que ens afecten a tots, i 
això ho podem fer extensible a algunes institu-
cions d’àmbit local a qui mai se’ls ha reconegut 
la importància que tenen per al sosteniment de 
l’economia nacional. 

Des del punt de vista del sector de l’hostaleria, 
un dels àmbits que ha creat més problemàtica 
aquests darrers anys ha estat la dificultat que 
han tingut les empreses per completar les 
plantilles de personal i afrontar la tempora-
da turística amb tots els llocs de treball co-
berts. Aquesta dificultat ve des d’un primer 
moment per la falta de previsió per part de 
les administracions de crear escoles per 
poder aportar treballadors al sector. Aques-
tes mancances van haver de resoldre-les la 
iniciativa privada o bé institucions a qui no 
els corresponia, però que van fer cor valent 
i van treure endavant iniciatives que a ho-
res d’ara són les que fan que a Catalunya 

L’HOSTALERIA A LES COMARQUES GIRONINES 

es pugui parlar d’una xarxa d’escoles suficient 
per cobrir les necessitats del sector, i pregunto 
jo: Quines necessitats es cobreixen si cada any 
hi ha problemes per trobar cambrers i cuiners? 
Doncs molt fàcil, el que ara sobren són directors 
d’hotel, recepcionistes i agents de viatges, però 
les cuines i menjadors continuen sense cobrir 
les plantilles o bé ho fan a cop de talonari i amb 
molt d’esforç. Vol dir que encara falten escoles 
d’hostaleria? Jo crec que el que realment falten 
són estudiants que vulguin realitzar aquestes 
tasques i que no creguin que ser cuiner és tenir 
un programa estrella a la televisió. 

En altres èpoques, quan els índexs d’atur eren 
superiors al 15%, era relativament fàcil comple-
tar les plantilles de cara a la temporada, i en-
cara que alguna de les persones no complissin 
amb tots el requisits, la gent donava la sensació 
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L’hostaleria a les 
comarques gironines és 
el fenomen que impulsa 
la resta de sectors 
productius. 
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d’interessar-se per la feina i lluitaven per conser-
var-la. Ara i amb els índexs d’atur actuals, consi-
derats com a plena ocupació pels experts, passa 
tot el contrari i ni tan sols es troben treballadors 
no qualificats per cobrir les places necessàries. 
Això comporta que molts empresaris només pu-
guin obrir parcialment les seves instal·lacions o 
són ells mateixos qui han d’atendre el servei. 

Aquest fenomen s’ha donat per diverses cir-
cumstàncies: 

– Les llistes d’atur estan integrades per un seguit 
de persones de molt difícil integració laboral, ja 
sigui per edat, motivació, circumstàncies perso-
nals o familiars o bé que ells/elles mateixos no 
volen accedir a un lloc de treball ja sigui per por 
a perdre algun benefici o per la incomoditat que 
suposaria haver-se de desplaçar i treballar per 
cobrar el mateix que li donen per estar a casa. 

– Hi ha sectors productius més atractius per als 
treballadors, pel fet de no haver de treballar els 
festius o fer-ho més a prop del lloc de residència 
habitual, entre altres. 

– La temporalitat a què està subjecte el nostre 
sector comporta no poder assegurar un lloc de 
treball estable per tot l’any, encara que, potser, 
guanyen més diners treballant una temporada 
que durant tot l’any. També hem de contemplar 

que hi ha sectors econòmics, com la construcció, 
que en moments de bonança econòmica són ca-
paços de generar molts llocs de treball, i tenint 
la possibilitat de poder pagar sous d’escàndol, 
tenen un cert avantatge sobre el sector de 
l’hostaleria. 

– La competitivitat a què es veuen sotmeses les 
empreses del sector de l’hostaleria envers altres 
zones turístiques més barates per als clients es-
trangers (Turquia, Balcans, Grècia, Malta…) fa 
que els empresaris hagin d’ajustar-se amb els 
preus i per tant poder cobrir les despeses, en 
moltes ocasions, és un èxit rotund. 

Com a Director de L’Escola d’Hostaleria de Vila-
malla he hagut de realitzar molts esforços per 
poder trobar treballadors per a les empreses de 
l’Alt Empordà, ja que els alumnes de l’escola es-
tan ja inserits en el món laboral, i buscant, bus-
cant, ens n’hem adonat que l’única sortida és la 
incorporació de persones foranes a les empreses 
del sector i aquí comencen uns altres tipus de 
problemes que fins ara no havíem contemplat: 

– Els immigrants que volen treballar no dispo-
sen de la documentació necessària per fer-ho, i 
aquells que ho intenten es perden per un intermi-
nable laberint burocràtic que l’Administració no-
més resol si es troba entre l’espasa i la paret (cal 
recordar els darrers tancaments d’immigrants). 

– Si el nouvingut ja disposa de la documentació, 
és ell qui no està disposat a realitzar desplega-
ment fora del seu lloc de residència, per accedir 
al lloc de treball, i per tant li hem de donar una 
feina al costat de casa. El problema és que no 
recorden que per arribar a aquestes terres van 
haver de deixar-ho tot, família inclosa, i recórrer 
una gran distància, moltes vegades en condi-
cions infrahumanes, i ara sembla que desplaçar-
se uns quilòmetres per treballar és excessiu. 

– Molts dels immigrants no volen accedir als 
llocs de treball, perquè a base de caritat o sub-
vencions ja viuen, i per tant aquell que ja té les 
necessitats bàsiques cobertes, perquè ha de fer 
un esforç per integrar-se? 

– Una altra circumstància que limita l’accés 
als llocs de treball és la poca predisposició a 
adaptar-se a les necessitats de les empreses i 
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per tant si no se’ls ofereix una feina que coin-
cideixi amb l’horari escolar refusen qualsevol 
iniciativa d’integració laboral o d’accés a una 
formació que seria la porta per optar a un lloc de 
treball amb les condicions correctes i legalment. 
Aquest fet sol donar-se molt en dones que tenen 
fills. Cal recordar que nosaltres també tenim fills 
i els hem de deixar a les guarderies per tal de 
disposar de temps per poder treballar i això no-
saltres ens ho hem de pagar de la butxaca. 

Per poder formar treballadors per al sector de 
l’hostaleria cal disposar d’alumnes sensibilitzats 
que estiguin disposats a dedicar un període de la 
seva vida a formar-se i adquirir els coneixements 
necessaris i poder accedir a un lloc de treball 
amb dignitat i ser capaços de rendir per allò que 
se’ls pagarà. 

El primer problema és trobar alumnes disposats 
a estudiar, en l’actualitat els centres tenen molts 
problemes per completar els cursos. Aquesta 
manca d’alumnes ve donada per la disminució 
demogràfica dintre de la franja d’edat que ha 
d’accedir a aquesta formació, i la facilitat que 
tenen els aturats en trobar una feina encara que 
no estiguin capacitats o formats per realitzar-la, 
donant-se uns altres problemes com la sinistra-
litat laboral o que la contractació es faci amb un 
contracte “basura” menyspreant en molts casos 
la llei laboral. 

L’hostaleria és doncs, un sector de vital impor-
tància a les nostres comarques però sense el 
recolzament veritable, no el de portada de diari, 
per part de l’Administració no trobarà l’estabilitat 
que necessita. Una mala gestió de l’accés al lloc 
de treball crearà un refugi per a treballadors 
temporals que la resta de l’any viuran de l’Estat 
(atur…) o serà el camí obligatori per accedir al 

món laboral, i en molts casos, serà el camí per 
aconseguir una documentació que la nostra so-
cietat ha fet imprescindible. 

Crec molt important, també, recordar als empre-
saris que han de valorar a las persones per la 
seva capacitat de realitzar correctament la feina, 
i no pel color de la seva pell o si una persona 
és més o menys afavorida físicament, i donar 
l’oportunitat a la gent vàlida a demostrar del que 
són capaços, deixant de costat les xacres que en 
ocasions ens rodegen. 

Cal doncs deixar de mantenir a les persones que 
no volen treballar i potenciar i encaminar tots els 
nostres esforços a recolzar, formar i contractar a 
aquelles que sí que ho volen fer, donant la pos-
sibilitat de cobrir les necessitats tant dels treba-
lladors com dels empresaris. 

Aquesta és una visió molt particular d’un proble-
ma que ens afecta a tots i que ben segur hi haurà 
lectors que no hi estaran d’acord, però la meva 
experiència personal fa que sigui una visió que 
contempla diferents aspectes de la vida i que no 
només vegi els drets sinó també les obligacions 
a les que hom està sotmès pel sol fet de ser aquí 
ara. 

firma convidada | el butlletí març 2001
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Josep Enric Martí i Arbós
President de la Federació de Diables i Dimonis de Catalunya (FDDC)

Lluís Musté i Grau
President de l’Agrupació de Bestiari Festiu i Popular de Catalunya

Parlar de l’origen dels diables és com parlar de 
l’origen de l’home, amb la pròpia necessitat de 
justificar les coses bones i dolentes, com la pluja 
que rega els camps i les pluges torrencials que 
els inunden. Parlar d’aquests orígens és avui en-
cara contradictori per la diversitat de teories i la 
manca d’informació. 

Fent un salt en el temps i centrant-nos en els 
Països Catalans, trobem el diable impregnat 
en tots els aspectes de la nostra cultura. Ron-
dalles que atribueixen fets i construccions de la 
mà del diable, representacions teatrals com els 
pastorets, danses tradicionals, nombrosos balls 
parlats, amb la seva màxima expressió als balls 
de diables. 

L’ORIGEN DELS DIABLES 

El que coneixem com a balls de diables són el re-
sultat de la cristianització d’antics personatges 
precristians relacionats amb els genis de la natu-
ra amb funcions menys malèfiques i més festives 
que la dels diables cristians. Aquesta transfor-
mació va vincular el personatge a les doctrines 
cristianes de “l’àngel caigut” amb grans conno-
tacions del mal. Un clar exemple el trobem en 
les “botarges” dels Ports on podem trobar una 
transformació a cavall dels dos personatges. 
Amb la cristianització, els diables adquireixen 
l’element que els caracteritza avui: el foc. 

Els balls de diables són formacions o compar-
ses de diables, amb o sense personatges que, 
mitjançant una maça, tiren foc pirotècnic pels 
carrers durant una processó, per simbolitzar 
les forces del mal. En alguns casos simbolitzen 
l’intent d’evitar la processó del sant o la verge a 
qui acompanyen. Aquests van acompanyats per 
un grup de tabalers que toquen els tocs de cada 
formació. 
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Si parlem de balls de diables tradicionals, po-
dem distingir dos grups en un àmbit geogràfic 
concret. 

El primer grup de formacions anomenats balls de 
diables amb balls parlats, es caracteritzen per 
ser agrupacions molt organitzades, amb perso-
natges com Llucifer i la Diablessa entre d’altres. 
Molts d’aquests grups disposen de parlaments i 
balls de Sant Miquel, petita representació de ca-
rrer sobre la lluita del mal i el bé personalitzada 
per Sant Miquel. 

El segon grup, els anomenem balls de diables 
de civader, aquests menys organitzats que els 
primers, sense personatges i caracteritzats per 

la independència de cada diable, amb vestits 
de propietat de cada diable, utilitzant un civa-
der penjat on porten el foc i una metxa de cotó 
penjada de la maça per encendre el foc. Aquests 
grups, els trobem molt vinculats a les processons 
de verges de les ermites. 

A finals dels anys 80 i principis dels 90 amb el 
boom de la recuperació de la cultura popular, es 
produeix una gran proliferació de colles de nova 
creació i recuperació de colles desaparegudes, 
tant d’estructura tradicional com de formes més 
evolucionades. Actualment, podem trobar unes 
175 colles per tot el territori, unes 150 al Princi-
pat i unes 25 a la resta dels Països Catalans. 

Des de temps immemorials els humans han re-
presenten les bèsties que tenien al seu voltant o 
bé que imaginaven, de les maneres més varia-
des i sempre segons les seves possibilitats. Els 
nostres avantpassats de les cavernes pintaven a 
les pedres cavalls, búfals i altres bèsties que for-
maven part de la seva dieta alimentària, segura-
ment per demanar cacera a qui sap quin poder 
màgic i suprem, o potser tot plegat ho feien per 
fer pedagogia entre els seus companys de tribu. 

Sigui com sigui, totes les civilitzacions han fet 
representacions de bèsties reals o fantàstiques 
amb tots els materials que puguem imaginar i 
que permetin ser treballats per un artista. Al 
voltant d’aquestes representacions s’han fet ri-
tuals màgics i festius, s’ha ballat al seu costat 
i s’ha fet ballar les carcasses que representen 
aquestes bèsties, se les ha fet caminar, se les ha 
vestit, decorat, i les que han de demostrar-se fe-

EL BESTIARI FESTIU I POPULAR DE CATALUNYA 

réstegues se les fa tirar foc per la boca i a quasi 
tots els punts del cos. 

Així doncs, amb el pas dels segles podem trobar 
bestiari molt igual en civilitzacions que no han 
estat mai en contacte i que a la vegada poden 
representar simbolismes antagònics deguts a 
diferències culturals i sobretot religioses. El cas 
més clar el tenim amb els Dracs, que mentre a 
la cultura asiàtica són guardians de les fortunes, 
a la tradició cristiana se’ls ha identificat amb el 
dimoni i encarnen el paper del mal. 

Catalunya és sens dubte, el lloc d’Europa i potser 
del món on més es conserva la tradició del bestia-
ri festiu i popular, aquí tenim centenars de bèsties 
fantàstiques repartides per pobles i ciutats i que 
s’han catalogat als següents apartats: bestiari de 
protocol (representació d’una ciutat i col·lectius 
de persones), bestiari de foc (tiren foc per alguna 
part del cos), bestiari d’animació (cercaviles de 
carrer) i cavallets (dansa tradicional). 

firma convidada | el butlletí juny 2001
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Josep Badia i Sánchez
Director General de Política Financera

Per a mi és motiu de satisfacció l’oportunitat que 
m’ofereix el CMAT de Girona d’adreçar-me al seu 
col·lectiu mitjançant la cessió d’una part del seu 
butlletí informatiu col·legial per manifestar unes 
reflexions sobre la seva activitat professional. 
Començaré, per centrar el tema, partint d’una 
descripció de la visió particular que tinc sobre 
la situació actual i acabaré exposant i llençant 
algunes idees de futur que entenc poden resultar 
interessants de compartir amb vostès. 

Actualment a Catalunya desenvolupen l’activitat 
d’agent d’assegurances uns 35.000 professio-
nals. Pel que fa a corredors d’assegurances a 
Catalunya hi ha 1.120 corredors i societats de 
corredoria, dels quals, aproximadament, el 50% 
roman sota el control de la Direcció General de 
Política Financera. Resulta doncs, un nombre 
molt elevat de mediadors en relació al nombre 
de productors d’assegurances (companyies). Per 
tal de conèixer amb més grau de detall el nivell 
d’activitat dels corredors que depenen de la Ge-
neralitat de Catalunya, des de la meva Direcció 
General els sol·licitem informació relativa a pri-
mes intermediades, empleats, nombre i localit-
zació d’oficines, nombre de col·laboradors mer-
cantils i persones de l’organització en possessió 
del diploma de mediador d’assegurances titulat. 

MEDIADORS D’ASSEGURANCES: 
SITUACIÓ ACTUAL I PROPOSTES DE FUTUR

Mitjançant l’anàlisi de les respostes proporcio-
nades pels nostres mediadors –vegeu www.
gencat.es/economia/index.htm– copsem una 
radiografia única i objectiva que ens permet sa-
ber de ben cert on som i pensar cap a on volem 
anar. Així, copsem que el sector de la mediació 
en assegurances privades de Catalunya és un 
sector molt atomitzat i de petita dimensió –el 
49% dels corredors persones físiques interme-
dià menys de 50 milions de pessetes i el 45% 
de les societats intermedià entre 100 i 299 mi-
lions de pessetes. Pel que fa als corredors que 
actuen com a persona física aquesta situació 
s’explica en part, pel fet que un nombre signifi-
catiu d’aquests corredors s’adaptaren l’any 1992 
a la Llei de Mediació per conservar la seva auto-
rització tot i no ser la mediació en assegurances 
privades la seva principal activitat empresarial, 
mentre que les societats de corredoria són en la 
seva majoria de nova creació i, en conseqüència 
caldrà esperar un temps a fi i efecte que trobin la 
seva dimensió natural. 

Les dades obtingudes ens demostren que les 
societats de corredoria d’assegurances, en com-
paració amb els negocis individuals són més 
intensives en la utilització de col·laboradors 
mercantils i en la contractació d’empleats, tot i 
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no incorporar un nombre de titulats substancial-
ment diferent respecte les persones físiques. És 
important remarcar que els negocis individuals, 
de mitjana, assoleixen una productivitat per em-
pleat superior en 8,5 milions de pessetes en pri-
mes a l’obtinguda pels negocis que han escollit 
actuar com societat de corredoria. 

Pel que fa a la distribució territorial del volum de 
primes intermediades ens trobem amb què els 
mediadors establerts a la província de Barcelona 
encapçalen la classificació amb el 71% de les 
primes, seguit de Girona amb el 20%, Tarragona, 
5%, i Lleida, 4%. 

Atenent al tipus d’entitat escollida pels media-
dors a l’hora de col·locar la cobertura de llurs 
clients copsem un aclaparadora opció per les 
entitats asseguradores que operen sota la figura 
de societats anònimes espanyoles, 86%, i les 
mútues d’assegurances, 10%, essent poc impor-
tant la col·locació de productes en les mutuali-
tats de previsió social voluntària (catalanes i de 
la resta de l’Estat) i les entitats en règim de lliure 
prestació de serveis. En el primer cas per les limi-
tacions legals que pateixen aqueixes entitats a 
l’hora d’oferir productes competitius amb la resta 
del sector assegurador i per la baixa penetració 
que les mateixes han sigut capaces d’aconseguir 
entre els mediadors d’assegurances, en part per 
la prohibició legal imperant fins a la Llei 30/1995. 
En el segon cas per les dificultats existents en la 
pràctica a l’hora de plantejar discrepàncies en 
la liquidació de sinistres davant d’unes oficines 
centrals a l’estranger. 

Evidentment, la informació que els he volgut 
aportar és fruit de mitjanes on hi haurà media-
dors que es trobin més ben representats que 
d’altres però que, sense dubte, ens permeten 
saber on som i conèixer millor el mercat ano-
menat tradicional de la distribució de productes 
d’assegurances. Algú pot pensar que els media-
dors que depenen de la DGSFP són els grossos. 
No s’enganyin. És cert que sí que hi són els més 
grossos, una vintena com a màxim, la resta 
s’identifiquen plenament amb les dades que els 
he donat. 

Els mediadors d’assegurances són doncs, vene-
dors de serveis. Venen un servei d’assessorament 
i d’intermediació en la recerca de cobertura 

d’assegurances de llurs clients. Aquest servei 
s’articula, sota el meu punt de vista en quatre 
possibles aspectes: 

– La recerca de les millors cobertures.

– La recerca del millor preu per a cada cober-
tura.

– La gestió en el peritatge dels sinistres.

– La gestió de cobrament dels sinistres.

El mediador d’assegurances és un interme-
diari d’un seguit de productes que li vénen do-
nats per les Entitats Asseguradores. El millor 
actiu dels mediadors d’assegurances es troba 
a la seva cartera de clients. Aquesta circums-
tància els fa gelosos de la confidencialitat dels 
mateixos i els dificulta la creació de supraasso-
ciacions de mediadors.

Els proveïdors dels mediadors són les Entitats 
Asseguradores, les quals cada cop són menys i, 
en conseqüència, els mediadors, que cada cop 
són més nombrosos, veuen dificultada la seva 
capacitat de negociació amb aqueixes entitats, 
les quals en moltes ocasions s’adrecen a llurs 
assegurats.

Els clients dels mediadors d’assegurances els 
podem classificar en:

– Particulars: és el client amb qui es té més con-
tacte directe, també és el menys exigent (es fixa 
preferentment en el preu i la indemnització).

– Primes: és el client més exigent i millor infor-
mat.

– Grans empreses: tenen un alt poder de compra 
amb accés directe a les entitats asseguradores 
del mercat.

Els competidors dels mediadors d’assegurances 
són cada cop més canals alternatius de distribu-
ció –línia directa, Internet, bancassurance…– i 
millor formats.

Així partint d’aquesta situació real, penso que hi 
ha diverses alternatives de futur i no excloents 
entre sí que els permeti la seva posició enfront 
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la coexistència en un mateix mercat d’altres 
competidors (entitats financeres, venda direc-
ta, Internet i els propis mediadors), que podrien 
definir la mediació del futur en el benentès que 
l’Administració només pot actuar com a catalit-
zador de les opcions estratègiques i empresa-
rials que vostès han d’impulsar i concretar:

– Agrupacions empresarials com per exemple, 
les dutes a terme per advocats, empreses de 
consultoria, la recent fusió dels col·legis pro-
fessionals de notaris i corredors de comerç, que 
permeten, sense perdre la individualitat i/o iden-
titat de cada negoci, ampliar el ventall de poten-
cials clients, donant servei i més valor afegit a la 
vegada que s’assoleix una disminució de costos 
i s’incrementa el poder de compra. 

– La creació d’Agrupacions d’Interès Econòmic 
que permetin actuar com a centrals de compres, 
de recursos humans, tecnològics i financers per 
tal d’augmentar i reforçar la seva capacitat de 
negociació davant les diferents entitats asse-
guradores tot ampliant el ventall de productes 
que actualment poden oferir, així com millorar la 
qualitat de servei en poder comptar amb els mit-
jans tècnics i humans assignats a la nova marca 
així com, amb els serveis d’assessorament en 
quant a organització i establiment de sistemes 
informàtics i comptables i implantació de pro-
cediments comuns que incrementin la qualitat 
del servei als clients que permeti la reducció de 
costos.

– La reducció de marques comercials fàcilment 
identificables pel consumidor.

– L’especialització en determinades branques 
o modalitat d’assegurances. Assegurances de 
caució, tot risc, construcció, decennal. 

– La prestació de serveis paral·lels a la mediació 
d’assegurances com ara l’outsourcing en la ges-
tió dels riscs dels assegurats facturant aquest 
servei a part i independentment de la comissió 
inclosa en la prima d’assegurança. 

La concentració que està patint el sector asse-
gurador provoca un seguiment més acurat dels 
marges d’explotació per part dels accionistes de 
les entitats asseguradores. Les entitats efectuen, 
doncs, una major selecció de la qualitat dels riscs 
assegurables i, en conseqüència, els mediadors 
troben una major resistència a la col·locació 
dels seus productes. En aquest escenari, des de 
l’Administració es pot mirar de col·laborar amb 
el sector de la mediació mitjançant l’impuls de 
determinades eines que facilitin l’assoliment 
d’uns objectius de creixement, professionalitat i 
servei dels mediadors als consumidors. 

Tal com començava a l’inici d’aquesta Firma 
convidada, m’agradaria que aquestes reflexions 
trobin ressò i opinió en el món de la mediació. En 
el benentès que és el sector qui ha de definir la 
seva estratègia. Jo només pretenc invitar a la re-
flexió, però vostès coneixen millor que jo el seu 
negoci i saben millor que ningú el que s’ha de 
fer. El que sí puc és oferir-los la col·laboració de 
l’Administració de la Generalitat de Catalunya 
en allò que estigui a la nostra mà.

Des de l’Administració es 
pot mirar de col·laborar 
amb el sector de la 
mediació. 

firma convidada | el butlletí setembre 2001
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Encarna Pruneda i Rosa Marcè
Relacions públiques. Directores de Marcè-Pruneda 
Centre de Formació i Serveis

Les relacions públiques són una activitat més 
de la Direcció de l’Empresa i una tècnica de co-
municació destinada a crear, mantenir i adequar 
les relacions de confiança entre l’empresa, i els 
seus espais públics. 

En l’àmbit de les relacions de l’empresa amb el 
seu entorn hi ha un conjunt de tècniques suscep-
tibles d’ajudar a la consecució dels objectius que 
es proposi assolir amb els seus clients, els seus 
proveïdors i l’opinió pública. L’estrella del ventall 
de possibilitats que s’ofereix a la gestió proba-
blement és el màrqueting i la gran desconeguda 
quasi amb tota seguretat són les relacions públi-
ques. És difícil trobar una explicació del perquè 
en el nostre país tenen poca premsa, ni bona ni 
dolenta, però és un fet que la majoria dels pro-
fessionals tenim assumit. 

Amb la denominació genèrica de relacions pú-
bliques normalment s’inclouen coses diferents, 
malgrat que totes tinguin en comú la projecció 
de la imatge empresarial i la comunicació. His-
tòricament hi ha hagut companyies que s’han 
plantejat la consecució d’un posicionament en el 
mercat més enllà de l’obtenció d’un volum de-
terminat de vendes a curt o mitjà termini. Han 
adoptat plantejaments estratègics a llarg termi-
ni per tal de projectar una imatge en la societat 
que les blindés de les inevitables oscil·lacions 

LES RELACIONS PÚBLIQUES

dels mercats i dels cicles econòmics. Ha estat 
el cas de societats propietàries de marques que 
han buscat una manera més profunda d’arribar 
als seus mercats potenciant la projecció siste-
màtica d’una imatge corporativa que arribés als 
consumidors i els induís les actituds més favora-
bles possibles a les seves ofertes actuals i futu-
res. No cal posar exemples que estan en la ment 
de qualsevol lector per entendre que l’impacte 
d’algunes marques d’algunes empreses sobre 
els seus públics no podria ser explicat sinó es 
tingués en compte la tasca duta a terme durant 
anys pels seus departaments de relacions públi-
ques. Els seus productes segur que són d’una 
gran qualitat i gaudeixen d’una gran cotització 
entre els seus clients, però per si sols no són ca-
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paços de fer identificar a la companyia que els 
fabrica o que els ven amb determinades idees, 
imatges o ideals de vida que gaudeixen del més 
ampli reconeixement social. Ningú no es pot 
imaginar que un refresc, per bo que sigui, o que 
un bombó de xocolata es pugui identificar amb 
un determinat estil de vida sinó hi ha algú que 
s’ho proposa i ho comunica. 

És en l’àmbit de la comunicació i de la projec-
ció de missatges empresarials o de marca que 
les relacions públiques, amb les polítiques de 
màrqueting i les accions publicitàries, són més 
conegudes i gaudeixen d’un major reconeixe-
ment. Formen part de l’àmbit estratègic de la 
gestió empresarial i persegueixen objectius a 
llarg termini. 

Les relacions públiques en moltes empreses 
tenen, a més a més, un paper determinant en 
les relacions internes amb els seus socis, amb 
els inversors, amb les diverses fonts de finança-
ment, i també amb els seus treballadors des del 
moment que a les societats occidentals com-
plexes esdevé vital provocar les actituds més 
positives en totes aquelles persones i empreses 
amb les que cal mantenir relacions, sobre tot si 
aquestes s’han de basar en la confiança. Com 
més favorables siguin les actituds dels interlo-
cutors envers l’empresa, amb més fluïdesa, bona 
disposició i flexibilitat s’ha de produir el marc de 
relacions. És per això que cada vegada hi ha més 
corporacions que cuiden aquests aspectes de la 
seva gestió, abans no hagin de patir en el seu 
compte de resultats les conseqüències d’una 
mala imatge o de l’hostilitat de les persones o de 
les empreses amb les quals inevitablement s’han 
de relacionar. En la ment de tots estan episodis 
que han passat a la història com a exemples tant 
de les bones maneres de fer, com de fracassos 
que pràcticament podrien ser atribuïts a la mar-
ca de cura en la projecció pública de la imatge 
dels seus protagonistes. Hi ha un tercer àmbit 
en el qual les relacions públiques tenen un gran 
camp d’acció, que és el de la comunicació amb 
les administracions públiques i les institucions. 
Perquè la vida d’una empresa està lligada a re-

glamentacions complexes i subjecta al compli-
ment de multitud de requisits de caràcter tècnic 
i administratiu i es requereix el manteniment de 
sistemes d’informació àgils i de relacions fluides 
amb les persones i les entitats de les que depèn 
la bona fi de moltes de les seves activitats, atès 
que els funcionaris i els ens públics també tenen 
opinió i cal que sempre tinguin la millor que sigui 
possible tenir. 

Aquesta vessant de les relacions públiques, que 
està molt desenvolupada al món anglosaxó, al 
nostre país encara està molt poc professionalit-
zada i es confon sovint amb coses que no tenen 
res a veure amb el manteniment d’una acció sis-
temàtica de comunicació de la imatge corpora-
tiva encaminada a la finalitat absoluta lícita de 
gaudir d’una imatge de prestigi i solvència. 

És a partir d’assolir-la que, justament, les em-
preses i els productes o serveis que ofereixen 
poden tenir la confiança dels seus clients, dels 
seus proveïdors, dels seus socis i inversors, dels 
seus treballadors i dels funcionaris i administra-
cions que conformen el seu àmbit d’actuació. 
Les que aconsegueixen la imatge que s’adiu als 
seus interessos, segur que tenen el millor comp-
te de resultats a curt, a mitjà i a llarg termini. 
Perquè invertir en relacions públiques és invertir 
en el futur. 

Des de la creació el 1989 a Girona, Marcè-Pru-
neda s’ha especialitzat en els serveis relacionats 
amb la imatge i la projecció de les empreses, així 
com amb la formació especialitzada en les tèc-
niques de comunicació, les relacions públiques i 
dels usos socials. 

L’organització i execució de multitud d’esdeve-
niments dóna una perspectiva immillorable de 
les necessitats que en cada circumstància s’han 
de cobrir. 

Perquè invertir en 
relacions publiques és 
invertir en el futur. 

firma convidada | el butlletí desembre 2001
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Martí Sabrià i Deulofeu
Director-gerent de la Unió d’Hostaleria i Turisme Costa Brava Centre

Catalunya, i la Costa Brava en especial, són zo-
nes que s’anomenen madures en el conjunt de 
l’activitat turística, una activitat que en l’àmbit 
de l’economia és relativament nova o recent. 
Són anys i anys d’ençà de la dècada dels 50 
en els quals l’oferta turística ha anat creixent i 
creixent i estenent-se pel territori d’una manera 
a vegades lenta, d’altres precipitada però pràcti-
cament sense pauses. 

Arribats a aquest nou segle són molts els indrets 
turístics o amb pretensions de ser-ho en el futur, 
que giren els ulls cap a casa nostra per trobar un 

PER UN MODEL TURÍSTIC DEFINIT

model aplicable al seu territori. Però heus aquí 
que tot i desvetllar tant interès, el país resulta 
que no ha estat capaç de definir el seu model 
i en tenim de tota mena. No podríem tirar rat-
lla entre marques ni tan sols entre comarques, 
tampoc entre municipis a vegades tampoc entre 
barris, el caos és monumental. 

És cert que aquest desori és fruit d’una demanda 
incessant per part dels mercats europeus àvids 
de condicions climàtiques millors que les que 
els acompanyen durant els hiverns continentals. 
Atrets la majoria pel sol i la platja a baix preu, i 
alguns altres també per la cultura i la cuina me-
diterrània, per l’esport i la natura, per la rauxa i 
l’alegria dels llatins. 

Però mentre això passava, mentre la pràctica to-
talitat dels europeus es delia per casa nostra, els 
responsables polítics seguien la tàctica de «qui 
dies passa anys empeny». Potser per això, ara 
només som capaços de comptar el projecte turís-
tic per caps, tal com es compta el bestiar. El nos-
tre èxit es fonamenta en un comptador imaginari 
que ens diu a cop d’ull, els que han vingut. 

Deu ser per això que en les versions oficials, no 
es parla mai de pernoctacions, ni de marques, 
ni de productes, ni d’objectius, ni de posicio-
naments i ha estat tot un èxit, que en el darrer 
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exercici, es parlés de despesa per càpita. 

Potser algú pensarà que no cal fer-hi sang, que 
les coses no van tan malament, però probable-
ment cap dels que així pensa, coneix o viu el 
sector turístic. Són molts ous en aquesta cistella 
com per deixar-la en qualsevol racó. 

Cal no fer de les desgràcies dels altres la nostra 
principal via de creixement, Croàcia, Macedònia 
o l’11 de setembre no poden ser la base del nos-
tre creixement. 

«Qui vol presumir ha de patir», diu el refrany, i 
per això, per garantir el lideratge de l’activitat 
turística a la Mediterrània, cal mullar-se, cal 
apostar per una opció determinada, cal decidir si 
podem seguir creixent de manera indiscrimina-
da. Cal saber si volem més càmpings o si volem 
més hotels de gamma alta. Cal escollir entre una 
oferta de segones residències obertes 30 o 40 
dies l’any o les emprades un mínim de cinc o sis 
mesos. 

Cal en definitiva planificar, fixar objectius, pren-
dre decisions. Cal plantejar amb urgència, si 
el nostre model de xarxa viària és el britànic o 
l’alemany. Cal que algú ens expliqui amb urgèn-

cia per què les comunicacions en general i el 
TGV en particular no han estat prioritàries en la 
nostra política de país. Cal tenir clar si davant la 
necessitat d’estendre una línia elèctrica per ga-
rantir el subministrament d’energia, s’ha d’exigir 
tot el respecte al nostre patrimoni paisatgístic. 

Estem en dejú de definir un projecte turístic on 
cada peça encaixi amb les del seu entorn i si no 
ho fem amb urgència, correm el risc que molts 
d’aquells que varen venir a aprendre d’aquest 
indret ens passin al davant. 

El turisme va celebrar el seu II Congrés l’any 
passat a Tarragona, però de llavors ençà, ningú 
dels que podrien ha mogut peça. Convé doncs 
parlar seriosament i amb urgència de la qualitat 
en front de la quantitat, de les marques i dels 
mercats, millorar l’oferta formativa, generar una 
política clara de comercialització, estendre la 
xarxa de delegats als mercats emissors, i dispo-
sar d’un pressupost per turisme semblant al dels 
nostres competidors. Aquesta és l’única assegu-
rança per al futur del nostre sector.

Per garantir el lideratge 
de l’activitat turística a la 
Mediterrània, cal mullar-se. 

firma convidada | el butlletí març 2002
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Jordi Grau i Ramió
Director d’El 9 Esportiu de Catalunya

Ja és trist que a començaments de l’any 2002 
un dels a principals arguments de venda d’una 
nova publicació que surt al mercat, sigui que és 
la primera en el seu gènere escrita íntegrament 
en llengua catalana. Però desgraciadament 
la nostra història és aquesta i més de 25 anys 
després de recuperades les llibertats democràti-
ques a l’Estat i amb governs catalanistes a la 
Generalitat de Catalunya des de 1980, una de 
les causes que van provocar més ressò mediàtic 
per la sortida d’El 9 Esportiu de Catalunya, el 2 
de gener d’aquest any, va ser que es tractava 
del primer diari esportiu en català de tota la his-
tòria. Catalunya, la primera potència esportiva 
de l’Estat espanyol, ha estat, des de finals del 
segle XIX, rica en capçaleres dedicades al trac-
tament general o especialitzat de l’esport. Van 
ser els mateixos esportistes catalans els qui es 
van encarregar de publicar els primers butlletins 
per donar a conèixer les seves activitats i per la 
necessitat de comunicació entre els associats 
dels diversos clubs que havien aparegut a tot el 
país. De fet, però, si exceptuem els dels centres 
excursionistes, poques d’aquestes publicacions 
utilitzaven la llengua pròpia del país. Quan 
la pràctica esportiva es va popularitzar i van 
aparèixer els primers esportistes professionals, 
van néixer els primers mitjans amb l’objectiu 
no només de comunicar sinó de ser rendibles 
econòmicament. 

ESPORTS, I EN CATALÀ

La pràctica esportiva va anar creixent entre 
les classes populars i amb ella la demanda 
d’informació. Això va suposar l’aparició de múl-
tiples capçaleres i entre elles algunes de presti-
gioses i en català com Sport, Catalunya Sportiva 
i La Rambla, setmanari primer i posteriorment i 
durant un curt trajecte, el que més es va semblar 
a un diari esportiu en català, tot i que hi tenia ca-
buda informació de tipus social i polític. Mereix 
un record especial el gènere humorístic, un feno-
men innovador de sòlides arrels catalanes que 
va tenir el seu màxim representant en el Xut! 

L’aixecament militar del 36 i l’ensulsiada del 39 
van iniciar un llarg camí en el qual les llibertats 
van desaparèixer i la llengua catalana va ser pro-
hibida durant la nit fosca de la dictadura. El cata-
là va trigar molts anys a trobar petites parcel·les 
primer a la ràdio i després als setmanaris, amb 
l’acolliment de l’Església en la majoria de casos, 
fins que finalment, el dia de Sant Jordi de 1976 
va aparèixer l’Avui, el primer diari en català. Des 
de llavors fins ara els mitjans de comunicació 
fets a Catalunya han tingut una sort desigual 
pel que fa a la llengua. A comarques la majo-
ria de diaris i publicacions que van sorgir van 
apostar per la llengua del país i han aconseguit 
que el que es coneix com a premsa comarcal, 
líder en els seus territoris, sigui catalana en 
un elevat tant per cent. Amb la recuperació de 
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l’autogovern, els mitjans audiovisuals també han 
avançat i ningú pot negar el valor que han tingut 
Catalunya Ràdio i TV3 per a la normalització de 
la llengua i per l’aparició de cadenes públiques 
i privades que, amb sort desigual, permeten una 
variada oferta radiofònica i televisiva. Tot i així 
les cadenes radiofòniques i televisives espanyo-
les, que emeten en castellà, tenen una presència 
determinant al territori. 

El món de la informació esportiva, pel que té 
d’informació popular no va avançar al mateix 
nivell. Fins el 2 de gener de 2002 totes les ca-
pçaleres diàries que es trobaven al mercat eren 
escrites en llengua castellana. De fet tant els 
editors de l’Sport com d’El Mundo Deportivo ha-
vien deixat clar en moltes ocasions la inviabilitat 
d’un diari d’informació esportiva en català. Per 
tant ens trobàvem en un mercat en el qual els 
líders d’audiència radiofònic i televisiu emetien 
en català, però en el que la informació esportiva, 
com a producte diari especialitzat, no tenia es-
pai per la llengua del país. És en aquest context 
quan apareix El 9 Esportiu de Catalunya, un diari 
impulsat per la Comercialitzadora i Editora de la 
Coordinadora de Mitjans, que té com accionis-
ta majoritari Comit que agrupa set capçaleres 
per impulsar projectes de premsa en català: El 
Punt, Segre, Regió 7, El 9 Nou, El 3 de Vuit, Diari 
d’Andorra i el diari electrònic Vilaweb. 

El 9 Esportiu de Catalunya va sortir al carrer amb 
la idea de ser un diari català tant per la llengua 
que utilitza com per la visió que dóna de l’esport. 
El 9 és un diari pensat i escrit en català, un diari 
que pretén que el lector s’aturi a llegir-lo i no 
passi només de puntetes pels titulars, un diari 
que no es limiti a fer només periodisme de de-
claracions i que fugi del rumor i de la desqualifi-
cació sense solta ni volta. El 9 no renuncia a fer 
una anàlisi serena del que molta gent ha vist per 
la televisió, en el camp, en la pista o en el cir-
cuit i també ofereix espais de reflexió i opinió a 
gent del món de l’esport i a persones que, sense 
estar-hi necessàriament vinculades, ens poden 
fer entendre’l com a fenomen social. El 9, en de-
finitiva, vol informar en la llengua del país de tot 

el que passa en el món de l’esport d’elit, comple-
mentant així l’àmplia oferta d’informació espor-
tiva dels equips i clubs comarcals i de l’esport de 
base que ofereixen els mitjans que l’impulsen a 
les seves respectives capçaleres. 

Sabem que la d’El 9 és una aposta arriscada. En 
els darrers anys cap mitjà diari escrit de paga-
ment ha aconseguit consolidar-se en el mercat 
català. Per això El 9 ha optat per una fórmula 
original de distribució per consolidar-se en el 
mercat i tenir des del seu primer moment de la 
seva sortida una presència notable als quioscs 
de tot Catalunya i del Principat d’Andorra. El 
diari es distribueix conjuntament amb totes les 
capçaleres que l’han impulsat, capçaleres lí-
ders als seus territoris, i es ven als quioscs de 
la ciutat de Barcelona, una part del Barcelonès 
i el Baix Llobregat de manera independent i al 
preu de mig euro. Aquesta original distribució li 
permet en els seus primers mesos de vida unes 
xifres de difusió properes als 55.000 exemplars 
de mitjana diària a Catalunya i Andorra. 

El 9 té voluntat de servei al país i és en aquest 
context que considera com a propis els equips 
catalans, als quals dedica un ampli seguiment 
i una anàlisi exhaustiva i crítica. És per això 
també que El 9 dedica un especial seguiment 
al paper de les seleccions nacionals catalanes, 
dels encontres que la situació política els per-
met afrontar i de la lluita d’aficionats, jugadors, 
entrenadors, directius i federatius i també d’una 
part de la classe política pel seu reconeixement 
internacional i federatiu, el que obriria les portes 
a la normalització del país en termes esportius. 

En definitiva, El 9 pretén ser un diari de referèn-
cia en el món de l’esport català per servir al país 
i a la gent que el fa possible. 

 

El 9, el primer diari 
esportiu en català de tota 
la història.

firma convidada | el butlletí juny 2002
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Josep M. Campabadal Castellví
President del Centro de Estudios del Consejo General de Colegios de Media-
dores de Seguros Titulados de España

Fa alguns dies vaig rebre la trucada telefònica 
del president del Col·legi de Girona, el meu gran 
amic Antoni Godoy, sol·licitant la meva interven-
ció en El butlletí, concretament dins la secció Fir-
ma convidada. En aquell moment em vaig sentir 
molt afalagat, però tot just penjar l’aparell i fent 
memòria de les personalitats que han aparegut 
en aquesta secció, em va començar a agafar una 
mena de suor freda. Sóc seguidor de El butlletí 
des de fa anys i profund admirador de les parau-
les escrites en la Plana dos i l’Editorial de Vicenç 
Rosich i Antoni Godoy, però sobretot de la secció 
Cabells blancs del mestre Joan Burch (a.c.s.) del 
que tant hem après. Però si alguna qualitat tenim 
els mediadors d’assegurances és que no tenim 
por a res. Responsabilitat sí, però por no. El vostre 
president em va dir que parlés, en la meva quali-
tat de president del Centre d’Estudis del Consell 
General, sobre la formació en el sector assegura-
dor i per tant intentaré plantejar la meva visió de 
la formació des d’aquesta institució col·legial. 

A l’últim Congrés Nacional d’Agents i Corredors 
d’Assegurances celebrat a València sota el lema 
molt encertat de “Qualitat Professional” es va 
arribar a la conclusió següent: «Els agents i co-
rredors d’assegurances són entesos com a ge-
neradors de valor afegit, essent el seu principal 
avantatge competitiu respecte a altres canals. 
Per això és fonamental insistir en la necessitat 
d’aconseguir una formació adequada en tots els 
aspectes relacionats amb la nostra professió.» 

Però, quina és la formació adequada? Quins 

aspectes són els que estan relacionats amb la 
nostra professió? 

Des del meu punt de vista és imprescindible, en 
primer lloc, analitzar quina és la situació del mer-
cat assegurador actual i quin perfil de mediador 
és necessari per tal de donar resposta a aquesta 
realitat. Del resultat d’aquesta anàlisi hauríem de 
concloure quins plans de formació són necessaris 
per tal que el mediador es trobi en la millor dispo-
sició possible per donar resposta a les demandes 
d’aquest mercat. 

Voldria doncs intentar definir quina és la situa-
ció actual del mercat assegurador, no en relació 
a la recaptació de primes o resultats econòmics, 
sinó en referència a les relacions entre media-
dors, clients i entitats que configuren un mercat 
diferent al del segle XX. Resumiria la situació del 
mercat en tres tendències que l’han fet nou, di-
ferent. La primera és la creixent sofisticació de 
la demanda. Ens trobem endinsats en una socie-
tat en què el nombre de clients ben informats, 
moltes vegades fins i tot millor informats que els 
propis mediadors o l’entitat asseguradora, creix 
de manera molt ràpida. Els sistemes de comuni-
cació han fet realitat el transvasament de poder 
del producte al client. 

Per tant les expectatives dels clients, en moltes 
ocasions a prop de la fantasia, suposen un nivell 
d’exigència cada cop més gran. 

La segona tendència fa referència a que no 
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només la demanda és més complexa, sinó que 
l’oferta augmenta, es diversifica, apareixent al-
hora una diversitat de mecanismes de compra i 
multinacionals de distribució. 

La tercera es refereix a la mínima diferència de 
productes i serveis entre entitats asseguradores, 
a l’anomenat “gap de qualitat”. Aquest element 
ha portat al client a considerar com quelcom es-
tàndard un nivell de producte i de qualitat que en 
altres temps era diferencial.

Si acceptem aquesta visió del mercat actual, ara 
hauríem de definir quin perfil hauria de tenir el 
mediador per tal de donar resposta a aquesta 
realitat. Aquí ens trobem amb diverses visions. 
Sota el punt de vista de les entitats és molt im-
portant que el mediador sigui, fonamentalment, 
venedor i que les seves accions formatives es 
centrin en la millora de les qualitats comercials, 
com així ho demostra el Pla de Continguts Mí-
nims d’Unespa. Per a les administracions és im-
portant que el mediador també estigui format en 
el camp de les finances i el consumidor espera 
fonamentalment que sigui un “solucionador” de 
problemes a un cost reduït. 

Per tant, com podeu veure, no hi ha una visió cla-
ra i unificada de quin ha de ser el perfil del me-
diador. Diuen que quan això passa la millor opció 
és dissenyar-ho entre tots, mitjançant enquestes 
periòdiques. 

De totes maneres, recordo que l’any 1993 es van 
dur a terme enquestes sobre els trets i qualitats 
que havia de tenir un executiu d’èxit i el prototi-
pus que se’n deduïa era sospitosament semblant 
al de Mario Conde. Per aquest motiu crec que 
seria bo que des de la mediació dediquéssim un 
temps a definir-nos a nosaltres mateixos i veure 
quines qualitats i trets hauríem de millorar per tal 
d’adaptar-nos al mercat de manera adequada. 

Jo em tiro a la piscina i us proposo algunes 
qualitats que considero bàsiques i que hauríem 
d’incloure dins els programes formatius. Si es-
tem d’acord en que els clients cada cop estan 

millor informats, tenen més coneixements, tam-
bé hauríem d’acceptar que la mediació ha de te-
nir una sòlida formació en els principis generals 
i científics de la seva professió, lògicament amb 
la seva ampliació i reciclatge permanent. 

Una altra té a veure amb la seva capacitat per 
expressar-se, per comunicar-se. En una professió 
on la negociació és indispensable, la capacitat de 
comunicació personal és una qualitat essencial. 

L’exteriorització d’activitats i la utilització de 
col·laboradors interns i externs reafirmen encara 
més aquesta qualitat a millorar. Una àmplia for-
mació empresarial, una actitud oberta al canvi i 
a la creativitat, combinada amb una humilitat que 
permeti aprendre dels errors, podrien ser algunes 
qualitats del prototipus de mediador que estem 
buscant. És a les nostres mans aprofundir en tots 
aquests aspectes i fóra bo que ho féssim. 

Per tant jo entenc que els programes formatius 
haurien d’anar encaminats, com a mínim, a la 
millora constant d’aquestes qualitats i coneixe-
ments i d’altres que entre tots trobarem. 

És clar que la formació en el sector assegura-
dor, no només en el referent a la mediació, és 
insuficient. Caldria que tot el sector es convertís 
en un impulsor d’un gran moviment formatiu que 
pogués integrar el màxim nombre d’actors. Un 
moviment capil·lar, profund, valent, el lema del 
qual seria un savi proverbi africà: «Cal tot un po-
ble per educar un nen.» 

Mediadors, professors, Administració, Patronal, 
Consell General, centres de formació, tots són 
necessaris i cap suficient per formar el sector. 
Quan la formació es converteixi en tasca de tots, 
estarem parlant d’un canvi profund, professional 
si voleu, cultural. 

I aquest, crec, és l’únic camí possible. 

Les expectatives dels 
clients suposen un nivell 
d’exigència cada cop més 
gran.
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Jaume Godoy i Rotllens
Germà de La Salle-Figueres
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Començaré la meva col·laboració copiant ínte-
grament la introducció de l’article del Sr. Josep 
Maria Campadabal a l’últim número de El Butlle-
tí: «Fa uns dies, vaig rebre la trucada telefònica 
del President del Col·legi de Girona, el meu gran 
amic Antoni Godoy, sol·licitant la meva interven-
ció en El Butlletí…» 

Només hauria de canviar dues paraules i posar: 
«el meu nebot», tot i mantenint la idea d’«el meu 
gran amic». 

L’article em semblà extraordinari perquè situa 
l’Assegurança –i el paper del mediador– en una 
òrbita de reflexió tècnica i seriosa. 

Donada la meva situació –jo diria “vivencial”– 
de Germà de La Salle, miraré de fer un altre salt 
d’òrbita sense sortir del tema Assegurances; ja 
em comprendreu i m’ho perdonareu, si cal. 

Cada diumenge, miro d’assegurar el servei pas-
toral a dues parròquies de l’Alt Empordà: Sant 
Tomàs de Fluvià i Vilacolum; no puc deixar de 
pensar que així faig les mateixes carreteres que 
feia el meu pare, el Sr. Carles Godoy Sàbat, per 
anar a buscar clients per aquells poblets i masos 
en els primers temps de les assegurances en la 
nostra terra. 

Jo ho faig amb un cotxe molt diferent d’aquell 

ASSEGURANCES A FONS

Ford matrícula 202 de Girona, ell per carreteres 
sense asfaltar, quasi com als westerns. 

Però d’assegurances jo en sabia ben poca cosa; 
com a mostra, una anècdota. 

Un parell de vegades l’any venia a visitar-nos un 
gran amic i un gran senyor; només cal dir que era 
de Barcelona, que tenia un posat impressionant, 
un vestir seriós i elegant i que era l’Inspector de 
La Mundial. 

Aquell dia, al final de l’àpat, cuinat deliciosa-
ment per la Mare, es posaven a taula les copes 
de porcellana xinesa guardades com relíquies a 
l’armari. 

I Don Bartolomé, que així li dèiem, em demanà: 
«De què fa el teu pare?» I li vaig dir, tot seriós: 
«D’enganya-pagesos». 

Era intel·ligent i simpàtic i ho va celebrar amb 
molt bon humor. 

Des d’aleshores, per la carretera i fora de la ca-
rretera, un s’ha remirat molt això de les assegu-
rances. 

… Quan un pensa que tots els plans de Jubilació 
són derivacions de l’esperit de l’Assegurança!… 
I que un dels més grans problemes que tenen 
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L’instint de conservació, 
en la seva mateixa 
arrel, és pura necessitat 
d’assegurança. 
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plantejats les societats desenvolupades és com 
garantir aquest tipus vital d’assegurança dit “ju-
bilació” en els anys propers, donat el desballes-
tament de les piràmides d’edat! 

Un pot pensar també en la immensa maquinària 
de la Seguretat Social… 

… Jo crec inclús que s’ha produït un canvi pro-
fund en el tarannà de la nostra societat, degut 
a la influència d’aquest viure en seguretat, fruit 
d’aquells primers intents tan difícils. 

Per desgràcia, no totes les assegurances tenen 
una bona cara. Un pensa en les guerres, moltes 
de les quals tenen les motivacions en voler asse-
gurar-se contra tot risc: eliminar sense contem-
placions allò dit “enemic” i viure després molt 
més tranquils… 

Com que tant la Història com els diaris van plens 
de tot això, és millor no encabir tragèdies en 
aquestes poques ratlles. 

Deixem l’àmbit sociològic i baixem a terrenys 
més particulars. 

… Quan sentim un nen que plora perquè el 
metge l’està punxant, potser no pensem que és 
un dels medis més elementals d’assegurança: 
microbi contra microbi. El mig virus infiltrat as-
segura la defensa contra el virus de debò, si es 
presenta… 

O els nostres germans animals als quals, 
tants que es creuen intel·ligents els neguen 
intel·ligència; han sabut resoldre problemes vi-
tals amb un tipus genial d’assegurança dit “hi-
bernació”; i en això els han precedit, i de milions 
d’anys, moltes plantes. 

No parlem de nosaltres mateixos; tots sabem 
que el primer de tots els instints, és l’instint de 
conservació; i aquest, en la seva mateixa arrel, 
és pura necessitat d’assegurança. 

Els que hem dedicat la vida a l’Ensenyament, 
hauríem d’haver descobert fins a quin punt 

l’esperit de l’assegurança és latent en la nostra 
obra educativa. L’alumne té la seguretat absolu-
ta no sols de que a tal hora es fa tal cosa i això 
no falla mai; sinó sobretot de que si es treballa 
com cal el resultat infal·lible serà positiu… 

La importància del tema es copça millor si un ha 
hagut de tractar amb joves o persones més grans 
que, quan eren mainada, no varen tenir cap se-
guretat; ni de l’amor ni de la justícia a casa seva; 
que mai van rebre un reconeixement per una 
cosa bona i que podien rebre una bufetada sense 
cap motiu si el pare estava de mal humor… 

Això tot i ajudant a l’alumne a assumir sense 
trauma, que moltes coses no es poden assegu-
rar: el bon humor, la bona fe dels altres, la per-
fecta salut, la fidelitat de tots els amics… 

Però no voldria acabar sense provar un salt 
d’òrbita que en diria “transcendental”, vers 
l’àmbit religiós. 

També té a veure amb l’assegurança si un re-
corda que la gran ruptura cristiana entre cato-
licisme i luteranisme s’originà en bona part en 
una discussió teològica sobre l’assegurança de 
la salvació per la fe. Quina implicació hi tenen 
les “Obres” en la salvació de la persona? N’hi ha 
prou amb la fe?… I ja hi som! 

Però això també és un tema “bèl·lic”, tot i bas-
tant superat, gràcies a Déu i a la intel·ligència i a 
la bona voluntat dels creients. Deixem doncs les 
tensions i saltem més amunt. 
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Vers Jesús de Natzaret. Llegint l’Evangeli, sor-
prèn la quantitat d’al·lusions que fa el Mestre 
vers temes d’economia, d’administració… 

Citaré només dues paràboles cèlebres. 

Aquelles deu noies que esperaven de nit que 
tornés el nuvi del comiat de solter per començar 
el gran sopar; cinc creien en les assegurances 
i portaven oli de reserva per les llànties-fanals. 
Les altres, pobretes… (Mt 25,1-13). 

O l’administrador pocavergonya, simpàtic i 
intel·ligent, que veient venir el comiat impara-
ble, va saber trobar medis tan il·legítims com 
pràctics per assegurar el seu futur… (LC 16). 

... En el nostre terreny concret, per sota de la 
transcendència, la més gran assegurança és la 
de vida; mort un, almenys els altres no ho per-
den tot… Però Jesús va molt més enllà; jo diria 
que la clau incansablement remarcada del seu 
missatge, és l’assegurança més enllà de la mort. 
Per això Ell pot dir com ningú no ho pot dir: «No 
tingueu por!» 

... Acabo de complir els 83; quan, fa deu anys 
em vaig fer càrrec de l’administració en el “meu 
Col·legi” La Salle de Figueres, hi havia uns dos-
siers que em feien pessigolles; eren just de des-
prés de la Guerra; hi constaven les assegurances 
que el Col·legi tenia amb dues companyies, La 
Mundial i L’Abeille: accidents, edificis, etc. La 
signatura que ho garantia era la del Sr. Carles 
Godoy. 

Ara que ho deixo, trobo un altre dossier que as-
segura tots els alumnes d’aquest mateix Col·legi; 
la garantia és de l’entitat Godoy Corredoria 
d’Assegurances. Es comprèn que no pogués ne-
gar la meva petita col·laboració. 

firma convidada | el butlletí desembre 2002
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Salomó Marquès i Sureda
Catedràtic de Pedagogia de la Universitat de Girona

Darrerament els mitjans de comunicació cata-
lans, i especialment TV3 ens ofereixen alguns 
bons i interessants programes que ens permeten 
de conèixer, amb forca retard –però val més tard 
que mai– aspectes fins ara desconeguts de la 
realitat de la dictadura franquista. Reportatges 
com els nens desapareguts o, més recentment, 
el de la repressió franquista són d’allò més ne-
cessaris per anar recuperant la nostra història 
col·lectiva. I per anar-nos fent el nostre propi 
judici sobre què va ser la dictadura del general 
Franco. És del tot necessari recuperar aquesta 
història silenciada fins ara, no fos cas que amb 
el pas del temps ens penséssim que tot el que va 
passar són faules. 

L’any 1995 vaig publicar el llibre L’exili dels mes-
tres 1939-1975 que era el resultat d’una llarga 
investigació començada el 1989 i que ens per-
metia de conèixer per primera vegada a grans 
trets què havia passat amb el col·lectiu de mes-
tres exiliats. Fins aleshores ningú n’havia parlat 
i aquests no figuraven en cap text d’història de 
l’educació catalana (ni espanyola). Per dir-ho ras 
i curt, al cap de 20 anys de la mort del dictador 
es publicava per primera vegada un llibre que 
donava a conèixer el col·lectiu de mestres exi-
liats; d’aquesta manera omplíem un dels buits 
de la nostra història educativa contemporània. 

UNA GRAN I GREU PÈRDUA

Des del primer moment les autoritats franquistes 
varen acusar al magisteri en general d’enverinar 
l’ànima dels nois i noies amb les doctrines re-
publicanes i, per tant, havien de ser castigats, 
fortament castigats. I així va ser. Les investiga-
cions que a Catalunya i altres indrets de l’Estat 
espanyol s’han fet sobre la repressió i depuració 
del magisteri fan patent la intensitat i l’extensió 
d’aquestes sancions. L’estudi sobre la depura-
ció i repressió va ser possible perquè les dades 
es publicaven en documents oficials com, per 
exemple, la Circular de la Inspección de Primera 
Enseñanza, el Boletín Oficial de la Província o el 
Boletín Oficial del Ministerio de Educación. 

En canvi dels homes i dones, mestres, que va-
ren anar a l’exili no hi havia cap documentació. 
Pràcticament no existien en la documentació 
oficial i, per tant, la recerca sobre aquests es va 
haver de fer a partir de no-res. Va ser necessari 
fer una crida pública a través dels mitjans de co-
municació, escrits locals, comarcals i nacionals 
per tal de saber noms de mestres exiliats, on 
havien estudiat, on havien exercit, què havien 
fet i què havien escrit, cap on havien anat a sor-
tir de Catalunya, etc. El resultat de més de cinc 
anys d’investigació (una investigació que encara 
continua oberta) ens permet afirmar que més del 
10% del magisteri que treballava a Catalunya 
durant la II República va anar a l’exili! 

gener
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Els mestres que varen marxar a l’altre costat 
dels Pirineus eren, en general, els capdavanters 
de la renovació pedagògica i una bona part es-
taven compromesos políticament i sindicalment. 
Eren en bona mesura els líders del col·lectiu. Així 
doncs, el magisteri va quedar decapitat. Això 
va representar un enorme empobriment per a 
l’escola i l’educació de l’època franquista. Aler-
ta, però, que aquest empobriment tingué altres 
causes, no només l’exili, com foren, per exem-
ple, la nova política escolar emmarcada plena-
ment en el nacionalcatolicisme; una selecció de 
nous mestres feta amb criteris polítics i no pas 
pedagògics; l’adoctrinament imposat als que ja 
exercien de mestres; el paper de la Inspecció 
provincial; etc. 

Heu pensat mai quin país tindríem, des del 
punt de vista educatiu i cultural, si tot aquest 
col·lectiu no hagués marxat i la política cultural 
i escolar de la república s’hagués pogut portar 
a terme amb normalitat durant una bona colla 
d’anys? Amb el franquisme l’escola i l’educació 
recularen al segle XIX quant a continguts i me-
todologia! 

Si volem veure-hi algun aspecte positiu en el 
desgraciat fet de l’exili del magisteri ens hau-
rem de traslladar als països d’acollida, sobretot, 
els llatinoamericans. Allà bona part dels exiliats 
pogueren obrir col·legis i continuar fent de mes-
tres. Això els permeté guanyar-se la vida exer-
cint la seva professió, 
treballant en allò que 
sabien fer bé. També va 
permetre que els seus 
fills poguessin continuar 
rebent educació basada 
en el model de l’escola 
republicana. També va 
afavorir que els nois i 
noies dels països que 
els havien recollit re-
bessin una educació de 
qualitat. Per comprovar 
el que dic només cal 
anar, encara avui dia, 
a algunes ciutats de 
Mèxic (Mèxic DF, Cór-
doba, Tampico, etc.) o 
algunes de Veneçuela 
(Caracas, Maracaibo). 

Els tres germans gironins Bargés Barba (Lluïsa, 
Antoni i Josep) són un exemple paradigmàtic del 
que dic. A la ciutat de Córdoba a l’estat de Ve-
racruz, Mèxic, encara són molts els antics alum-
nes que recorden amb entusiasme la seva feina 
educadora en el Colegio Cervantes, creat amb 
l’ajuda econòmica del govern de la república a 
l’exili. 

Cada un dels exiliats podria escriure la seva 
pròpia història, ben personal i tràgica. En aques-
tes ratlles voldria destacar alguns aspectes que 
considero importants. En primer, lloc la pluralitat 
política. Hi havia força mestres que “només” 
eren nacionalistes i republicans; consideren que 
aquests ideals són suficients per ser castigats 
pels franquistes i per això marxen. D’altres mi-
litaven a Esquerra Republicana de Catalunya, al 
Bloc Obrer i Camperol, al Partit Obrer d’Unificació 
Marxista, i en menor quantitat, a Acció Catalana, 
Unió Socialista de Catalunya i a la Federació Na-
cional d’Estudiants de Catalunya. També n’hi ha 
d’anarquistes. Sindicalment la majoria pertanyia 
a la FETE, la minoria estava afiliada al Sindicat 
de Professionals Liberals, proper a la CNT. 

També podem destacar els lligams familiars que 
es donen entre aquests mestres exiliats. Hi ha 
grups de tres germans que marxen a l’exili, per 
exemple, els gironins Bargés Barba, els Delhom 
Brugués, els Moreno Pallí, els Artola Casals. Les 
parelles de germans mestres exiliats són molt 
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nombroses. En total representen més d’un 10% 
de tots els exiliats. Un altre 10% el formen el 
col·lectiu dels matrimonis que tots dos són mes-
tres. 

El fet que Catalunya sigui un territori fronterer 
afavoreix l’exili. Molt més malament ho tenien 
per fugir els qui vivien a l’interior de la Península 
o a les Illes. Aquest exili molts pensen que serà 
curt: «teníem les maletes sempre preparades per 
tornar». A l’hora de la veritat serà un exili molt 
més llarg del previst i, per alguns, serà definitiu. 

Una gran majoria passa els primers temps a 
França en camps de concentració. La decepció 
pel mal tracte que els dóna el Govern francès és 
molt gran. Ningú esperava que fossin mal aco-
llits al país de la llibertat i de la fraternitat! En 
aquests camps de concentració ràpidament s’hi 
organitzaren activitats culturals per tal de man-
tenir la moral i evitar el desànim. També hi haurà 
classes per a la mainada. Al camp d’Argelers hi 
funcionarà el Centre Escolar Canigó. El seu di-
rector serà el mestre gironí Lluís Moreno Pallí. 
Per a la majoria França serà l’únic país d’exili. 
L’esclat de la segona Guerra Mundial i l’ocupació 
de França els forçarà a buscar altres països 
d’acollida, sobretot Amèrica. Pel que fa a Euro-
pa, l’URSS serà el país que acollirà més mestres 
exiliats, després de França. Hi marxaran sobretot 
els mestres comunistes acompanyant grups de 
nens i nenes que seran instal·lats en colònies 
on continuaran rebent educació espanyola amb 
l’esperança de tornar aviat. 

Pel que fa a l’exili americà destaquen dos paï-
sos. Mèxic i Veneçuela seran els que acolliran 
més mestres. Algun dia caldrà fer un homenat-
ge públic a Mèxic i al president Cárdenas per 
l’actitud democràtica i valenta que va tenir amb 
els republicans. A Mèxic, ja ho hem dit, es crea-
ren escoles amb els diners del govern republicà 
a l’exili. En els altres països: Cuba, República 
Dominicana, Xile, Veneçuela… la creació de 
col·legis va ser iniciativa dels propis mestres. La 
majoria d’aquests centres continuaren aplicant 

un ensenyament liberal, laic, dins del marc del 
moviment de l’Escola Activa en alguns casos i 
en d’altres dins del pensament racionalista i 
anarquista. 

Parlant de l’exili no hem d’oblidar el que podem 
anomenar “exili tardà”, és a dir, aquell que es 
produeix quan el règim franquista ja està ben 
instal·lat i que afecta alguns mestres que en 
sortir de la presó, no poden aguantar resistir les 
pressions de les noves autoritats del Ministe-
rio de Educación i opten per marxar, acceptant 
l’oferta de feina que alguns amics i col·legues 
els han fet en països americans. 

Gràcies als testimonis orals i escrits dels pro-
pis mestres exiliats; gràcies, també a les apor-
tacions dels seus familiars, d’antics alumnes i 
d’amics ara podem conèixer els trets més im-
portants d’aquest col·lectiu. Hem de manifes-
tar, però, que si aquesta investigació s’hagués 
fet al començament de la democràcia o, fins i 
tot abans, amb la transició política, a partir del 
1975, després de l’amnistia, els seus resultats 
haurien estat molt millors, més complets. Els 
anys no passen en va i desgraciadament molts 
dels protagonistes d’aquesta història havien 
mort quan vaig començar la recerca a finals de la 
dècada dels 80. Una vegada més hem perdut una 
excel·lent ocasió d’aplegar testimonis vius i do-
cumentació original d’un col·lectiu que tornava a 
casa amb ganes d’explicar les seves vivències i 
amb ganes, també, que se’ls fes justícia. 

Cal preguntar-nos per què els que treballem en 
el camp de la investigació històrico-educativa 
no hem estat amatents a recuperar, fins fa pocs 
anys, aquesta memòria històrica, sobretot quant 
sovint insistim en la necessitat de lligam entre 
l’historiador i la societat. Aquest silenci ha es-
tat el fruit dels pactes de la transició? Hem de 
parlar de prudència? De por? De manca de sen-
sibilitat? 

firma convidada | el butlletí març 2003

Més del 10% del magisteri 
que treballava a Catalunya 
durant la II República va 
anar a l’exili!

155



156

Xavier Olcina i Servole
President de la Comissió d’Off Road de la Reial Federació Espanyola 
d’Automobilisme

abril
maig
juny
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L’autocròs és una de les especialitats de 
l’automobilisme esportiu que la Federació In-
ternacional de l’Automòbil (FIA) té enquadrada 
dins la comissió d’Off Road (competició fora de 
carretera). 

L’Off Road a nivell internacional domina les es-
pecialitats de ral·licròs, d’autocròs i de trial 4x4. 
Les dues primeres són carreres que es desen-
volupen dins un circuit d’uns 12 metres mínim 
d’amplada per uns 1.000 metres, més o menys 
de llargada. Al ral·licròs el pis és part del seu 
recorregut d’asfalt i part de terra, mentre que a 
l’autocròs és totalment de terra. Al trial 4x4 la 
competició consisteix en fer unes zones de difícil 
recorregut, amb un temps determinat, semblant 
al trial de motos. En l’actualitat estan naixent 
noves disciplines com les d’orientació que con-
sisteix en trobar llocs concrets amb l’única dada 
d’unes coordenades cartogràfiques (s’utilitza el 
GPS) i la de proves especials que consisteix en 
fer recorreguts amb molta dificultat com traves-
sa de rius, muntanyes, etc., inclosa la pràctica de 
la supervivència. 

A Catalunya i a Espanya les úniques especiali-
tats que es porten a terme amb normalitat, són 
l’autocròs i el trial 4x4. D’ambdues hi ha Cam-
pionat de Catalunya i Campionat d’Espanya i 
Catalunya té, a més a més Campionat d’eslàlom 

L’OFF ROAD (L’ AUTOCRÒS)

que consisteix en sortejar unes balises en una 
esplanada, amb la màxima velocitat possible i 
sense tocar-les. 

L’autocròs va ser un hereu directe del que allà 
pels anys 1975, 1976 i 1977 es deia Pop Cross. 
Aquelles carreres les organitzava Citroën i els 
cotxes que participaven eren exclusivament els 
2CV. La marca amb finalitats publicitàries anava 
organitzant carreres per tota la geografia penin-
sular improvisant circuits en llocs estratègics. 
Platja d’Aro va ser escenari d’una d’aquelles 
competicions l’any 1976. 

Aprofitant aquests vehicles i d’altres que es 
feien venir de la Catalunya Nord, Girona va ser la 
pionera en l’autocròs conjuntament amb el País 
Basc. Després d’un seguit de reunions primer a 
nivell de les federacions Catalana i Basca i des-
prés amb la Federació Espanyola, es va aconse-
guir el recolzament necessari per tirar endavant 
aquell nou tipus de competició.

Realment s’ha d’adjudicar la valentia d’introduir 
una especialitat nova al nostre país, a un grup 
d’aficionats de Les Planes d’Hostoles i de Girona 
que varen dedicar-hi hores i molta il·lusió per tal 
d’aconseguir que arranqués amb força una espe-
cialitat d’automobilisme que avui té nom inter-
nacional i que en el Campionat d’Europa hi han 
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Girona ha tingut 
sempre una rellevància 
molt important i 
mai reconeguda, en 
l’especialitat de l’autocròs.

firma convidada | el butlletí juny 2003

aparegut noms il·lustres dins l’automobilisme 
mundial. Aquests intrèpids varen actuar sempre 
en nom d’Escuderia Sellabona i Escuderia Gi-
rona, la unió de les quals va arribar a portar el 
Campionat d’Europa a Les Planes i a Sils. 

Cal fer menció especial al “5è Autocross Les Pla-
nes” que l’any 1979 va aconseguir per primera 
vegada, portar a Espanya el primer Campionat 
d’Europa. Concretament els dies 17 i 18 de març 
van ser per l’automobilisme gironí unes dates de 
cabdal importància. Entre els 60 inscrits hi ha-
via els millors pilots de l’especialitat d’Europa, 
principalment en la categoria de Fórmules, en la 
que va ser el guanyador l’austríac Klaus Schwin-
genschlogl pilotant un Porsche-MKE. El primer 
pilot del país va ser el gironí Pere Maymí que va 
quedar en quart lloc. Val a dir que qui en aquells 
moments era campió d’Espanya és Lluís Sella-
bona i que en aquesta cursa va tenir un accident 
que no li va permetre acabar, quan anava en se-
gon lloc de la final. En la categoria de turismes 
el guanyador va ser el català Ignasi Roger amb 
Golf 1600. 

També de ral·licròs vàrem tenir les dues prime-
res carreres (i úniques en tot l’Estat espanyol) 
del Campionat d’Europa en el circuit de Sils, 
la primera els dies 1 i 2 de novembre de l’any 
1986 i la segona el 6 i 7 de juny de 1987, però 
la manca de pilots i de circuits en el nostre país 
va impedir una continuïtat que ben segur tothom 
hauria desitjat. 

Girona va ser la que va introduir l’especialitat 
de l’eslàlom l’any 1980. A títol de demostració 
i amb l’ambició de fer un campionat provincial 
l’any següent, el dia 21 de desembre la Delega-

ció Provincial de la Federació Catalana va orga-
nitzar una prova a l’esplanada del pàrquing de 
Platja d’Aro (encara el pis era de terra i no s’hi 
havia construït el pavelló) i amb un recorregut 
de 407 metres, el qual s’havia de fer 3 vegades. 
Hi varen participar 57 pilots, els més coneguts i 
reconeguts de la província en aquells moments. 
Anys més tard s’organitza el primer campionat 
de Catalunya, campionat que encara es convoca 
en l’actualitat amb prou èxit. 

L’any 1978 regia l’esport de l’automobilisme a 
Espanya S.A.R. Príncipe de Baviera, D. Fernando 
de Baviera y Mesia (avui desaparegut), a Cata-
lunya el Sr. Antoni Grifoll i Clariana i presidint la 
comissió d’Off Road i la Delegació provincial, el 
que subscriu aquest escrit. Doncs bé, aquell any 
va ser el primer campionat d’Espanya d’autocròs, 
del qual en va ser brillant guanyador Lluís Sella-
bona i Comas, de les Planes d’Hostoles. 

Girona ha tingut sempre una rellevància molt 
important i mai reconeguda, en l’especialitat 
de l’autocròs, tant a nivell català, com a nivell 
de l’Estat espanyol, com a nivell internacional. 
Hi ha hagut personatges importants que han 
treballat a l’ombra, hi ha hagut representació a 
la Federació Internacional, a la Reial Federació 
Espanyola, a la Federació Catalana i també hi ha 
hagut grans campions en totes les diferents dis-
ciplines de l’autocròs. 

En aquelles èpoques inicials només hi havia dues 
especialitats, que eren la de turismes i la de fór-
mules. En la primera hi entraven tota classe de 
vehicles amb carrosseria, bé fossin de sèrie, bé 
fossin preparats tant de motor com de la resta 
d’elements (amortidors, direcció, frens, etc.). En 
la segona hi tenien entrada vehicles tubulars, 
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monoplaces (tipus fórmula), amb qualsevol tipus 
de motor. 

Va ser l’any 1987 que es va començar a introduir 
la diferenciació dels turismes, entre els de sèrie 
(Divisió I) i els preparats (Divisió II). Aquest sis-
tema ha sigut vàlid fins fa ben poc, ja que l’any 
2001 per imposició de la FIA, s’han invertit les di-
visions i ara la que abans era Divisió I és la II i vi-
ceversa. Quant a formules (Divisió III) poques va-
riacions varen tenir a part de la introducció de la 
tracció a les 4 rodes els anys 1984/85 que va ser 
una gran millora en la competitivitat d’aquests 
vehicles. El que sí va ser una autèntica revolució 
va ser l’aparició l’any 1995 dels Car Cross, vehi-
cles tubulars i monoplaces, però amb motors de 
moto amb les limitacions següents: bicilíndrics 
de 2 temps inferiors a 500 cc, bicilíndrics de 4 
temps inferiors a 652 cc, o 4 cilindres i 4 temps 
inferiors a 600 cc. Aquests vehicles tenen la par-
ticularitat de que són molt manejables i el seu 
poc pes els fa competitius de tal manera, que els 
temps que fan són iguals o millors que els Divi-
sió III, depenent del traçat del circuit. Realment 
l’espectacularitat de les carreres d’avui ve dona-

da per les graelles de sortida amb 15 vehicles de 
Car Cross (Divisió IV) que hi ha a totes les finals. 
El primer Campionat de Catalunya d’aquesta 
Divisió va ser l’any 1995 i el primer Campionat 
d’Espanya el 1996. 

Va haver-hi una època en què es va considerar 
que el nom d’autocròs era assimilable a carreres 
sobre terra i com a tal de poc nivell (l’asfalt sem-
pre ha sigut més ben considerat: ral·lis, Fórmula 
1, etc.). És per això que dels anys 1993 al 1997, 
es va voler canviar el nom i se li va dir “Velocitat 
sobre terra”. Quan es va veure que el nom no te-

nia res a veure amb la popularitat i també influïts 
per la sol·licitud de la FIA, es va recuperar el seu 
nom original d’Autocross (autocròs en català), 
que és el que avui encara perdura. 

També la província de Girona ha tingut molts 
circuits d’autocròs. A més dels pioners a Les 
Planes i a Sils, que són els que varen tenir Cam-
pionat d’Europa, també hi va haver circuit a Lla-
gostera que va ser durant molts anys campionat 
d’Espanya, també La Jonquera, Besalú i Lloret 
varen fer carreres principalment del campionat 

català. Avui només queda un circuit a Vidreres 
que fa diferents proves socials i del Campionat 
de Catalunya. Tradicionalment Girona ha sigut 
bressol de grans pilots i grans carreres. En el 
seu moment se’ns va negar el circuit de Fórmula 
1 que tots volíem a Caldes de Malavella, però 
circumstàncies alienes a l’automobilisme espor-
tiu barrejat amb poca habilitat de qui en aquells 
moments havien de decidir i recolzar la propos-
ta, va fer que el circuit en qüestió marxés cap a 
Montmeló. Tanmateix, tampoc no el tenim tan 
lluny. 

firma convidada | el butlletí juny 2003
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Àngel Madrià i Roura
Dissenyador gràfic i professor de 
Disseny Periodístic de la Universitat Pompeu Fabra

Al llarg d’aquest any 2003 se celebra a Barcelona 
i altres ciutats catalanes –entre elles Girona, 
encara que amb poca repercussió– l’Any del 
Disseny. Aquesta cita cultural que sorgeix per 
celebrar el centenari del FAD (Foment de les Arts 
Decoratives), pretén acostar el valor del disseny 
i la creativitat a tothom. 

Durant molts anys la feina de dissenyar va estar 
molt allunyada de l’atenció de la societat i no va 
ser fins la dècada dels 80 que va irrompre amb 
força i es va posar de moda una nova professió fins 
llavors desconeguda o poc valorada pel públic: 
els dissenyadors. A partir d’aquí vam veure com 
la paraula “disseny” l’aplicàvem a conceptes 
que fins llavors no hi havíem donat massa 

EL DISSENY: UN MITJÀ O UNA FINALITAT?

importància: objectes de disseny, menjar de 
disseny, cotxes de disseny, ulleres de disseny… 
Aquest boom va provocar que la teoria del que 
era el disseny i sobretot de la seva finalitat no 
fossin aplicats a aquests “nous objectes”, i així 
vam veure estris transformats que es convertien 
gairebé en inservibles: penjadors que no servien 
per penjar res, cadires que feien mal a l’esquena 
al seure, forquilles que no punxaven el menjar… 
fins al punt d’arribar a transmetre a la societat una 
idea absolutament falsa del que havia de ser el 
disseny. En general tenim una imatge esbiaixada 
del que representa la paraula disseny i a això, 
en part hi ha contribuït la mateixa professió i 
també la difusió dels media; d’aquesta manera 
i canalitzada pels mitjans aquesta paraula 
ha entrat de ple en el nostre vocabulari diari. 
Contemplem, doncs, com aquest concepte 
el tenim present en la majoria d’objectes i 
elements que ens envolten o utilitzem a diari, 
però gairebé sempre l’associem i el relacionem 
només en la forma dels objectes i hi atribuïm una 
funció merament estètica, gairebé decorativa. 
En el sentit més ampli de la paraula hi hem de 
tenir presents altres conceptes: la funció, els 
materials, els processos o costos de fabricació… 
Entre els que ens dediquem professionalment 
al disseny, sigui industrial (cotxes, cafeteres, 
làmpades…), editorial (llibres, revistes, 
diaris…) o gràfic (catàlegs, packaging, imatge 
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corporativa, publicitat…) sempre ha existit i 
existeix el gran repte a l’hora de plantejar un 
treball o un projecte: què ha de ser primer el fons 
–la funció– o la forma –l’estètica–. Aquesta és 
la clau: com combinem l’estètica d’un element 
amb la seva funcionalitat, perquè és evident que 
cada vegada té més valor i és més necessari 
incorporar conceptes en la forma dels objectes 
els quals es posen a l’abast de tothom, però 
també hem de tenir present quina és la funció 
que han de fer; posem pel cas, un edifici, un 
telèfon o el menjar. A vegades els professionals 
ens hauríem de preguntar més sovint quina és la 
nostra funció, saber quin és el nostre paper. 

El disseny com a mitjà 
Amb aquest raonament podem concloure que 
el disseny no pot ser una finalitat en ell mateix 
ni un objectiu final (això potser ho podríem 
traslladar al camp de l’art); ha d’ésser un mitjà, 
una tècnica, un recurs que utilitzem per millorar 
la transmissió d’una notícia o per vendre un 
objecte. Un exemple molt clar per veure quin 
és el paper del disseny el podem veure en un 
pont, en una cadira o en un diari: el pont ha de 
complir principalment un objectiu, possibilitar 
la comunicació de gent o vehicles d’un costat 
a l’altre del riu; la funció bàsica que ha de fer 
una cadira és la de fer possible asseure’ns 
còmodament i el que ha de fer el disseny en un 
diari és permetre llegir clarament les notícies. 
Un cop hem complert aquest primer objectiu (la 

funció), el següent objectiu ha de ser la forma 
o l’estètica, que combinats segons els criteris 
dels professionals, ens donaran un resultat més 
o menys exitós. 

Per exemplificar més sobre el disseny i la 
percepció que en tenim ho podem veure 
en la polèmica que s’ha encetat a Girona a 
conseqüència de la reforma de la Plaça del 
Vi i la Pujada del Pont de Pedra. El debat que 
s’ha originat en els diferents mitjans i en les 
converses de carrer, no és pas sobre si la reforma 
de l’espai resol l’ordenació dels moviments de 
vianants i cotxes, si s’han soterrat els serveis, si 
s’han eliminat barreres arquitectòniques o si les 
terrasses que hi ha sota les voltes queden més 
ordenades (d’aquests aspectes sí que han opinat 
professionals com l’arquitecte Josep Fuses). 
La discussió que s’ha generat se centra en un 
fanal que s’ha col·locat davant de la façana de 
l’Ajuntament i en un arbre que s’ha de plantar 
prop d’un habitatge dissenyat pel prestigiós 
arquitecte modernista gironí Rafael Masó. És 
més, sobre el fanal, l’element clau de discòrdia 
no és sobre si compleix amb la seva funció, que 
seria bàsicament la d’il·luminar, sinó sobre els 
materials amb què està construït o sobre si la 
seva col·locació trenca l’harmonia del conjunt de 
la plaça (una qüestió bàsicament estètica). I el 
debat de l’arbre, no és sobre quin tipus d’arbre 
convé més per l’espai on ha d’anar, o si les arrels 
perjudicaran el paviment, sinó que el problema 
s’ha generat perquè quan creixi, l’arbre taparà la 
magnífica façana restaurada que hi ha al davant. 
Una vegada més els mitjans focalitzen el debat 
al terreny d’allò superficial, del si t’agrada o no 
t’agrada, com si el disseny quedés reduït només 
al concepte del és maco o és lleig. 

Davant de la pregunta: t’agrada el disseny 
d’aquest cotxe?, si no som professionals del 
sector, opinem sobre la forma dels llums, 
l’estètica general o el color del vehicle i ens 
expressem més portats pel sentiments o 
les sensacions que no pas per l’anàlisi o la 
reflexió (de fet no tenim prous coneixements ni 

En general tenim una 
imatge molt simplificada 
del que significa la paraula 
disseny. 

firma convidada | el butlletí setembre 2003
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arguments). En canvi si la mateixa pregunta la 
fem a un professional del sector, segurament 
que la resposta no serà només sobre elements 
decoratius del cotxe sinó també sobre la seva 
funció (seguretat, estabilitat, aerodinàmica, 
consum…). 

Aquesta qüestió sobre el disseny de les coses, 
sobre el fons i la forma, la trobem en gairebé 
tots els elements quotidians amb els quals ens 
relacionem. Quan comentem si un anunci de 
televisió ens agrada, contestem sí o no seguint 
criteris estètics, però poques vegades tindrem 
arguments per explicar el perquè ens agrada o 
el perquè no ens agrada. Quan llegim un diari o 
una revista, sempre podem dir si ens hi sentim 
còmodes o no llegint-lo, però moltes vegades 
ens costarà explicar què és el que ho fa possible. 
I també quan contractem una assegurança pel 
nostre cotxe, per la nostra empresa, o per la nostra 
llar, moltes vegades l’element que prioritzem 
més és el de si és fàcil contractar-la (telèfons 
directes), de si és barata la seva contractació, 
sense valorar el que ens ofereixen a canvi. En 
tots aquests casos és evident que la resposta 
la trobarem en mans de professionals, només 
poden ser ells que fusionin la forma (element 
important) amb el fons (element bàsic). 
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Jesús Téllez Sánchez
Àrbitre de futbol de 1a Divisió
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En certa ocasió, quan estava estudiant a la Uni-
versitat Autònoma de Barcelona, vaig coincidir 
al campus amb un noi que jugava a futbol en un 
equip gironí al que havia arbitrat diverses vega-
des. Ens vam reconèixer mútuament, ens vam 
saludar, i vam parlar, per primera vegada, una 
bona estona; que d’on érem, què estudiàvem, 
com ens anava la temporada, etc., i al final de la 
conversa ell es va acomiadar amb un sorprenent 
i alhora inquietant «m’ha agradat molt parlar 
amb tu, per ser àrbitre sembles prou bon tio». 
I dic inquietant perquè si un universitari que 
estava immers en el món del futbol tenia aques-
ta imatge dels àrbitres què en devia pensar la 
resta de la societat, aquells que tinguin menys 
formació intel·lectual o que no hagin viscut mai 
aquest esport des de dins. Aquesta va ser la pri-
mera vegada que vaig tenir plena consciència 
del gran desconeixement general que hi havia, i 
continua havent, del col·lectiu arbitral. 

Sempre ha existit un prejudici cap a la figura 
de l’àrbitre, a qui gairebé tothom mira amb cert 
recel i desconfiança, com es mira a algú llunyà, 
fred, estrany, amb intencions incertes. És humà 
tenir por a allò que ens és desconegut i és per 
això que sempre he pensat que si ens conegues-

PER ENTENDRE MILLOR ELS ÀRBITRES 
DE FUTBOL

sin, si sabessin qui som, com ens preparem per 
ser millors, què sentim, perquè fem les coses 
com les fem, seríem molt més valorats, o si més 
no, més entesos. 

De fet això no és una teoria, fa molts anys que 
veig com les persones del meu entorn, aquells 
amb els que parlo de futbol, els que em veuen 
entrenar-me gairebé cada dia, els que em 
veuen il·lusionat quan m’arriba el nomenament 
per xiular un partit, els que perceben la meva 
preocupació quan he tingut alguna errada im-
portant, els que em noten indignat per alguna 
crítica injusta o malintencionada cap a mi o 
cap a qualsevol altre company…, tots ells, es 
miren l’arbitratge amb uns altres ulls, intenten 
ser més objectius, tenir en compte les dificultats 
que se’ns presenten al terreny de joc, el poc ajut 
que ens presten els jugadors, etc. 

La veritat és que tothom reconeix que la feina de 
l’àrbitre és difícil, i ho és per moltes raons. Una 
de les més genèriques i fonamentals és que afi-
cionats i àrbitres parlem idiomes diferents. Vull 
dir que precisament la grandesa del futbol és 
que genera passions i sentiments. L’espectador 
s’involucra de tal manera en el joc que pateix, 
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Quan un partit es posa 
difícil el sentiment de 
solitud enmig d’aquesta 
multitud és esfereïdor. 
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s’enfada, crida, desitja, gaudeix i vol que el seu 
equip guanyi sigui com sigui. I d’altra banda, 
l’àrbitre ha de ser tot el contrari: objectiu, serè, 
equilibrat, seriós, rigorós, en definitiva racio-
nal. És per això que parlo “d’incompatibilitats 
idiomàtiques” a l’hora d’intentar conjugar la 
passió amb la raó. 

A part d’això hi ha moltes altres dificultats. A 
la 1a Divisió la velocitat del joc és realment 
vertiginosa. Tot passa molt de pressa i hem de 
prendre decisions amb una rapidesa inusual en 
qualsevol altra professió. Decisions que, si no 
són encertades, provocaran rius de tinta en for-
ma de crítiques. El que no es té mai en compte 
és que hi ha estudis que han demostrat que del 
total de decisions que pren un àrbitre al llarg 
d’un partit n’encerta de l’ordre d’un 95 o 96%, 
molt superior al percentatge que presenta qual-
sevol jugador. 

Tot i així l’opinió pública ens sol jutjar per erra-
des molt puntuals; que si un penal, que si un 
fora de joc…, jugades que sovint són tan difícils 
d’apreciar que ni veient-les per televisió diver-
ses vegades des de diferents angles i a càmera 
lenta, els comentaristes arbitrals són capaços 
de pronunciar-se, tot pretenent que nosaltres ho 
hàgim fet al camp amb un sol angle de visió, en 
moviment, amb tot de jugadors al voltant que et 
poden destorbar la visió, tot plegat en dècimes 

de segon. Em sembla molt important que la gent 
entengui que el que nosaltres apreciem al camp 
no sempre és el mateix que es veu per la televi-
sió. Jo mateix, quan miro els vídeos dels meus 
partits veig algunes situacions que em sembla 
impossible no haver-les vist en directe. 

És evident que les errades arbitrals es pro-
dueixen tot sovint, però tothom s’equivoca en 
un partit de futbol: jugadors, entrenadors, pre-
sidents…, però sembla que nosaltres som els 
únics que no tenim dret a fer-ho, i som condem-
nats a patir la penitència de la incomprensió en 
la més absoluta solitud. Perquè nosaltres no 
tenim cap afecció al darrere (a part de la famí-
lia i els amics) que ens encoratgi quan passem 
un mal moment. En aquest sentit (i en alguns 
d’altres) envejo el suport que donen els seus 
companys al jugador que falla un penal, o al 
porter que s’empassa un gol. Fins i tot els seus 
seguidors, passat el disgust momentani, solen 
aplaudir-los i animar-los per fer-los passar el 
mal tràngol. 

Aquesta indefensió ens converteix en l’element 
més dèbil del futbol, circumstància que no ha 
passat inadvertida per alguns entrenadors, ju-
gadors i presidents que, any rere any, demostren 
una manca de maduresa i sinceritat en voler ca-
muflar errades pròpies darrere de les comeses 
pels àrbitres, fent-nos únics o principals respon-
sables del fracàs de les seves expectatives. Per 
descomptat que aquests mals resultats mai són 
producte del mal joc, de tàctiques o alineacions 
errònies o d’una mala política de fitxatges. Al 
futbol només s’equivoca l’àrbitre. I el que ja rat-
lla la demència és quan apareix algú que declara 
que hi ha campanyes o confabulacions orques-
trades per tal de perjudicar un equip determinat, 
atorgant a l’organització arbitral un aire de lògia 
judeomaçònica a qui agrada jugar amb els des-
tins futbolístics dels clubs del país. Fixeu-vos 
fins a quin punt pot arribar aquesta bogeria que 
no fa massa temporades el president d’un club 
de 1a Divisió va anar a Madrid a parlar amb el 
president del Comitè Tècnic d’Àrbitres, suposa-
dament per queixar-se formalment de les darre-
res actuacions arbitrals que havia rebut el seu 
equip i que havien posat els seus aficionats en 
peu de guerra. Quan va arribar al Comitè i va ser 
rebut pel president arbitral li va confessar que 
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estava rebent tal pressió per part de l’opinió pú-
blica que s’havia vist obligat a venir a reclamar, 
tot i que personalment no ho creia procedent, i 
l’única cosa que li demanava era poder-se que-
dar una bona estona al seu despatx, parlant de 
qualsevol altra cosa, per tal de fer veure que 
estava molt indignat. Així, després de fer temps 
xerrant amigablement, va tornar a la seva ciutat 
i tots contents. 

No voldria concloure sense esmentar una altra 
de les dificultats que presenta l’arbitratge del 
futbol professional que és la manca de fair play 
de molts jugadors. A cada partit es lliura una 
veritable “guerra psicològica” entre jugadors i 
àrbitres. Els primers tenen com a pràctica ha-
bitual qüestionar-te la majoria de decisions 
que els perjudiquin, en un intent d’erosionar la 
teva convicció i seguretat, i provocar dins teu 
un sentiment de culpabilitat que pugui portar-te 
a compensar-los en altres decisions. I a l’altre 
bàndol et trobes tu, intentant aïllar-te de tot i 
de tothom i decidir en funció del que veus, fent 
cas omís a les recomanacions, observacions 
i protestes de 22 jugadors sobre el camp, i a 
milers d’espectadors a les grades. Us asseguro 
que quan un partit es posa difícil el sentiment 
de solitud enmig d’aquesta multitud és esfereï-
dor, alhora que motivant, perquè saps que ningú 
més que tu sol pots tirar allò endavant…, enca-
ra que ningú no t’ho agraeixi. 

firma convidada | el butlletí desembre 2003
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Pere Cornellà i Valls
Propietari de Cafès Cornellà

El cafè és un producte exòtic que prové de les 
zones tropicals del nostre planeta. En canvi, és 
un producte molt tradicional i amb una difusió 
tal que podríem qualificar-lo de “corrent”, tant 
des del punt de vista del consum abundant i 
periòdic dels nostres hàbits alimentaris com 
de la seva presència o acompanyament al llarg 
de tants moments de la jornada diària. Així ha 
estat i sembla que ho continuarà sent a causa 
o per virtut de les qualitats que el caracteritzen 
i sobre les que no m’estendré per haver estat 
prou tractades o formar part del coneixement 
general.

El meu interès escau en aprofitar aquesta opor-
tunitat per intentar donar una mica de llum 
sobre la pròpia qualitat del cafè de la mane-
ra més genèrica possible. Abans d’entrar en 
matèria voldria proposar una reflexió sobre un 
aspecte molt bàsic però no menys important: si 
féssim una enquesta a un grup ampli de perso-
nes sobre quin és l’atribut del cafè que més els 
agrada, la majoria contestaria l’aroma, encara 
que no es declaressin com a consumidors habi-
tuals de cafè. Aleshores la següent qüestió se-
ria: com és possible que un producte amb una 
aroma tant apreciada pugui donar una beguda 
a vegades tan dolenta, o si res més no amb tant 
poca relació amb la seva expressió aromàtica? 
I ara, la gran pregunta: quin sabor té l’aroma 

CAFÈ I QUALITAT

del cafè? i, finalment, com capturar l’ànima del 
cafè? 

Penso que aquest és el problema més gran 
al qual s’ha enfrontat l’esforç de recerca de 
l’home en matèria de cafè. Tot i tractar-se 
d’un producte històricament tan antic com 
el seu propi consum, només fa unes dècades 
que l’home disposa de l’energia suficient per 
capturar o extreure del cafè els seus principis 
aromàtics sense fer-los malbé. 

La quantitat d’artefactes i patents que des de 
finals del segle XIX han estat desenvolupats 
demostren aquesta preocupació. Els seus au-
tors emprenen la recerca per una mena de camí 
erràtic envers l’assoliment de l’èxit aromàtic. 
No és només fins a la meitat del segle passat, 
concretament l’any 1961, que apareix la idea 
d’incorporar una bomba d’impulsió hidràulica al 
circuit de l’aigua calenta. A partir d’aquest mo-
ment podem començar a parlar de cafè espres-
so (cafè elaborat mitjançant pressió). El cafè 
espresso, per tant, podria qualificar-se com el 
que obté la millor expressió aromàtica del cafè 
i la que ofereix més satisfacció al consumidor.

Arribats a aquest punt m’agradaria poder acla-
rir un altre concepte: com a consumidors iden-
tifiquem un cafè preparat a la manera espres-
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Els principals arguments 
per a la seva degustació 
són de tipus sensorial i 
estimulant.

so com una beguda forta o amargant i més si 
aquest és curt i sense sucre. En canvi, el cafè 
preparat amb una cafetera de filtre és una infu-
sió amb unes connotacions més lleugeres, fins 
i tot saludables. Però, on és l’aroma? La res-
posta és: una cafetera que funciona a pressió 
atmosfèrica no té prou energia per arrossegar 
l’aroma del cafè fins a la tassa. El sistema es-
presso permet extreure l’aroma del cafè i tots 
els principis organolèptics que el caracteritzen 
i… també, si l’extracció es fa malament, totes 
les altres propietats que no són precisament 
les més apreciades. Aquesta és en el fons la 
gran paradoxa: un mal control de l’energia en 
forma de temperatura i pressió de l’aigua pro-
voca greus defectes de tassa que contribueixen 
al mal concepte que hom té de la beguda final. 

En un producte natural com el cafè, pretendre 
establir uns conceptes de qualitat és una qües-
tió força difícil, doncs el procés de producció i 
elaboració d’aquesta excel·lent beguda passa 
per un llarg recorregut que va des de la planta-
ció, als països tropicals, fins a la tassa, a casa 
nostra. En aquest llarg trajecte se succeeixen 
diverses etapes (conreu, collita, benefici humit 
i sec, preparació, comercialització/exportació, 
torrefacció, mescla, envasament i preparació) 
on intervé l’acció de l’home amb un objectiu 
comú: obtenir el màxim de qualitats sensorials 
de la tassa de cafè. «El cafè és un perfum que 
es pot beure», deia el desaparegut Mr. Philippe 
Jobin, a la dedicatòria del seu monumental tre-
ball Les Cafés Produits Dans Le Monde, reedi-
tat l’any 1992. 

El grau de professionalitat d’aquests homes i el 
focus d’interès –econòmic, especulatiu o quali-
tatiu– de cada un d’ells influirà de forma decisi-
va en el resultat final de la beguda, que hauria 
de tenir com a conseqüència directa la satisfac-
ció del consumidor. Donat que el cafè tot sol no 
aporta cap quantitat significativa de proteïnes 
ni vitamines, podem afirmar que no és rellevant 
des del punt de vista nutricional i, per tant, els 
principals arguments per a la seva degustació 

són de tipus sensorial i estimulant: prenem 
cafè per gust i satisfacció. L’hàbit o “vici” pel 
cafè és precisament la recerca d’aquests plaers 
més que no pas la dependència per la ingestió 
d’una dosi de cafeïna. 

En aquest punt podem fer la primera afirmació: 
si es produeix una variació apreciable respecte 
de la norma de qualitat influirà de forma directa 
sobre la satisfacció que el cafè pugui produir 
al consumidor, és a dir, per un major nombre 
d’errades en les etapes esmentades, en resul-
tarà una menor quantitat de virtuts en la tassa. 

Quan l’Organització Internacional del Cafè (ICO) 
mitjançant del seu Fons de Promoció del Cafè 
parla de qualitat, ho fa a partir de tres principis 
molt generals, però prou reveladors: 

– Qualitat és «grau d’excel·lència». 

– Qualitat és «allò que satisfà als consumi-
dors». 

– Qualitat és «lliure de defectes». 

Per aprofundir en aquests principis podríem di-
vidir el procés d’elaboració del cafè en tres eta-
pes fonamentals que, en el nostre cas, tenen 
una localització geogràfica diferent: 

– Al país d’origen: el conreu i la preparació per 
a l’exportació. 

– Al país de destinació, a nivell industrial: el 
desenvolupament del sabor. 

– Al país de destinació, a nivell del consumidor: 
el servei i el consum de la tassa de cafè. 

Al país d’origen, i tot seguint les directrius de 
l’ICO, cal que les condicions de conreu siguin 
les més apropiades (sòl, règim de pluges i tem-
peratures, adobs, control de plagues, etc.) per 
produir un cafè sa i lliure de defectes, que ens 
proporcionarà una tassa sense sabors impro-
pis. Cal produir cafès de la varietat Aràbica, 
d’altura, collits en estat ideal de maduració i 
processats per via humida amb un control es-
tricte sobre l’excés de fermentacions. La pre-
paració del cafè per a l’exportació haurà de se-
guir les normes de classificació internacional. 

firma convidada | el butlletí març 2004
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El resultat serà un cafè amb una tassa neta, 
d’una acidesa equilibrada, amb un cos i aroma 
excel·lents. 

Quan el cafè arriba a la destinació en el si d’una 
indústria torradora on es desenvolupen les se-
ves qualitats organolèptiques. Serà imprescin-
dible un procés de torrat en unes instal·lacions 
tècnicament adients per extreure el màxim ren-
diment sensorial de cada tipus de cafè verd. Una 
mescla perfecta, fruit del coneixement i la sen-
sibilitat del mestre torrador, amb els objectius 
fixats en la satisfacció al consumidor mantenint 
un sabor de tassa constant i equilibrat. Caldria 
també ser molt prudents a l’hora d’utilitzar el 
cafè torrefacte (torrat amb sucre), ja que pot 
arribar a desnaturalitzar el sabor del cafè i, 
massa sovint, contribueix a dissimular els de-
fectes de tassa de determinats cafès d’origen 
poc seleccionats, només a canvi d’afegir color i 
un gust excessivament amarg a la infusió. 

Totes les qualitats de sabor i aroma s’hauran de 
protegir amb un envasament apropiat (al buit o 
en una atmosfera modificada amb un gas inert 
són els millors), per mantenir-les intactes fins 
arribar al consumidor final i protegir-les dels 
seus enemics naturals: l’oxigen de l’aire i la hu-
mitat relativa ambiental, que són els principals 
responsables de l’alteració dels olis essencials 
del cafè juntament amb les aromes més deli-
cades. 

Finalment, quan arribem al nivell del consu-
midor, seran necessaris tots els esforços per 
informar-lo amb conceptes clars i ajudar-lo a 
reeducar el seu paladar perquè pugui apreciar 
una bona tassa de cafè. Hem de ser conscients 
que, degut als 40 anys d’intervenció de l’Estat 
espanyol en el comerç del cafè (el sector es va 
veure liberalitzat tot just a inicis dels anys 80) 
la cultura i el coneixement que té el consumi-
dor respecte del cafè no són gens comparables 
als dels nostres veïns europeus, en canvi té les 
mateixes capacitats sensorials.

Podem afirmar també que un bon coneixement 
del producte i les formes de preparar-lo ajuda-
ran a millorar la valoració i el concepte global 
d’una beguda tan estimada per molta gent i que 
retrobem en tants moments de la jornada. 

Personalment, no em cansaré de repetir que hi 
ha gent a qui no els agrada del tot el seu sa-
bor. Penso sobretot en l’augment del consum 
de cafès tallats amb llet, carregats de sucre, o 
llargs “estil americà”, com a fenomen defen-
siu de molts consumidors enfront dels cafès 
excessivament recremats, amargants o astrin-
gents que, massa sovint, ens veiem obligats a 
prendre. En trobarem d’altres que es rendeixen 
davant de la seva aroma encara que no es de-
clarin uns consumidors addictes, però, el que 
també és ben segur és que a quasi ningú deixa 
indiferent. 

És per aquest motiu que, tots els professionals 
del sector del cafè i l’hostaleria han de fer un 
esforç per preparar la tassa més aromàtica, as-
segurant en tot moment la màxima puresa de 
les aigües, el manteniment de la maquinària 
en perfecte estat de funcionament i neteja. 
Per assolir-ho amb garanties ens calen bons 
professionals, autèntics “barista”. Amb aquest 
terme italià es designa a la persona especialis-
ta en el mètode espresso, persones formades 
adequadament en el coneixement del producte 
i la seva regulació, en el domini de les màqui-
nes i la seva neteja, i sobretot, en el coneixe-
ment de l’art de l’elaboració de l’espresso i del 
domini de l’emulsió de la llet. Una persona que 
sàpiga com controlar l’energia i extreure totes 
les qualitats del cafè, amb seguretat i coneixe-
ment, tassa a tassa, aconseguint que el plaer 
de prendre un bon espresso no sigui un fet ex-
cepcional sinó, que formi part de l’agradable 
encontre amb aquesta beguda tan arrelada 
als nostres hàbits de consum i la manera tan 
“mediterrània” d’entendre la vida, un entorn, 
una companyia, una tertúlia i compartir un bon 
cafè… bo de veritat! 

firma convidada | el butlletí març 2004
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Firma convidada

Anton Raventós Espona
President de la Fundació OSCOBE

OSCOBE (Obra social Comunitària de Bellvitge) 
és una fundació d’interès social sense ànim de 
lucre. 

OSCOBE sorgeix al barri de Bellvitge quan era 
una zona que començava a néixer i que ho feia 
sense deixar prou espai per als serveis. Per 
aquesta raó conjuntament amb els veïns, vam 
lluitar per aconseguir que es deixessin d’edificar 
més de 3.000 habitatges i alguns blocs comer-
cials que estaven previstos. 

D’aquesta forma, tot i que Bellvitge continua 
sent un barri superpoblat, vam guanyar espais 
per fer-hi jardins i els serveis que pensàvem 
que hi calia. Després d’uns anys de democràcia, 
l’atur va començar a fer-s’hi present, i molts dels 
joves que no podien seguir, per la raó que fos, 
els seus estudis, s’estaven al carrer sense fer 
res. Calia trobar una sortida per aquests joves 
i es creà l’associació ORSPl (registrada el 21 de 
febrer de 1975). Davant d’aquesta situació va 
sorgir la idea de crear unes cooperatives i tallers 
formatius que permetessin vincular-los al món 
del treball, formant-los laboralment. 

Un grup d’aquests nois/es del barri de Bellvit-
ge juntament amb professionals i voluntaris de 
l’acció social es traslladaren a la casa colònies 
de Can Bellvitge a Girona, i començaren a treba-
llar en la reinserció social d’aquests joves utilit-
zant com a eina educativa el treball. 

FUNDACIÓ OSCOBE

L’associació ORSPl passa a ser el 19 d’octubre 
del 1987 la Fundació Obra Social Comunitària de 
Bellvitge (OSCOBE), coincidint amb l’aprovació 
de la Llei de Fundacions de Catalunya. 

Al cap d’un temps de desenvolupar la nostra tas-
ca social a Girona, la Generalitat ens va proposar 
una col·laboració: ens demanà que acollíssim jo-
ves tutelats de més de 16 anys, perquè ells tam-
bé tenien el problema de trobar-los feina. 
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Aquest fet junt amb altres circumstàncies va 
provocar que el projecte dirigit a joves de Giro-
na anés prenent més cos, fins que va arribar el 
moment de desvincular-se totalment del barri de 
Bellvitge. 

Des de fa més de 25 anys, OSCOBE forma gent 
duent terme una intervenció educativa com a 
instrument de formació prelaboral. El perfil dels 
joves atesos tenen mancances a diferents ni-
vells: dificultats de continuar l’ensenyament re-
glat, familiars, socials… aquest perfil va variant, 
per això intentem adaptar-nos a les necessitats 
socials de cada moment. 

Sembla que la formació normalitzada passà per 
uns estudis, però el cert és que pots arribar a ser 
persona i a ser un treballador excel·lent d’una al-
tra manera, i això és el que nosaltres procurem. 
Intentem impartir una formació que s’allunyi de 
la formació reglada, intentant utilitzar molt poc 
les aules ja que la major part dels joves que ate-
nem fracassarien. Per aquesta raó s’han creat 
unes empreses socials d’inserció on els nois po-
den desenvolupar la seva formació d’una mane-
ra pràctica. En aquests moments s’imparteixen 
des del Centre laboral de la fundació: cursos 
d’hostaleria (cuina, cambrer i serveis generals) i 
d’agricultura (jardineria, viverisme i fruticultura),i 
també s’ofereixen itineraris d’inserció laboral. 

Les empreses socials d’inserció, el seu funcio-
nament és una mica la quadratura del cercle, 
perquè hem d’intentar que funcionin econòmica-
ment, però també, i per sobre de tot, socialment, 
i això a vegades és difícil. 

Per aconseguir els objectius esmentats anterior-
ment, actualment tenim les següents empreses 
socials d’inserció que la Fundació està tirant en-
davant: 

– Vivers OSCOBE: 14 hectàrees de bambú, vi-
burns i tota mena de pins. També tenim una 
plantació de perers de tres hectàrees. 

– Servei integral de jardineria. 

– Casa de colònies Can Bellvitge: (núm. 315) ca-
pacitat per a 60 persones. Masia del segle XVIII, 
possibilitat de pensió completa. Es pot gaudir de 
la piscina a l’estiu. 

– Restaurant Ocells Perduts.

– Escola d’hostaleria: capacitat per 120 comen-
sals, cuina elaborada: l’especialitat de la casa és 
la terrina de foie, el confit d’ànec i els cargols a 
la rabiosa. Menú diari i carta. Es pot gaudir de la 
piscina a l’estiu. 

Aquestes empreses les formen un equip de pro-
fessionals del sector que alhora fan de profes-
sors o monitors de suport en els cursos forma-
tius; aquests són els miralls dels nostres joves 
a l’hora d’aprendre l’ofici, sense oblidar que a 
darrere hi ha professionals de l’educació que 
vetllen per una formació individualitzada i de 
qualitat. 

Com hem esmentat a l’inici, també tenim un 
Centre Residencial d’Acció Educativa (CRAE) i 
dos pisos assistits per joves extutelats majors 
de 18 anys. 

Cal esmentar que professionals, voluntaris, en-
titats d’estalvis, la Generalitat, la Universitat 
de Girona, empresaris… i fins i tot particulars, 
ajuden a la Fundació a tirar endavant en la seva 
tasca social. 

La tasca que va començar a Bellvitge a finals del 
franquisme segueix ajudant als nois i les noies 
que necessiten fer-se un lloc en el món actual. 

La tasca que va començar a Bellvitge a finals del 
franquisme segueix ajudant als nois i les noies 
que necessiten fer-se un lloc en el món actual. 

La tasca que va començar 
a Bellvitge a finals del 
franquisme segueix 
ajudant als nois i les noies 
que necessiten fer-se un 
lloc en el món actual.

firma convidada | el butlletí juny 2004
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Firma convidada

Elisa Poch Gómez
Directora del 8º Congreso Nacional de Agentes y Corredores de Seguros 

Des del meu punt de vista és difícil fer una va-
loració o arribar a una conclusió del que ha es-
tat el 8º Congreso Nacional de Agentes y Corre-
dores, puix aquest fet sempre anirà impregnat 
de la càrrega subjectiva que comporta haver-ne 
estat la directora del comitè organitzador. 

La primera cosa que vull destacar és la parti-
cipació, però no només la participació final en 
el nombre de congressistes i d’acompanyants, 
que ha estat molt important, sinó la participa-

EL 8è CONGRÉS

ció amb la que des del primer moment hem 
comptat el comitè organitzador de molts presi-
dents de Col·legis i de la que aquest Col·legi de 
Girona no n’és aliè, contagiant la seva il·lusió 
als col·legiats per traslladar la importància 
d’un congrés que s’ha dut a terme en un mo-
ment molt determinant per al futur de la nostra 
professió. 

Juntament amb la participació, l’abans i el 
després del Congrés de Còrdova. Un abans i un 
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després quant a l’èxit que ha suposat un con-
grés en el qual s’han debatut només les nostres 
necessitats. Les ponències, les conclusions de 
les quals no comentaré, han propiciat, a més 
d’idees molt importants per al nostre col·lectiu, 
idees amb què treballar durant aquests qua-
tre anys fins que arribi el 9è Congrés Estatal 
d’Agents Corredors d’Assegurances. Només hi 
ha hagut un protagonista durant el 8º Congreso: 
els agents i corredors. 

Un altre punt que jo destacaria 
és l’optimisme que per encarar 
el futur ha presidit el congrés, 
doncs, si bé, tal com jo deia en 
l’acte inaugural vivim moments 
d’inquietud, durant el desenvo-
lupament de les jornades tèc-
niques el clima que s’ha donat 
ha estat extraordinari quant al 
potencial de futur per a la nos-
tra professió. Optimisme basat 
en premisses objectives, ana-
litzades des de fora del sec-
tor i que parlen d’un futur ple 
d’oportunitats en el que cal tre-

ballar-hi assumint el canvis, desenvolupant les 
noves tecnologies i cercant cadascú el model 
i la dimensió que ens sigui més propici per al 
mercat en el que actuem. 

Com a col·lectiu, la necessitat d’una veu única 
que expressada amb rigor i seriositat, apartant 
els individualismes passats de moda, davant la 
imminent llei de mediació, volem que sigui una 
llei que contempli tots els qui intervenen en la 
intermediació d’assegurances privades. 

Només hi ha hagut un 
protagonista durant el 8º 
Congreso: els agents i 
corredors.

firma convidada | el butlletí juny 2004



172

Firma convidada

Mariàngels Prim i Gutiérrez
Cristina Mundet i Benito
Fer-Vet, SC

Dia a dia anem incorporant nous mots a les con-
verses quotidianes, derivats de l’evolució de la 
nostra societat en l’àmbit tecnològic, científic, 
del coneixement… En els últims temps hem in-
troduït el “Medi Ambient”, que en general no 
s’ha tingut massa en compte i que ara és una 
gran pedra a la sabata. 

S’està produint un creixement desmesurat i els 
recursos s’esgoten. Crèiem que podíem utilit-
zar el medi natural a la nostra voluntat, créixer 
i produir de forma il·limitada i ara ens trobem 
que abans d’arribar al suposat col·lapse econò-
mic arribarem al col·lapse mediambiental. 

Antigament els residus es reutilitzaven cons-
tantment de manera natural, ara s’acumulen. 
Hi ha un equilibri entre consum i necessitat, i 
això comporta una quantitat desproporcionada 
de productes residuals, tant a nivell domèstic, 
industrial, empresarial, de comerços com a ni-
vell agro-ramader. Han de poder coexistir medi 
ambient i desenvolupament. 

Que és un residu? Qualsevol substància o ob-
jecte que resulta d’un procés de producció o 
utilització, de consum o neteja i que el seu pos-
seïdor se’n desprèn. 

RAMADERIA I MEDI AMBIENT

Fer-Vet va néixer ara fa cinc anys de la unió de 
dues veterinàries amb consciència mediam-
biental. Buscant la manera d’unir professió i 
ecologia vam veure que a les explotacions ra-
maderes i als centres veterinaris hi havia molta 
feina per fer. En aquell moment no hi havia cap 
empresa que actués en el món ramader, i en 
el camp sanitari eren escasses, així que ens hi 
vam ficar de ple. 

Vam començar a estudiar quin tipus de resi-
dus generaven les granges i ens vam trobar 
una sorpresa: es generen residus sanitaris i de 
medicaments, rodes, aerosols, plàstics de gran 
format, sacs, bidons de productes de neteja i 
desinfectants, de pesticides, adobs… N’hi ha 
de tants tipus diferents que calia la intervenció 
de més d’un gestor de residus, almenys amb la 
sistemàtica actual. 

Els problemes més greus són tres:

– Cada residu necessita un transport i tracta-
ment diferent. Això complica la gestió, i a ve-
gades la fa inviable.

– La majoria de residus generats són en petites 
quantitats. Això fa que, si es volen gestionar 
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bé, el preu s’encareixi fins el punt que val més 
la destrucció que el producte en sí, sobretot els 
envasos grans en els que, un cop buits, el que 
es transporta és aire.

– La major part dels residus s’han de destruir 
perquè no tenen acceptació pel reciclatge o la 
reutilització també contamina.

Les empreses de tractament de residus estan 
pensades per recollir grans quantitats d’un ma-
teix producte i moltes treballen amb facturació 
mínima de tona. Per tant, el petit productor ha 
de pagar el que fa i el que no fa, o bé actuar de 
magatzem durant anys (cosa que la llei no per-
met) per aconseguir  aquesta quantitat mínima. 
I això de cada un dels residus.

Aquí és on Fer-Vet volia entrar, fent de gestor 
intermediari entre els petits productors i les 
grans empreses de tractament, i així arribar a 

qualsevol tipus d’explotació, gran o petita, inde-
pendentment de la seva generació de residus.

Però ens vam centrar només en els productes 
zoosanitaris i medicaments ja que són els resi-
dus més problemàtics. La gestió integral de tots 
els residus, però és un projecte a llarg termini. 

Els ramaders s’enfronten a les conseqüències 
dels sistemes de producció de les empreses: 
envasar els productes en envasos petits, no 
reciclables ni reutilitzables que fan que ells si-
guin els responsables finals de la seva correcta 
eliminació. Així les empreses productores no 
tenen cap responsabilitat sobre el producte, 
un cop lliurat. I parlem d’empreses farmacèuti-
ques, de producte zoosanitaris i fitosanitaris. 

Això es podria resoldre de dues maneres:

– Alguns productes fàcilment podrien envasar-
se en envasos grans i reomplir-los cada vegada, 
de manera que dràsticament se’n disminuiria 
la producció dels mateixos i la contaminació 
pròpia d’aquest procés, a més de disminuir la 
quantitat que ha de ser destruïda. A les ex-
plotacions, a més, disminuiria l’acumulació 
d’envasos que s’hi produeix.

Han de poder coexistir 
medi ambient i 
desenvolupament.
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– Utilitzar les deixalleries comarcals com a 
centre de recollida i transferència d’aquests 
residus produïts en petites quantitats, de ma-
nera que, en ajuntar més quantitat, el transport 
i el tractament s’abarateixen. Actualment les 
deixalleries tenen una capacitat molt limitada 
i moltes no poden recollir residus tòxics com 
ara pesticides.

El sector ramader no ha tingut mai consciència 
mediambiental. De sobte s’han trobat que se’ls 
considera com a empreses agro-ramaderes amb 
totes les obligacions que això comporta sobre 
gestió de residus, entre altres. Però no se’ls ha 
facilitat en cap moment la manera de fer-ho, i 
en canvi, se’ls criminalitza com els grans conta-
minadors d’aquesta societat. Ningú es fixa en la 
mestressa de casa que llença productes tòxics 
com el salfumant a les escombraries, ni la fa-
mília que no tria els productes reciclables quan 
té els contenidors per fer-ho a quatre passes, 
o el que per caprici canvia la nevera cada any. 
Abaratint i simplificant la gestió de residus, els 
ramaders (o almenys la majoria) no tindrien cap 
inconvenient en dur-ho a terme. 

Hauria de ser un servei necessari inclòs en les 
despeses generals com l’aigua o la llum. 

En el sector dels centres veterinaris, els inicis 
van ser més senzills perquè la llei ja els con-
templava igual que els centres sanitaris i hospi-
tals. També els tipus de residus se simplificava: 
residus sanitaris amb una gestió molt concreta 
i senzilla, i altres productes de més fàcil elimi-
nació. 

De totes maneres encara falta molta conscien-
ciació, també en aquest sector. 

«Qui produeix residus paga, i qui 
més produeix paga més», però 
s’hauria de diferenciar entre els 
que produeixen per viure i els 
que ho fan per consumisme o no-
més per benefici. 

No voldríem ser tòpiques i dir 
que produint menys residus i 
gestionant-los bé ajudem a fer 
un món millor, però és la tendèn-
cia que hauríem de tenir tots si 

volem conservar aquest món. Potser el plante-
jament sembla pessimista, però no. És la nostra 
realitat i com més la coneixem més la podrem 
millorar. Perquè per actuar s’ha de conèixer i no 
sempre fer les coses a cops de pal. 

Tots produïm, particulars i empreses, i per això 
tots hem i podem actuar.

Què podem fer nosaltres com a particulars?

– Recollida selectiva com a base del reciclat-
ge.

– Disminuir la producció, reutilitzar i comprar 
productes menys contaminants.

– Ser solidaris.

Què poden fer les empreses?

– Millorar els seus sistemes de producció.

– Buscar alternatives als recursos emprats.

– Gestionar correctament els seus residus.

I el Govern?

Programes de reducció de residus, selecció i 
reciclatge a tots els nivells.

– Energies alternatives i substituir combusti-
bles fòssils.

– Ajudar a canviar el concepte social de con-
sum.

– Incentivar el canvi en els processos de pro-
ducció.

firma convidada | el butlletí desembre 2004



175

Firma convidada

Josep Fàbrega Costa 
Vicepresident de l’Associació XANGARA 

Solidaritat. És un mot que sona bé; és un mot 
al qual moltes persones s’hi adhereixen per a 
manifestar el seu suport i la seva col·laboració, 
amb més o menys mesura i assiduïtat, a uns 
esdeveniments concrets, uns esdeveniments 
que força sovint són uns dissortats fets. Jo era 
una d’aquestes persones que amb més o menys 
assiduïtat col·laborava mitjançant aportacions 
econòmiques en associacions i/o ONG i creia 
que amb aquest acte mostrava la meva solidari-
tat. I sabeu per què? Doncs és molt senzill, no sé 
si era ignorància, desconeixença, mandra, man-
ca de temps, etc, o simplement perquè creia que 

SOM SOLIDARIS?

realitzant aportacions econòmiques, assistint a 
actes solidaris o donant roba vella, la qual mol-
tes vegades estava malmesa, era suficient per a 
tenir la consciència tranquil·la. 

Fa més d’un any que em varen demanar si voldria 
formar part d’una associació, si estaria interes-
sat en implicar-me més en una associació que 
volia dur a terme petits projectes humanitaris 
a Moçambic. Així doncs, havent acceptat la de-
manda i en forjar els petits projectes que volíem 
assolir, vaig anar entenent que ser solidari signi-
ficava compromís, un llarg compromís per ajudar 
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Vaig anar entenent que 
ser solidari significava 
compromís.

a cobrir unes necessitats bàsiques d’unes per-
sones amb pocs recursos econòmics. Aleshores, 
també vaig entendre que per ser solidari no cal 
anar tan lluny, perquè al nostre carrer, al nostre 
barri, al nostre poble, ciutat o país també ho puc 
ser, només cal que obri els ulls per adonar-me’n. 

Ara fa un any que el meu compromís solidari és 
col·laborar amb l’associació Xangara, natural-
ment sense oblidar altres ajuts o col·laboracions 
en altres associacions o ONG, això sí, sempre 
dins de les meves possibilitats. 

Xangara es va crear l’any 2004 i com a conse-
qüència de l’experiència d’unes persones que 
col·laboren desinteressadament en ajuts huma-
nitaris a Moçambic i a partir de les greus inunda-
cions que va patir aquest país l’any 2000. També 
de les ajudes que uns membres de l’associació 
feien pel seu compte. 

L’objectiu de l’associació és unir esforços per 
cobrir mínimament necessitats bàsiques com 
arranjar petites infraestructures d’escoles, ad-
quirir material escolar i millorar l’alimentació, o 
sigui, millorar la qualitat de vida. 

Parlo de Moçambic perquè és el país on desti-
nem els nostres esforços però aquests esforços 
també podrien anar a qualsevol altre país. 

Generalment, els països amb escassos recursos 
econòmics tenen altres fonts de riquesa com: 

terres fèrtils, minerals, etc. Les terres no són 
conreades suficientment perquè és necessària 
una gran inversió per mantenir cultius propis i 
augmentar-los per ser exportats i sinó vol dir una 
bona política de regadius i el tipus de cultiu a 
conrear. Si l’agricultura és el sector primari, cal 
desenvolupar-lo correctament per cobrir neces-
sitats bàsiques i això també vol dir compromís 
del propi govern i dels agricultors. Dels recursos 
minerals ja en som prou coneixedors del que hi 
ha. 

No cal oblidar que en aquests països són neces-
sàries inversions en temes sanitaris i d’educació 
(parlo d’infraestructures escolars i hospitalàries, 
programes d’educació i de salut, programes de 
prevenció sanitària…). 

Segurament us preguntareu: què no hi ha ONG 
que fan projectes arreu del món? La resposta 
és evidentment afirmativa. Aquestes, a vega-
des obliden les petites mancances, les man-
cances del dia a dia, mancances com: adquirir 
maquinària per conrear la terra i poder menjar; 
material per cobrir un teulat malmès; per adqui-
rir fusta per fer bancs, portes, finestres; material 
escolar perquè uns nens puguin escriure; men-
jar per poder alimentar-se degudament. Però, 
qui tindrà solidaritat per reparar bancs, portes, 
finestres? Qui adquirirà material escolar perquè 
els nens puguin continuar estudiant? Qui conti-
nuarà donant solidaritat perquè persones puguin 
menjar? Qui? 
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Monse Pla 
Pintora i Directora general de la Fundació TERRA i ARBRES

Molt s’ha parlat sobre la base fonamental del 
Regne Vegetal i en particular dels arbres pel medi 
ambient. La funció dels arbres podria definir-se 
com “guardians de la Terra”, ja que depenem 
totalment de la funció que aquests efectuen en 
ella. Els necessitem, esperem que ells ens ofe-
reixin el seu fruit i les seves vides per nosaltres 
sobreviure. Sense la seva funció l’ésser humà 
estaria irremissiblement condemnat a sucumbir 
en un curt espai de temps. Així doncs per què no 
veiem els arbres com el que són i representen 
en realitat? Per què en la majoria dels casos els 
tractem amb tan poca reverència? 

La majoria de la gent segueixen veient els arbres 
com a objectes decoratius de parcs, jardins i ciu-
tats, als rius com a simples corrents d’aigua que 
serveixen per rentar els residus de les fàbriques, 
al mar com a gran piscina de l’estiu o la deixalle-
ria comuna, al vent com una cosa molesta quan 
bufa amb massa força i al foc com un element 
de destrucció. 

Des que l’ésser humà habita les grans ciutats i 
ret culte al progrés tecnològic sembla ser que 
ha oblidat tot allò que realment el sustenta i del 
qual, li agradi o no, en depèn la seva vida i exis-
tència. 

Els arbres són éssers vius, intel·ligents, capaços 

ELS ARBRES, ANFITRIONS I AMICS 

d’ordenar el clima que sense ells es tornaria 
caòtic i destructiu per l’ésser humà, són capaços 
de filtrar l’aire que sense ells seria irrespirable 
per a nosaltres, capaços de proporcionar-nos 
l’aliment, abric i casa, capaços de fer que la terra 
sigui fecunda i fèrtil per a la nostra supervivèn-
cia, però afegim a tot això que els arbres són 
també els nostres amics, perquè a més a més 
de proporcionar-nos un món habitable per al nos-
tre cos, també són capaços d’alegrar la nostra 
ànima, de proporcionar-nos pau, salut, benestar, 
equilibri, harmonia… 

Moltes persones pensen que l’ésser humà és 
l’amo del món, o per dir-ho d’una altra manera, 
l’habitant per dret de la terra i que els altres és-
sers vius que hi ha en ella són criatures inferiors. 
Però, s’ha parat a pensar que quasi qualsevol es-
pècie d’arbre viu com a mínim més de dos o tres 
vegades més que vostè? Quantes generacions 
d’humans creu vostè que haurà vist passar una 
olivera mil·lenària o una sequoia bimil·lenària? 
Llavors, qui és l’amo i senyor de casa seva i qui 
és l’hoste? 

Hauríem de prendre exemple de com els arbres 
són capaços de tenir cura del seu planeta i del 
seu entorn. Els arbres són possiblement les 
criatures més generoses que existeixen, no hi 
ha espècie als quals se’ls pugui comparar en 
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aquest sentit. Són capaços de viure gràcies als 
elements que la Terra posseeix, però mentre se 
serveixen d’ells durant tota la seva existència, 
tenen cura que aquests siguin tornats al seu 
origen. Es nodreixen de la terra, però ells ma-
teixos transformen les seves deixalles en terra, 
s’alimenten de l’aigua, però ells són els qui con-
densen els núvols perquè aquesta torni a fluir 
per les seves lleres, consumeixen substàncies 
minerals, però també les retornen quan tornen a 
formar part del sòl. 

Cultures ancestrals han venerat sàviament els 
arbres en un gest de reconeixement a tot el que 
aquests aportaven. Avui dia parlar de veneració 
pot semblar a una majoria ridícul i desencertat, 
bé doncs, parlem d’amistat, de companyonia, 
d’ajut mutu. Siguem capaços de reconèixer com 
a mínim l’evidència del servei que ens presten i 
respectem-los. Si aprenem a conèixer-los millor, 
serà més fàcil que comprenguem la importància 
que tenen per a nosaltres. 

Els arbres són a més a més, potents emissors 
d’energia, una energia que és també assimilable 
a l’ésser humà. Cada espècie, cada grup d’arbres 
emeten una vibració que, al ser absorbida pels 
humans, els beneficia d’una manera o d’un al-
tre. 

Obrim els nostres cors i la nostra ment a aquests 
colossos del Regne Vegetal i no oblidem tan fà-
cilment que són part de la nostra supervivència. 

Per comprendre’ls en la seva senzillesa i alhora 

la seva energia us 
parlem dels arbres 
més habituals en-
tre nosaltres: 

El FAIG. L’Arbre 
de la Suavitat. 
La seva energia 
ens relaxa i ens 
eleva, subtilitzant 
les vibracions i les 
sensacions. Ens 
fa penetrar en un 
món subtil i màgic 
on el millor de ca-
dascú emergeix de 
l’interior. 

EL ROURE. L’Arbre de la Fortalesa. Vene-
rat noblement en el passat pels pobles celtes 
i grecs, és un arbre que ens ofereix aixopluc i 
seguretat, en transmetre la seva força ens po-
tencia la nostra energia i ens apropa a la seva 
ralitat vital i robusta. 

EL CEDRE. L’Arbre de la Plenitud. Magnífic 
en la seva presència i en la seva emanació, ens 
retransmet una força expansiva que ens allibera 
de blocatges i dubtes i ens proporciona una sere-
na alegria de viure, de fluir, d’expandir-nos. 

EL XIPRER. L’Arbre del Creixement Espiri-
tual. Bon company per veure el nostre interior 
potenciant el nostre jo intern, ens assegura un 
meravellós contacte amb el món subtil, d’allò 
que és essencial. 

EL PI. L’Arbre del Moviment. Alegre, quasi 
divertit sempre digne, positivitza la nostra ment 
i el nostre cos que activa els fluids i corrents 
d’energia, fins a proporcionar-nos un serè vigor 
que ens reconforta. 

L’OLIVERA. L’Arbre de la Serenitat. Conté 
en el seu interior la saviesa que proporciona el 
transcórrer del temps i les generacions. Arbre 
ancestral per excel·lència i company inseparable 
de la cultura mediterrània, ofereix el seu llegat, 
serè i tranquil amb la passivitat d’un Ésser que 
posseeix la grandesa en si mateix, ens retorna la 
pau i la tranquil·litat. 

Els arbres són 
possiblement les criatures 
més generoses que 
existeixen. 
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Joan Sancho 
Excol·legiat núm. 3259 

Prefaci 
Aquestes memòries o simples records els 
dirigeixo principalment a les joves generacions 
de mediadors d’assegurances, a títol merament 
informatiu, dels moments viscuts a la meva 
professió, durant el transcurs dels 61 anys 
de la meva vida activa com a mediador 
d’assegurances. 

La meva ofrena és purament altruista. El fet 
que em dirigeixi a un col·lectiu de mediadors 
molt preparat, m’estalvia i facilita haver de fer 
referència a qüestions tècniques i teòriques sobre 
les quals estan perfectament assabentats. 

Començo la meva explicació 
Vaig començar la meva relació amb el món de les 
assegurances als 14 anys. El meu pare era Agent 
d’assegurances, un professional complet, doncs, 
independentment de tots els seus coneixements 
en totes les disciplines de l’assegurança, 
posseïa –no em cega la passió– altres qualitats: 
honradesa i una cultura extensa en el camp 
del Dret penal, Dret civil, Règim contractual 
laboral i, a més, dominava el Dret polític. Haig 
de reconèixer –sense passió– que per mi va ser 
un mestre, llum i guia en la meva formació com 

MEMÒRIES I RECORDS DE LA MEVA
ACTIVITAT ASSEGURADORA COM AGENT 
D’ASSEGURANCES  

a persona. Perdoneu que m’allargui i espero de 
la vostra benevolència que em sabreu disculpar 
o perdonar. 

Al seu costat, doncs, tant en les tasques 
d’oficina com en les externes, em vaig 
anar formant inapreciablement, aprenent 
empíricament coneixements que més endavant 
vaig aprofundir o completar amb la lectura de 
tractats d’assegurances, al Codi de comerç, que 
feia o feien referència a l’assegurança. Més 
tard també a través de revistes asseguradores, 
com Eco del Seguro i Asociación Nacional de 
Agentes de Seguros. 

Recordo el meu primer nomenament com Agent 
a la branca de Vida d’una destacada companyia 
d’assegurances de l’època –als meus 18 anys, 
acabats de fer, el juliol de 1935–coincidint amb 
l’obtenció del permís de conducció d’automòbils. 
En aquella època eren poques les persones que 
a Girona capital i província tinguessin com a 
única font d’ingressos allò que obtenien de la 
seva feina com Agents d’assegurances. 

Aquests autèntics professionals, per tal 
d’estendre el seu camp d’acció, es recolzaven en 
la seva tasca productiva amb altres persones que, 
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per la seva relació i coneixements, eren una font 
per tal d’aconseguir bons resultats. Es recorria 
a barbers, venedors de màquines d’escriure, de 
bicicletes i motocicletes, etc.; a aquests senyors 
se’ls anomenava indicadors, col·laboradors i, per 
últim, va aparèixer la figura del subagent, que es 
va imposar definitivament. 

És curiós destacar que el fet d’existir Entitats 
Asseguradores especialitzades en una modalitat 
única o ram, dedicades exclusivament a la 
cobertura d’una classe de risc determinat, va 
motivar que alguns agents també ho fessin. És 
el cas dels agents especialitzats en la branca 
de Responsabilitat Civil dels propietaris de 
carruatges i animals. Recordo un agent d’una 
companyia sobre aquesta especialitat que els 
dissabtes –dia de mercat setmanal a Girona– 
esperava als transportistes que arribaven a la 
Plaça Independència (Sant Agustí) que era on es 
trobaven els magatzems de fruites i hortalisses, 
sota les voltes, i inclús a la mateixa plaça, 
a l’època de les taronges i les mandarines. 
He arribat a recordar fins a un nombre de set 
magatzems. 

Aquest agent subscrivia les pòlisses, recollia els 
avisos de sinistre, els cobrava els rebuts…; és 
a dir, prestava els seus serveis en ple carrer (o 
plaça, en aquest cas). Els assegurats d’aquest 

agent no tenien temps per perdre anant al 
despatx de l’agent i aquest els facilitava tots 
els tràmits en un despatx a l’aire lliure (aquí es 
demostra que la figura de l’agent és necessària 
i forma part molt important de la Institució 
Asseguradora) –Prestació de Serveis. 

Altres agents es dedicaven al ram de 
l’assegurança contra incendis, d’altres al de 
vida, al de vidres, contra robatoris, etc. Com han 
canviat els temps! Per bé en alguns aspectes, 
però no tant pel que fa a les relacions entre 
Entitats i Agents. 

També ens trobem amb la singularitat que 
les Companyies Estrangeres que van obrir els 
seus mercats a Espanya, no tenien establertes 
Direccions, i en principi van delegar aquesta 
comesa a través d’Agències Generals o 
Sucursals, per tal de, més endavant, fixar la seva 
residència a ciutats, principalment Barcelona i 
Madrid. Recordo algunes d’elles, incloent-hi una 
nord-americana, que si no m’erro s’anomenava 
la New York Life Insurance Company-New York 
City, que va treballar a Girona i província, operava 
exclusivament en el ram de Vida i de la qual 
més tard se’n va fer càrrec per a la liquidació 
de les pòlisses la companyia La Equitativa, si no 
recordo malament. Així doncs, va cessar la seva 
activitat a Espanya. 

Les direccions de les companyies van establir 
les seves organitzacions productives a través 
de Sucursals o Delegacions i Agències directes, 
de diferent àmbit territorial, o bé per Agències 
Generals, amb o sense exclusiva territorial, ja 
que les Companyies sempre han volgut tenir el 
domini sobre aquest fet. Es reservaven el dret 
d’establir en una mateixa població o capital 
de província, el que en denominaven Agències 
Paral·leles, és a dir, si per qualsevol motiu 
els interessava, nomenaven una Agència B 
(els agents sempre han hagut de patir, veure 
trepitjats els seus drets, ja que normalment 
es donava el cas que el titular de l’Agència A, 
autèntic professional, es veia pressionat per 
l’establiment de l’Agència B, que normalment 
era representada per una persona que no es 
dedicava plenament a l’assegurança, ja que 
uns eren treballadors d’empreses importants, 
altres funcionaris d’estaments oficials, de 
l’Administració pública…). Més endavant, a 
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l’adveniment de la II República, alguns militars 
es van acollir a l’anomenada Llei Azaña, 
separant-se de la seva activitat castrense i es 
van aventurar a provar fortuna en el món de 
l’assegurança. En vaig conèixer més d’un, de 
diverses graduacions. 

Referent a la situació actual, grans fusions 
de grups asseguradors, similars a monopolis, 
lligat amb el que comentava de les Agències 
Paral·leles A i B, crec que no estic equivocat, 
que es necessitarien gran part de les lletres de 
l’abecedari per a distingir-les, ara les codifiquen. 
S’ha passat de la competitivitat a la concurrència. 
Em pregunto on esta la reassegurança, 
base indiscutible de l’assegurança, sobre la 
divisibilitat del risc. O és que ja no hi ha plens 
sobre els riscs? M’agradaria conèixer una opinió 
solvent sobre aquests extrems. En alguna ocasió 
companys molt més joves em preguntaven com 
s’ho van fer els Agents Professionals per subsistir 
durant el temps de la Guerra Civil espanyola. 

La història ens explica que totes les empreses 
van ser coI·Iectivitzades. A cada empresa es van 
constituir els Comitès d’Empresa. Els membres 
del Comitè, els uns pertanyien als sindicats 
d’UGT i altres a CNT, altres eren mixtes. Uns 
eren més radicals, altres més moderats, això ho 
deixo a criteri dels historiadors. 

Un grup d’Agents, la majoria professionals, es van 
reunir i tot intercanviant opinions i impressions, 
van arribar a la conclusió que ells també eren 
treballadors i van constituir l’ATAGIC (Associació 
de Treballadors d’Assegurances de Girona i 
Comarques). Es van posar en contacte amb els 
diferents Comitès d’Empresa per escrit, oferint 
els seus serveis per gestionar competentment 
les assegurances –especialment d’Accidents de 
Treball i Incendis. S’ha de tenir en compte que 
les Companyies també estaven intervingudes 
per Comitès d’Empresa. 

Hàbilment van enfocar la seva gestió sota la 
premissa que eren igual que els treballadors, 
productors, i que per tal de protegir els seus 
interessos, posaven a la seva disposició els seus 
coneixements tècnics i experiència en la matèria. 
La idea va quallar perfectament i van aconseguir 
una gran part de les assegurances col·lectives 
d’Accidents del Treball i algunes d’Incendis. 

El funcionament d’aquesta Associació era el 
següent: quan era requerida la seva presència 
pel Comitè d’Empresa, desplegaven una comissió 
d’ATAGIC integrada per persones competents i 
experimentades, prenent les dades necessàries 
per tal de proposar l’emissió de l’assegurança 
a la Companyia que millors condicions de prima 
i garanties ofertés. La comissió es traslladava 
utilitzant els mitjans de comunicació ordinaris. 
Cal fer esment, però, com a anècdota que també 
podien disposar d’un vehicle automòbil, que era 
d’un particular que treballava –encara que fos de 
manera intermitent, alguna que altra assegurança. 
Aquest propietari, va evitar per sort, que li 
requisessin l’automòbil. La majoria d’automòbils 
es requisaven per ajudes al Front, als polítics del 
moment, etc. i es va salvar de la crema. L’ATAGIC 
utilitzava també de manera estratègica les 
persones idònies per poder tractar amb el Comitè 
que pertoqués en cada ocasió. 

S’ha de fer esment que cada Agent 
d’Assegurances que formava part de l’ATAGIC, 
independentment, administrava la seva cartera 
d’assegurances particular, sense intervenció de 
l’associació. 

Un cop arribat el final de la Guerra a Girona, el 8 
de febrer de 1939, l’ATAGIC va quedar dissolta. 
Va començar la normalitat, desapareixent els 
Comitès de les Empreses Col·lectivitzades que 
van ser retornades als propietaris a qui els hi 
havien pres. Els Agents d’Assegurances van 
poder rehabilitar i incloure a les seves respectives 
carteres les assegurances que tenien amb les 
mateixes anteriorment. 

Què va succeir amb les pòlisses de vida 
subscrites abans del 18 de juliol de l’any 1936? 
Durant la Guerra Civil no es podia operar aquest 
ram, per raons òbvies. 

Per regular les situacions que es van crear amb 
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els seus diferents aspectes, es va aprovar la Llei 
Reguladora, el maig de 1940 –per Mort Natural, 
Assassinat, Suïcidi, etc.–, també el pagament 
de les primes durant la Guerra Civil per part 
dels Assegurats. Recomano la lectura de la 
mencionada Llei, molt encertada i justa. 

Més tard, amb motiu dels grans incendis que 
va patir Santander, i altres poblacions, també 
inundacions extraordinàries, amb pèrdua de 
vides humanes i enormes danys materials, es va 
crear el Consorcio de Compensación de Seguros. 
Els anomenats riscs catastròfics, sobre els quals 
ja teniu coneixement, ja que dono per fet que 
en els llibres estudiats s’hi reflecteix, tant la 
seva creació com el contingut del citat estament 
d’Assegurances. 

Els Agents estàvem dispersats, sense cap mena 
de control, excepte el fiscal, ja que s’hauria 
d’incidir en el fet que pagàvem l’Impost d’Utilitat 
(un 7,5% si malament no recordo) sobre les 
comissions que rebíem. Les Companyies ja 
ens ho descomptaven, ja que tenien l’obligació 
d’ingressar aquesta quantitat de diners a la 
Hisenda Pública, no hi havia escapatòria, se’n 
responsabilitza a les Companyies. 

Es van crear els Sindicats Verticals Nacionals. 
El Sindicat de l’Assegurança també en formava 
part. A cada capital de província, s’hi establia 
el Sindicat de l’Assegurança. Inicialment pel 
seu funcionament en províncies, es va formar 
un cens d’Agents d’Assegurances i també de 
les Companyies que tenien la seva direcció a la 
mateixa. A la província de Girona, si malament 
no recordo, afectava les de Malaltia únicament. 
Els Agents estàvem enquadrats en el Grup 
VII –Producción de la Sección Económica del 
Sindicato del Seguro. 

Es van formar les respectives Juntes Rectores 
Provincials i se’n va fer una gran difusió entre 
els Agents, per a la seva afiliació. 

Més tard es va constituir el Col·legi Sindical 
Nacional i els seus respectius Col·legis 
Provincials. Segurament a l’hemeroteca del 
Col·legi de Mediadors actual hi trobareu àmplia 
informació. 

En aquest escrit he procurat deixar constància de 

part de les característiques que he anat coneixent 
durant la meva dilatada vida professional, que 
ofereixo a les actuals i futures generacions a 
títol anecdòtic. 

Dedico un record especial a tots els Agents 
col·legues i amics que ja han deixat aquest món, 
així com també el meu reconeixement a tots els 
que amb el seu ajut i col·laboració en les feines 
que vam fer junts amb l’objectiu de la dignificació 
i defensa dels nostres interessos professionals 
que tots vam exercir altruistament. 
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El pastisser al restaurant 
no fa pastissos sinó que fa 
plats dolços, postres, i va 
més enllà

Firma convidada

Jordi Roca i Fontané 
Pastisser d’El Celler de Can Roca

La figura de pastisser de restaurant és un ofici 
nou, gairebé tan nou com la revolució culinària 
que ha viscut el nostre país en els últims 15 anys, 
i sobretot des que s’elimina el conegut carro de 
pastissos, el qual recordo amb certa nostàlgia. 

Aquest fet sorgeix perquè apareixen noves in-
quietuds en els cuiners. S’adonen que un pastís 
que és a la sala des del començament del ser-
vei fins al final –dues o tres hores– ja no és el 
mateix i s’ha de tractar i formular coneixent els 
inconvenients del carro i les seves necessitats. 
Això es tradueix en més utilització de greixos, 
gelatines, excessos en sucres, etc. 

Aquest fet –lligat a la nova tendència en restau-
ració: construcció de plats més lleugers, sans, di-
gestius, i conceptualment treballats– és el que fa 
arribar a la conclusió de donar la importància que 
es mereix a aquest apartat de la carta. I és aquí on 
primer els cuiners comencen a cuinar postres. 

Després apareix la figura del pastisser de restau-
rant, que és qui és coneixedor de les tècniques 
de pastisseria però que s’impregna de la filosofia 
de restaurant. Això vol dir que no fa pastissos 
sinó que fa plats dolços, postres, i va més enllà. 

Darrerament, el que hi hagi a la cuina un perso-
natge especialista en tècniques de pastisseria, 
és a dir, en tractament de caramel, sorbets, etc. 
ha fet que hi hagi una simbiosi i la barrera del 
dolç i del salat és cada vegada més prima i fins 
i tot en alguns casos, inexistent. En cuina es fan 

POSTRES I POSTRERS 

servir tècniques de salat i en postres es fan ser-
vir conceptes de cuina i això enriqueix molt les 
dues parts. 

Un altre aspecte remarcable en la cuina dolça 
és que així com en la cuina salada hi ha molts 
referents, ja siguin culturals o tradicionals que 
d’alguna manera condicionen en la creació de 
plats, en la cuina dolça no hi són i això obre enca-
ra més el ventall de creació i recreació, i si a més 
a més hi sumem que quan es passen les postres 
és el moment del final de l’àpat amb tot el que 
això comporta (embriaguesa parcial), vol dir que 
el client està més predisposat al divertiment de la 
part dolça. I aquí és on comença i s’acaba el joc. 

Bones postres. 

octubre
novembre
desembre
2 0 0 5

92



184

Firma convidada

Pere Gratacós i Boix 
Seleccionador Nacional Català de Futbol

Com a nacionalista català el fet que professio-
nalment et proposin des de la Federació Catala-
na de Futbol com a Seleccionador nacional cata-
là, t’omple d’orgull i sents una immensa alegria 
difícil de poder explicar. 

Sóc un dels molts que pensem que com diu la 
dita «la veritat s’acaba imposant», i optimista 
davant un futur immediat de les seleccions es-
portives catalanes, tot i que les dificultats polí-
tiques que trobarem en aquest llarg i dur camí 
vers l’oficialitat de les seleccions esportives 
catalanes. 

Són moltes les raons que podríem anomenar, i 
que han fet que països amb una situació territo-
rial, política i esportiva molt semblant a la nos-
tra, les seves seleccions esportives hagin estat 
reconegudes internacionalment. 

Aquí en el nostre país ho volem molta gent, més 
de mig milió de persones les hem sol·licitat per 
via democràtica, ho volen els esportistes que ja 
han manifestat sense cap mena de por (el cas 
de l’Oleguer és el més recent) la seva adscripció 
afectiva i nacional, i també ho volen tots els par-
tits polítics democràtics d’explícita obediència 
catalana i, el que per molts és el més important 
de tot, és un acte de justícia. 

LES NOSTRES SELECCIONS 

Catalunya és un dels països del món on l’esport 
està més arrelat a la societat. I així queda pa-
lès amb el nombre de practicants, de clubs i 
d’espectadors i ressò que afecta gairebé tota la 
societat catalana sense excepció. 

Les Federacions catalanes en gairebé tots els 
esports es fundaren abans que les espanyoles 
i van fer les primeres passes a Catalunya. L’11 
de novembre de 1900 es funda l’Associació de 
Clubs de Futbol, actual Federació Catalana de 
Futbol, i deu anys més tard, l’any 1910, es fun-
da la Federación Española de Futbol, l’any 1907 
es va fundar l’Associació de Lawn-Tennis de 
Barcelona, que seria l’actual Federació Catala-
na de Tennis, i que dos anys més tard, el 1909, 
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s’adheria a la nova Federación Española, el 1915 
es funda la Federació Atlètica Catalana, cinc 
anys abans que aparegués la Federación Espa-
ñola de Atletismo. Als ja citats casos de futbol, 
tennis, gimnàstica i atletisme, s’hi ha d’afegir el 
rem (la FE és de 1922) i el bàsquet (l’estatal neix 
el 1933). 

Ara ens trobem amb la paradoxa que han d’estar 
obligatòriament subjugades a la Federación Es-
pañola corresponent, que no solament marca els 
ritmes de treball, sinó que impedeix que pugui 
seguir la seva pròpia via. 

La meva experiència personal com a Selec-
cionador Nacional de Futbol fou molt emotiva, 
independentment que si hi havia molta o poca 
assistència al partit. Per a mi això no tenia tanta 
importància com el fet de poder participar acti-
vament en un projecte col·lectiu català, una vo-
luntat que un dia, desitgem que molt proper, serà 
una realitat. 

La resposta dels esportistes en aquest partit 
contra Paraguai fou molt positiva. Si abans 
hom podia pensar i preguntar quin era el grau 
d’implicació i sensibilitat nacional dels jugadors 
en aquest projecte, ara no en tinc cap dubte, 
molt gran! 

Darrere d’aquesta imatge, de vegades fins i tot 
prepotent, del jugador professional, hi ha un és-

ser humà que té sentiments, tot i que en alguns 
casos els hi costa expressar-los públicament, 
amb preocupacions socials i catalanes. 

El rol d’aquests esportistes d’elit és molt impor-
tant i especial dins la societat catalana, i tenen 
molt clara la seva funció d’exercir de model, i de 
professor dels joves esportistes catalans. En cap 
moment han defugit aquesta responsabilitat, 
i ho puc afirmar després de veure la humilitat, 
il·lusió i ganes que tenen la majoria de jugadors 
en participar activament en aquest i qualsevol 
esdeveniment procatalà. 

Vàrem convocar 22 jugadors, i n’hagueren pogut 
ésser 40 si els haguéssim necessitat. Volíem 
que hi hagués una representació territorial de la 
realitat catalana amb jugadors de les quatre re-
gions, i portar jugadors que per la seva joventut 
o trajectòria esportiva mereixien estar o debutar 
a la Selecció Catalana. 

Preferentment jugadors de primera divisió llevat 
els de Tarragona i Lleida, i un jugador de la Se-
lecció Amateur catalana que estava disputant la 
Copa de les Regions UEFA. No varen poder és-
ser-hi tots els que haguéssim volgut, els uns per 
problemes de competició, com els que juguen a 
la Lliga anglesa, i els altres per problemes per-
sonals, però la majoria en acabar el partit ens va 
demanar que podíem tornar a comptar amb ells 
pel que calgués. 

Ara sóc menys escèptic que fa uns anys, i estic 
segur que més tard o més d’hora les seleccions 
catalanes seran una realitat, i si ho veuen els 
nostres fills o néts, estaré molt satisfet de la fei-
na realitzada. 

Catalunya és un dels 
països del món on l’esport 
està més arrelat a la 
societat. 
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Jenar Fèlix 
Director de Brau Edicions

Tots plegats tenim la sensació, quan entrem a 
una llibreria, que cada vegada hi ha més llibres. 
I malament aniria si no fos així. Però tot té una 
mesura, un punt d’inflexió que, superat, provoca 
un estrès en el sector, tant pel que fa al llibre-

DE LLIBRES I EDITORS

ter, que se’n veu un bull a l’hora d’absorbir la 
informació i aconsellar el client, com pel que 
fa al comprador que és envaït pel dubte davant 
la tria, sense oblidar l’editor que, de ben segur, 
veurà engruixits els estocs del seu magatzem. A 
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això cal afegir-hi, a més, les noves modalitats 
d’edició com ara, la impressió digital, que aca-
ben d’amanir aquest panorama. 

Davant de totes aquestes variants que cal tenir 
molt en compte, l’editor es troba en la necessi-
tat d’assumir la responsabilitat de no inundar el 
mercat amb quantitat sinó de fixar-se en la qua-
litat del producte, en la capacitat del mercat per 
absorbir-lo, en la demanda real del tipus de llibre 
que edita o en l’interès intrínsec, encara que si-
gui poc comercial, dels volums que promociona. I 
és bo que se li exigeixi aquesta responsabilitat. 

Aquests elements –gran quantitat de material i 
impossibilitat d’assumir-lo– són els que es tro-
ben els responsables dels punts de venda que, 
necessàriament, han de fer una forta selecció del 
material susceptible de ser promocionat, posat a 
la vista, a l’aparador o recomanat, discriminant 
d’entrada tot allò que resulta marginal des del 
punt de vista d’un comerç globalitzat. Cal afegir 
també que el client ve amb una idea de producte 
promoguda pels mitjans de comunicació i que els 
llibres que més es vendran no seran necessària-
ment els millors, sinó aquells que hagin sortit a 
més suplements literaris o els autors dels quals 
siguin més coneguts en els grans mass media. 

Editar en català i fer-ho des d’una editorial peti-
ta que, a més, no està ubicada a Barcelona són 
factors que no ajuden a desenvolupar un projec-
te empresarial d’una manera normalitzada. El 
problema no és conceptual, sinó operatiu. Avui 
dia encara hi ha una gran diferència entre ser 
de comarques i ser del cap i casal: tot el que es 
fa des de fora de la capital és vist per aques-
ta com una cosa menor i si hi ha algun aspecte 
en el que destaquen les editorials comarcals (la 
seva vocació local, tant temàtica com d’autors) 
aquest immediatament s’intenta absorbir des de 
les grans cases de Barcelona. En aquest sentit 
les editorials barcelonines miren, des dels anys 
90, amb golafreria, els autors i els temes locals 

ja que han percebut amb claredat l’existència 
d’un públic interessat en ells i que amb aquestes 
publicacions es pot abraçar un gruix de població 
sensible a l’oferta que es presenta. 

Les possibilitats a les que ens veiem abocades 
les petites editorials allunyades de Barcelona 
com Brau edicions són, doncs, minses i passen 
per desenvolupar estratègies que ens permetin 
traspassar barreres, tant en la promoció a través 
dels mitjans com a través dels punts de venda 
que sovint és insuficient, arbitrària i esbiaixada i 
que depèn més de qui sigui l’emissor del produc-
te que de la qualitat del material. 

L’editor es troba en la 
necessitat d’assumir la 
responsabilitat de no 
inundar el mercat amb 
quantitat sinó de fixar-se 
en la qualitat del producte. 
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David Ventura i Neus Hosta 
Taller Ventura & Hosta des de 1982

Quan arriba el dia de la Festa Major, en nombro-
sos pobles i viles surten a passejar uns perso-
natges molt especials, els gegants, que sovint 
representen reis i reines, pagesos, pescadors, 
comtes, marquesos i fins i tot cuiners, de vega-
des s’assemblen a persones que tots coneixem, 
d’altres son éssers mitològics amb rostres que 
només hem vist abans amb la nostra imagina-
ció. Aquests personatges sempre acostumen a 
ser molt alts, n’hi ha que tenen una alçada de 
dos metres i mig, de tres i fins i tot de quatre 
metres. Quan estan quiets plantats a la plaça di-
ries que ens estan vigilant i que esperen alguna 
cosa, fins que de cop comença a sonar la músi-

TALLER DE GEGANTS

ca, es posa una persona dintre d’ells i com per 
art de màgia comencen a ballar i a fer voltes tot 
passejant pels carrers de la vila deixant tothom 
bocabadat. Aquests personatges tan importants 
quasi sempre van acompanyats per una colla 
de músics i per uns altres personatges que en-
cara que més petits, no menys importants, que 
són els cap-grossos. Aquests homenets de cap 
desproporcionat salten i ballen, i amb els seus 
rostres grotescos i divertits, empaiten la gent 
que s’ha reunit als carrers per veure passar la 
comitiva. Acabada la festa i com per encanteri, 
de la mateixa manera que han aparegut, des-
apareixen tots, tant els grans com els petits, 

tots ells són endreçats dins les 
seves caixes esperant tornar a 
sortir el dia que els convidin a 
passejar a qualsevol altra fes-
ta, tant si és a casa seva com a 
qualsevol poble veí. 

Tant els gegants com els cap-
grossos de vegades pateixen 
algun accident, ensopeguen i 
cauen, o són maltractats per 
les inclemències del temps, 
la pluja que els mulla o la tra-
muntana que els fa rodolar per 
terra i els queda el nas pelat, 
els dits trencats i fins i tot de 
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vegades algun braç els surt de lloc. Quan això 
passa, acostumen a venir al nostre taller de Na-
vata on, des de fa 25 anys i com si fos un gran 
dispensari, els fem un reconeixement, i després 
del diagnòstic, els arreglem. Amb cola i cartró 
enganxem els membres fracturats, amb mas-
silles tapem els forats i finalment els pintem i 
envernissem de nou perquè tornin a estar a punt 
de sortir al carrer. 

Al nostre taller també en construïm de nous. Per 
fer un gegant el primer que cal és una bona idea, 
aquesta normalment ve donada per la colla ge-
gantera o per l’Ajuntament que passaran a ser 
propietaris dels gegants. A partir d’esbossos o 
de fotografies si és que han de tenir el rostre 
d’alguna persona en concret, fem el model amb 
fang donant així tot tipus de detalls a la figura, i 
quan es considera que el model és correcte, fem 
els motlles d’escaiola, formats per dues, tres o 
quatre peces per cada cap, i els corresponents 
per als braços, cossos i mans. Tant els braços 
com les mans són també un element important a 
l’hora de donar el caràcter al gegant, ja que de-
penent del personatge haurà de portar diversos 
objectes que arrodoniran la seva personalitat. A 
un rei no li posarem una aixada com la que li 
posaríem a un pagès, ni a un fuster la xarxa d’un 
pescador… 

Un cop tenim els motlles acabats, buidem el 
fang de l’interior i en el lloc que ocupava el fang 
hi posem el cartró pedra, mullat i encolat amb 
una cola que preparem nosaltres mateixos a 
base de farina i cola de conill, a la que hi afegim 
també una mica de sulfat de coure com a conser-
vant per evitar així els possibles atacs de corcs 
o fongs que en anys posteriors podrien malmetre 
la figura. 

Quan el cartró està sec, desemmotllem totes 
les parts de la figura i passem 
a muntar-les amb més cartró 
i cola, repassant fins l’últim 
racó. Tot seguit i per donar un 
acabat llis i polit, se li donen 
tres o quatre capes d’una cola 
feta a base de cola de conill i 
blanc d’espanya. Quan tenim 
seca la darrera capa polim tota 
la figura amb paper de vidre i ja 
la tenim llesta per pintar. 

Si bé l’escultura ha donat la 
personalitat del gegant, el 
pintat ens donarà el caràcter. 

Si bé l’escultura ha donat 
la personalitat del gegant, 
el pintat ens donarà el 
caràcter. 
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Amb pintures acríliques pintem les bases, tant 
la pell com els cabells, després amb pintura a 
l’oli fem tots els detalls, les arrugues, ungles, 
llavis, cabells… i finalment els ulls. Recordem 
que els ulls dels gegants, de la mateixa manera 
que passa amb les persones, són una gran font 
d’informació. 

De tots és sabut que els gegants no tenen ca-
mes, en el seu lloc hi construïm unes estructures 
de fusta degudament encoixinades on s’hi posen 
els geganters a l’hora de fer-los ballar. 

Per acabar els gegants només ens falta vestir-los. 
La tria de la roba no és una qüestió fàcil ja que el 
vestuari és el complement que acaba d’arrodonir 
la figura i ens la situa en l’espai i el temps que 
representa. Quan triem els teixits procurem que 
els colors combinin entre ells perfectament i que 
siguin robes que tinguin un bon caient, ni molt 
lleugeres ni molt pesants. 

A més a més de gegants i cap-grossos al taller hi 
construïm tot tipus de figures de cartró de petit i 
gran format. Sovintegen els retrats de persones 
a les que una colla d’amics volen fer un regal 
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personalitzat, o sèries de petits objectes o per-
sonatges amb els que les empreses obsequien 
els seus clients o col·laboradors, sants i verges 
que en forma de misteris es passegen pels ca-
rrers de la Catalunya Nord quan arriba el Dijous 
Sant. 

De la nostra casa han sortit vaques, mones, ele-
fants, serps… i tot tipus d’animals per comple-
tar les decoracions més diverses. 

Des de fa anys la nostra relació amb l’exterior 
sovint ve donada per l’organització de tallers 
de construcció de gegants i cap-grossos a 
l’estranger. Manchester, Edimburg, o Como a 
Itàlia, són algunes de les ciutats que ens han 
acollit per organitzar aquest tallers amb artistes 
locals. La darrera sortida ha estat a Santa Cla-
ra (Califòrnia) on juntament amb els estudiants 
d’art de la universitat vàrem fer un gegant i 30 
cap-grossos. Els tallers acostumen a durar de 15 
dies a un mes, tot depenent dels resultats que es 
vulguin aconseguir. 

Per acabar, us convidem a tots a visitar el nostre 
taller a Navata ja sigui personalment o a través 
del nostre web : www.venturahosta.net 

De segur que us interessarà… 
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Josep Pujolràs i Nonell 
Economista. Soci del Bufet Roca Junyent

Cada vegada és més freqüent trobar notícies a 
la premsa que apropen les crisis empresarials 
al ciutadà, no només des de la vessant dels tre-
balladors que perden el seu lloc de treball sinó 
també dels proveïdors que no cobren, d’aquells 
clients que han realitzat bestretes que ja poden 
donar per perdudes (Air Madrid, Grup Xavier 
Pujol…) o d’aquells que veuen frustrat el valor 
liquidable dels seus estalvis (Afinsa, Fòrum…). 

La publicació d’aquest tipus de notícies fa popu-
lar l’Economia, aspecte que m’atreveixo a qua-
lificar de positiu però, a la vegada, té l’aspecte 
totalment negatiu, sense valorar directament 
el greuge directe que els afectats per aquests 
procediments puguin tenir, de crear una opinió 
social contrària als processos de redreçament. 

Les empreses, com qualsevol ésser viu, neixen, 
creixen i, per tant, aprofundint en la similitud, 
algunes es posen malaltes, podent arribar en un 
cas límit, sense el tractament mèdic adequat, a 
la mort. 

Per aquest motiu, totes les empreses tenen la 
necessitat d’adaptar-se als canvis del mercat, 
d’esmenar una decisió empresarial errònia, …, 
en síntesi, de redreçar la seva activitat. 

CONCURS DE CREDITORS: 
PROBLEMA O SOLUCIÓ

Les que tenen llarga vida són aquelles que han 
estat capaces de fer-ho en el moment adequat. 

Es considera un èxit empresarial la fase de crea-
ció o la de creixement i, al contrari, s’associa 
al concepte de fracàs la fase de redreçament 
d’aquelles empreses que tenen dificultats, as-
pecte que no puc compartir ja que, fent un símil 
nàutic, la veritable habilitat del patró del vaixell 
es mesura quan el mar està mogut. 

Els procediments de redreçament empresarial 
poden fer-se en situació de solvència o en situa-
ció d’insolvència. 

En situació de solvència, moment en el que sense 
cap dubte s’han de prendre les decisions, podem 
trobar reestructuracions pacífiques que poden 
comportar invertir recursos humans i financers 
(p. ex. una diferent organització de la producció, 
una nova línia comercial, una modificació de pro-
ducte…) o reestructuracions no pacífiques que 
poden comportar desinversions de recursos hu-
mans i/o financers (p. ex. excedents de personal, 
haver de prescindir de línies comercials, tancar 
una planta de producció, canviar o prescindir de 
proveïdors…).
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La desinversió de recursos, en especial els hu-
mans, difícilment pot ser pacífica i comporta evi-
dents connotacions socials negatives, de fracàs 
o de rebuig per part de tercers. 

Aquestes connotacions negatives provoquen que 
les decisions de redreçament es prenguin «quan 
ja no hi ha més remei». 

El prendre decisions «quan ja no hi ha més remei» 
redueix l’efecte positiu de la reestructuració i ens 
aboca a decisions desesperades que, moltes ve-
gades, per extemporànies estan condemnades al 
fracàs absolut. Tot sovint el «quan ja no hi ha més 
remei» s’hauria de substituir per «quan ja no hi 
ha solució».

És en aquest punt on entrem, habitualment, en pro-
cediments de redreçament en estat d’insolvència, 
on la legislació vigent, la llei concursal, tot i la 
seva pretesa voluntat reconductora, està més en-
focada a delimitar responsabilitats que no pas a 
afrontar, de forma efectiva, la presa de decisions 
adequades que fomentin la viabilitat.

Els procediments concursals no són, en cap cas, 
la causa d’un problema sinó una eina, un procedi-
ment, que ens ha de permetre esmenar, si és que 
encara hi ha una oportunitat, el no haver adoptat 
les decisions de redreçament en el moment ade-
quat. Podem trobar-nos, bàsicament, en dos tipus 
d’insolvència:

– Insolvència de liquiditat (estic en equilibri pa-
trimonial però no tinc liquiditat per afrontar els 
meus pagaments), allò que en l’antiga terminolo-
gia en dèiem “suspensió de pagaments”.

– Insolvència patrimonial (amb independència 
de que tingui liquiditat o no a curt termini per 
afrontar els pagaments, em trobo en situació de 
desequilibri patrimonial), allò en que en l’antiga 
terminologia en dèiem “fallida”.

L’objectiu d’un concurs de creditors és permetre 
que l’empresa, en situació d’insolvència, actual 
o imminent, pugui continuar la seva activitat mit-
jançant un conveni amb els seus creditors o, en el 

cas que la continuïtat de l’activitat no sigui pos-
sible, liquidar la companyia. Per tal de facilitar 
aquesta continuïtat, el conveni amb els creditors 
pot instrumentar una espera (endarreriment en el 
pagament als creditors) de fins a cinc anys o re-
missions de fins el 50% de l’import dels deutes, 
sempre mantenint l’ordre de preferències entre 
creditors que determina la llei. 

Aquests límits podran superar-se en el cas que 
hi hagi una proposta anticipada de conveni, previ 
informe favorable de l’administració concursal. 

La proposta de conveni haurà d’anar acom-
panyada d’un pla de pagaments que determini 
l’origen dels recursos i el destí, total o parcial, 
dels mateixos d’acord amb l’activitat a realitzar i, 
si l’origen dels mateixos són els que es generin 
amb l’activitat futura, caldrà incorporar, neces-
sàriament, un pla de viabilitat. 

En cas de liquidació, no hi ha conveni amb els 
creditors sinó, senzillament, un procés ordenat 
que s’instrumenta en un “pla de liquiditat” que 
garanteix, una vegada més, les preferències que 
atorga la llei als diferents creditors. La realitat 
ens porta a constatar que, tot i la pretesa volun-
tat reconductora de la llei, més d’un 90% dels 
procediments concursals acaben en liquidació de 
l’activitat, amb la corresponent destrucció de llocs 
de treball, de riquesa col·lectiva (les expectatives 
de cobrament són ben minses) i d’oportunitats 
futures però, recordem-ho bé, la culpa no és de la 
llei sinó de la no adopció de decisions de redreça-
ment en el moment adequat. 

Un major recolzament social a aquells que afron-
ten processos de redreçament quan toca, ente-
nent-los com a positius i necessaris, permetria 
preservar en un major grau l’activitat econòmica 
amb els beneficis que de la mateixa se’n deriven 
per a tots. 

La desinversió de 
recursos, en especial els 
humans, difícilment pot ser 
pacífica. 

firma convidada | el butlletí desembre 2006



193

Firma convidada

Elisa Urbasos Tapia 
Periodista

Els mediadors d’assegurances tenen una his-
tòria que molts professionals d’avui possible-
ment desconeixen. Són, potser, massa joves, 
i no han viscut ni els han explicat allò que va 
succeir en l’època en que s’establiren  les arrels 
de la seva professió, des dels Col.legis de Me-
diadors d’Assegurances i a través de la primera 
Llei que regulava els agents i els agents lliures. 
En aquest sentit, jo crec que és digne de valo-
rar l’exemple de les generacions anteriors, que 
varen aconseguir anar transformant legalment 
un venedor de pòlisses  en un profesional de la 
mediació, com també és digne de valorar l’esforç 
dels que han pres el testimoni i ara són al ca-
pdavant d’aquesta tasca, tractant de millorar i 
consolidar el prestigi d’una professió que abans 
no ho era.

PRESTIGI, MARCA I REPUTACIÓ 
DE LA MEDIACIÓ D’ASSEGURANCES

Però amb el títol d’aquest article, “Prestigi, mar-
ca i reputació” no pretenc revisar la història de 
les institucions que representen la Mediació i 
atorgar-los tot el mèrti, almenys a partir d’aquest 
momento. En l’àmbit d’una representació que 
han mantingut al llarg dels anys el tenen, el 
mèrit, sens dubte,  però ara crec que ja no és 
únicament a ls seves mans el donar prestigi al 
mèrit profesional. Les regulacions normatives, 
les relacions amb les companyies en un con-
text de globalització, l’enorme competencia, 
les noves tecnologies i els canvis en totes les 
qüestions econòmiques obliguen els mediadors 
a resoldre  problemes cada dia i a resoldre-ho 
per ells mateixos pràcticament tot. Els media-
dors d’assegurances són professionals, i el seu 
prestigi, la seva marca i la seva reputació depe-
nen molt directament de cada un d’ells. El que 
es pot fer des dels Col.legis professionals és 
precisament el que en aquest momento s’està 
fent: ajudar  a que els mediadors aconsegueixin 
allò que es proposen. 

El prestigi es guanya quan fem les coses ho-
nestament, amb coneixement de causa, i ben 
fetes. Cap publicitat, cap anunci que poguéssim 
fer en els mitjans de comunicació tindrà millors 
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resultats que el fer bé la nostra tasca i respon-
dre davant dels clients.  Al final, és precisament 
això el que es converteix en información per als 
consumidors, i el que en algun momento podria 
ser precisament noticia  en els mitjans de co-
municació.

La marca és el que ens diferencia dels altres. És 
el segell propi que amb la nostra professionalitat 
i la nostra formació imprimim a tot allò que fem. 
Això és el que els altres veuen i ens distingeix de 
la resta. És un repte que va unit a  la nostra rea-
lització personal en el món profesional, perquè 
allò que som com a individus és el que reflectirà 
la nostra empresa, a la nostra tasca diària en 
qualsevol repte profesional que emprenguem.

Quant  a la reputació vindrà per ella mateixa si 
els mediadors actuen com autèntics professio-
nals. M’agradaria aportar algunes de les claus 
per aconseguir-ho:

La imaginació al poder no era una rebel.lia, era 
i és una necessitat. Crec que els Mediadors han 
d’imaginar la seva entrada en la professió en 
base a un projecte o a un pla realitzat per escrit 
i amb la formació adient per poder pensar bé. Ja 
no es pot, en la meva opinió, començar a treba-
llar sense projectes, perquè som al segle XXI , hi 
ha una fortíssima competencia i cal controlar el 
dia a dia i per tant el futur a curt i mitjà termini. 
Coneguent el món en que han de treballar, cone-
guent els temes que han d’afrontar, els media-
dors d’assegurances  no tindran problemes per 
caminar en base al seu propi projecte, pensat, 
escrit i revisat constantment.

Els mediadors actuals poden entrar en la profes-
sió essent agents, agents vinculats, corredors, 
poden tenir una societat d’agència, una corre-
doria. Poden començar pel principi però sempre 
en base a un pla que vagi dirigint allò que volen 
arribar a ser. Poden especialitzar-se en un o di-
versos rams pels  que tinguin un interès particu-
lar, o primer intentar situar-se fent una mica de 
tot. Però no avançaran massa si no es plantegen 

el repte següent, si no tene un pla, si no reciclen 
els seus coneixements sobre la materia. Hi ha 
tantes idees que poden realizar-se i tant per ex-
perimentar sense arriscar-se massa!.

Jo crec que malgrat totes les dificultats de la 
professió de Mediador d’Assegurances tenen 
un gran present, i les dades  així ho avalen: els 
agents aporten el 51,25% en volum de cartera 
en el negoci no vida, i els corredors el 15,78%, 
mentre que en nova producció els agents apor-
ten un 41,68% i els corredors un 20,49% per 
cent segons les dades de l’associació ICEA (In-
vestigación Cooperativa de Entidades Asegura-
doras). És clar que en tots els rams no vida, els 
mediadors segueixen essent importantíssims en 
el mercat assegurador.

Quant a Vida, els agents tenen un 20,66% del 
mercat, mentre que els corredors en mantenen 
un 4,84%. El futur és prometedor, i en aquest 
camp els mediadors constitueixen  l’alternativa 
de la carencia d’assessorament al client de que 
van faltats  encara les entitats financeres en la 
subscripció de les assegurances de vida. Aques-
ta assegurança, que imposen als consumidors 
com a contrapartida a la concessió d’un crèdit, 
sense informar-los com cal, pot subscriure’s amb 
qualsevol altra entitat, perque no es pot impo-
sar legalment sota cap concepte. No dubto que 
molts clients triarien altres opcions si tinguessin 
l’assessorament d’un mediador també en aquest 
camp , suggerint-los que poden optar a qualse-
vol altra assegurança de vida que els convingui 
més, sense que l’entitat financera pugui obligar-
los a mantener la que els han venut.

Però sobretot la professió té un gran futur per als 
que s’hi dediquen com a única feina partint de la 
formació, d’uns objectius generals i específics, 
unes fites, uns recursos humans ben adaptats i 
un pla d’acció. Tot ben regat per l’entusiasme i la 
capacitat de treball… i un xic de bona sort.

A més a més, la població augmenta i planteja 
noves necessitats. Hi ha moltes coses per oferir 
i segueixen havent-hi persones que volen solu-
cionar el seu planteja,emt vital d’assegurament. 
Allò important per a qualsevol venedor profesio-
nal és “anar al punt de venda” amb alguna cosa 
interessant i intel.ligent per explicar. Per això, la 
formació, i el saber-se situar en el sector són fo-

Es diu que companyies 
i mediadors van en el 
mateix vaixell, però no és 
veritat.
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namentals per tenir èxit en l’empresa, i per con-
solidar el prestigi, la marca i la reputació.

Per altra banda, i per dur a terme la raó  de la 
professió que en definitiva és la presentación i 
la venda d’assegurances, els mediadors necessi-
ten treballar amb empreses solvents que generin 
confiança i compleixin els seus compromisos. No 
es pot treballat amb les que no ho fan. Els seus 
objectius no ajuden a aconseguir a aconseguir 
els objectius de la mediació, que hauria de ser 
defensar amb justicia els clients per damunt de 
tot. Es diu que companyies i mediadors van al 
mateix vaixell, però no és veritat. Els mediadors 
duen a port  aquest vaixell que sense ells roman-
dria varat, i aconsegueixen, a més a més, que 
arribi en bon estat, és a dir, amb beneficis. Per 
als mediadros professionals el valor de la seva 
relació personal haría de ser únic.. L’interès pels 
problesmes d’altri, la capacitat de posar-se al 
lloc de l’altre quan sésdevé una desgracia, són 
conceptes poc empresarials en aquests temps 
que només els professionals lliures poden 
permetre’s. Però els mediadors d’assegurances 
han de saber per experiencia que la qualitat de 

195

firma convidada | el butlletí març 2007

tenir un assessor en assegurances significa el 
mateix que tenir un bon advocat o un bon metge, 
és una cosa especial, és per als privilegiats que 
ho coneixen, i ho aprofiten.

Jo crec que és important per als mediadors el 
que valorin la seva propia funció, i que sàpiguen 
com són d’indispensables per a les companyies. 
Que lluitin i s’imposin sempre que puguin en els 
negociadors que els perjudiquin.. Perquè en de-
finitiva els mediadors tenen el client, i “qui té 
el client és el rei”. Aquesta és l’autèntica veri-
tat ens els nostres temps i el que realment s’ha 
de defensar com a bon profesional. Com que el 
client és tan important, hi haurà molts intents 
per part d’algunes companyies de controlar-los, 
fins i tot arrebassar-los al mediador, però qui 
es plantegi aquest negoci professionalment no 
ha de deixar que ningú s’interfereixi en les re-
lacions amb els seus clients, relacions que tant 
costen d’obtenir i mantener, i que són i serán la 
base del seu negocien el futur.



196

Firma convidada

Juan Antonio Marín Domenech 
President de la Federació Mediterrània de Corredors d’Assegurances (FMBA) 

Aviat farà quatre anys que es va constituir a 
Roma la Federació Mediterrània de Brokers/Co-
rredors d’Assegurances i una mica més des que 
un grup d’entusiastes corredors d’assegurances 
d’Espanya, França i Itàlia es varen reunir per 
debatre la possibilitat de crear una Federació 
que pogués agrupar Associacions, Sindicats i 
Federacions dels diferents països de l’arc medi-
terrani. Desitjaven poder tractar temes molt més 

LA FEDERACIÓ MEDITERRÀNIA DE CORREDORS 
D’ASSEGURANCES

relacionats amb la pròpia activitat mercantil del 
corretatge en assegurances en un mercat cada 
vegada més interrelacionat com és el medi-
terrani i pròxim a disposar el 2010 d’una Zona 
de Lliure Comerç Euro-Mediterrània la qual 
cosa sens dubte aportarà grans possibilitats de 
desenvolupament econòmic i de negoci a tota 
la regió mediterrània. En aquesta línia i amb 
aquesta mentalitat l’FMBA va participar activa-
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ment en la creació de l’Observatori Mediterrani 
d’Assegurances que va tenir com a escenari la II 
Conferencia Mediterrània d’Assegurances cele-
brada a Barcelona el novembre de 2006. 

Convé recordar i posar al dia l’objectiu marcat 
quan es va crear la Federació Mediterrània de 
Corredors d’Assegurances. Vàrem intentar que 
aquesta no tingués res a veure, ni entrés en 
competència amb altres institucions de media-
dors de caràcter internacional, encara que sense 
descartar la possible col·laboració amb elles. El 
nostre interès ha estat i ha de ser el treballar 
conjuntament per apropar els nostres mercats 
comparant els nostres mètodes de treball, les 
nostres legislacions, els nostres coneixements i 
sobretot, la nostra activitat comercial intentant 
unificar i adoptar el millor i més útil de cada un. 
En algun moment algú va dir, amb gran encert 
segons el meu entendre, que preteníem crear 
una Xarxa de Corredors d’Assegurances Medi-
terranis. La nostra filosofia de treball ha de ser, 
per tant, una visió molt pràctica de l’activitat 
corporativa posada al servei del desenvolupa-
ment professional i mercantil dels corredors que 
representem i per extensió del desenvolupament 
comercial de l’arc mediterrani. 

Sens dubte alguns pensaran que el nostre treball 
pot resultar utòpic atesa la poca o nul·la expe-
riència internacional de la mediació assegurado-
ra, exceptuant els grans brokers multinacionals. 
Als que pensen així els diem que la nostra acció 
no només va adreçada als actuals integrants 
del nostre col·lectiu sinó també i sobretot a les 
noves generacions de Corredors d’assegurances 
que estic segur que traspassaran fronteres en la 
seva tasca comercial diària. 

Actualment la nostra Federació la integren as-
sociacions, sindicats i federacions d’Espanya, 

No només la nostra 
activitat no és 
competència sinó que 
és complementària amb 
les Institucions de la 
mediació existents tant 
en l’àmbit nacional com 
internacional.

França, Itàlia, Líban, Egipte, Marroc, Malta, i 
Algèria, i estem en converses amb companys de 
Grècia, Portugal i Tunísia per a la seva possible 
integració. 

Un dels punts forts de la nostra acció és la crea-
ció en el si de l’FMBA de l’Institut Mediterrani 
de Mediadors d’Assegurances dins les activitats 
del qual hi destaca el projecte de creació d’un 
Màster de 600 hores de Gerència de Corredories 
d’Assegurances d’àmbit mediterrani i conse-
güentment amb un programa comú a tota l’àrea. 

Estem especialment interessats en destacar en 
aquesta col·laboració a El butlletí la participa-
ció activa que va tenir el Col·legi de Mediadors 
d’Assegurances de Girona en les converses prè-
vies, en la pròpia creació de l’FMBA a Roma i 
fins i tot en la primera Assemblea General ce-
lebrada a Madrid. Probablement l’absència a 
partir d’aquest moment de l’important col·lectiu 
que suposa el Col·legi, molt vinculat des de 
sempre amb tots els col·legues mediterranis, 
no s’entengui molt bé i es degui a un malentès 
quant a que l’FMBA pogués ser alguna mena de 
competència de les institucions de la mediació 
existents. Com s’acaba d’indicar en aquesta 
col·laboració, no només la nostra activitat no és 
competència sinó que és complementària amb 
les Institucions de la mediació existents tant 
en l’àmbit nacional com internacional. Per tant 
entenem i volem deixar-ho ben palès, que el 
Col·legi de Girona hauria de ser al si de l’FMBA 
com a membre fundador que fou en l’Assemblea 
Constituent de Roma el setembre de 2003. 
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Firma convidada

Pere Domènech i Feixas
Rector de la Parròquia de Sant Feliu, de Girona

Una realitat referent, com a parròquia i per 
la història, per la cultura i pel turisme 

Avui Sant Feliu ens apareix als ulls, embolca-
llat. S’hi fan obres de restauració del campanar. 
Són obres en les que hi participa econòmica-
ment el Bisbat, l’Ajuntament, la Diputació i la 
Generalitat. El projecte de rehabilitació és de 
l’arquitecte Joan M. Viader, molt bon coneixe-
dor del Barri Vell. Juntament amb l’arquitecte 
Josep Fuses va redactar el Pla Especial del Barri 
Vell ara fa més de 20 anys, amb la col·laboració 
dels artistes Faixó (ja traspassat) i Ensesa. 

Fa uns 15 anys es van emprendre unes im-
portants obres de restauració de la façana, 
on s’hi troba la porta d’accés al temple, de la 
coberta, finestrals, una restauració important 
de la capella de Sant Narcís i de l’escalinata. 
Ramon Castells, arquitecte, fou un dels princi-
pals responsables. Va projectar una restauració 
molt interessant, retornant Sant Feliu al model 
tradicional de temple-fortificació de defensa, o 
temple-baluard. Si mirem enlaire, veurem els 
merlets, tal i com els veiem als principals cas-
tells medievals. 

El campanar embolcallat produeix ara mateix 
un efecte d’edifici molt contemporani. De nit i 
de lluny, ben il·luminat, fa un efecte semblant 

SANT FELIU, DE GIRONA 

als nous gratacels de Sidney. Mentrestant es 
porta a terme una profunda restauració del cam-
panar (s. XIV-XVI) per remeiar les patologies i 
deterioraments d’elements escultòrics, de la 
pedra de les cornises, entaulaments, pilastres 
i paraments llisos de pedra. Al mateix temps, 
s’ha emprès la restauració del conjunt barroc de 
la façana principal. El campanar és un element 
molt singular que determina la imatge i el perfil 
de la ciutat de Girona. És visible des de lluny, 
des de les diverses carreretes que arriben a la 
ciutat. Salvant les distàncies, Sant Feliu i la Ca-
tedral són el símbol de Girona, juntament amb 
les cases del riu, així com la Torre Eiffel ho és de 
París i la Sagrada Família de Barcelona. 

El campanar el va començar a construir Pere Sa-
coma el 1368 i es va acabar a l’entorn de 1570. 
Fins a la Guerra Civil hi havia sis campanes: 
Feliua, Narcisa, Cincnous, Bramamorts, Peixa-
tera i Petita. La més antiga, la Narcisa, data de 
1593. Darrere aquesta imatge contemporània, 
s’hi guarda una llarga història de més de 1.700 
anys, des que els primers cristians s’assentaren 
a Girona i utilitzaren aquest recinte parroquial 
per a les seves celebracions de la fe. 

Sant Feliu, va sortir del nord d’Àfrica juntament 
amb Sant Cugat. Sembla que van estudiar junts 
a Síria i a Tlemcen (actual Algèria). Una vegada 
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arribats a la nostra costa mediterrània, Sant Cu-
gat es quedà a la zona on ara hi ha Sant Cugat 
del Vallès i Sant Feliu arribà fins a Girona. Se-
gons textos antics, Feliu predicà l’Evangeli a Gi-
rona a inicis del s. IV i, en negar-se a abdicar de 
la seva fe, va morir martiritzat a mans dels ro-
mans cap a l’any 304-5. Encara, als nostres dies, 
podem contemplar, amb respecte, els orígens de 
la nostra fe, i reconèixer en Feliu, el testimoni 
valuós que ens ha llegat la fe i el patrimoni de 
l’emblemàtic edifici. 

La construcció del temple data dels primers 
segles de la nostra era. El que avui veiem, està 
construït del segle XII fins al segle XVIII, gairebé 
tot. Del 1100 al 1800, aproximadament. 

Per això la importància religiosa, cultural, artís-
tica i, en l’últim tram del segle XX, turística, és 
enorme. 

A l’Edat Mitjana, quan es construeix aquest 
temple, la societat tota ella religiosa, considera 
que el temple és una imatge de la Jerusalem 
celestial, una construcció que s’ha d’emmirallar 
en l’ordre de la pedra que fonamenta l’esperit 
i la vida. 

En aquests espais sagrats s’hi aboca tota 
l’energia de la societat. Pensem que els temples 
estaven oberts nit i dia, i eren el centre de tot: 
centre de les celebracions religioses, del ressò 
de l’entrallat de la vida, de la presa de moltes 
decisions de tot tipus. A l’interior del temple de 
Sant Feliu, hi ha dues zones especialment im-
portants des de la perspectiva de la valoració 
artística contemporània: el presbiteri amb un 
important conjunt de sarcòfags i la Capella de 
Sant Narcís. 

Els sarcòfags: Dins el temple de Sant Feliu, 
s’hi troba la que es considera la col·lecció més 
important de sarcòfags romans conservada a 
tota la Península ibèrica. N’hi ha vuit, dos de 
pagans, un que presenta una al·legoria de la 

mort, un combat entre una lleona i un lleó, i a 
l’altre, el Rapte de Prosèrpina. Els altres sis, 
són cristians. Quatre d’historiats, en els que les 
històries representades fan referència a la ini-
ciació, a la descoberta del món meravellós de la 
força que rep qui entén i accepta la predicació 
de Jesucrist. 

La Capella de Sant Narcís: EI Bisbe Tomàs 
de Lorenzana (1792) fou el promotor d’aquest 
espai entre barroc i neoclàssic tan poc habitual 
a Catalunya. Sembla obra de l’arquitecte Ven-
tura Rodríguez. Els materials (marbres i jaspis) 
procedeixen de la muntanya de Sant Miquel, 
prop de Girona. L’escultor Joan Enric que ha-
via residit a Roma, és l’autor del Baldaquí. Les 
bellíssimes pintures de la volta de la capella i 
del cambril són de Manuel Tramullas, acabades 
a finals del segle XVIII i restaurades fa pocs 
anys. Ens mostren l’univers delicat i suggerent 
de l’artista i de l’art religiós. A l’altar hi ha el 
sepulcre de marbre cobert de planxa d’argent, 
dedicat a Sant Narcís, patró de la ciutat i molt 
venerat, obra de Josep Puig (1800), ofrena de 
l’Ajuntament de Girona. Darrere l’altar hi ha un 
cambril molt bonic, on s’hi conserva una estola 
de l’Edat Mitjana. Per les Fires de Girona, el dia 
de Sant Narcís, es distribueix cotó beneït que 
segons la tradició cura el mal d’orella. 

A l’Edat Mitjana, la 
societat tota ella religiosa, 
considera que el temple 
és una imatge de la 
Jerusalem celestial. 
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Al costat de la Capella de Sant Narcís i en direc-
ció a l’altar hi trobem el sepulcre gòtic dedicat 
al nostre patró, obra de Joan de Tournai, realit-
zada el 1328. Sant Narcís és representat com a 
Bisbe, amb el bàcul a les mans i amb mitra sota 
un doser. Davant nostre, en els cinc registres i 
d’esquerra a dreta veiem: el Sant que demana 
allotjament a casa d’Afra; Sant Narcís instrueix 
per convertir Afra i les seves amigues; els sol-
dats es disposen a consumar el martiri de Sant 
Narcís que celebra Missa acompanyat del diaca 
Sant Feliu; es celebra el baptisme de les dones 
convertides de casa d’Afra; i finalment, el dia-
ble tempta Narcís i Feliu. A la dreta, la pintura 
anònima de 1675, donada pel Bisbe Josep Fa-
geda. Aquest quadre és un dels més coneguts 
dels visitants de Girona. És una representació 
plàstica del miracle de Sant Narcís i les mos-
ques. Segons la tradició, des del seu sepulcre, 
el Sant feia sortir mosques apestades que fora-
gitaven els francesos invasors. Aquest és doncs, 
el Miracle de Sant Feliu i les mosques. El Sant 
intervé a favor dels gironins i contra el setge dels 
francesos, que van atacar la ciutat de Girona per 
primera vegada el 1285 segons la crònica del rei 
Pere IV, i ho van repetir diverses vegades. 

Altres espais d’interès: 

El presbiteri, on s’hi troba l’antic altar amb el 
Retaule del segle XVI: la Mare de Déu al centre. 
A l’esquerra, nivell superior, Sant Pere, amb les 
claus i a la dreta Sant Pau, que porta l’espasa. A 
l’esquerra, al nivell inferior, Sant Jaume amb el 
bastó i la carabassa i a la dreta, Sant Bartomeu 
amb el ganivet amb el que fou martiritzat. Una 
part de les pintures que conformaven el retaule 
original, són al Museu d’Art de Girona. 

La nau: des del terra, i ascendint amb la mirada 
cap amunt, observarem el pas de la construcció 
romànica a la gòtica. Enormes pilars, connec-
ten l’espai inferior del superior. A la part alta, 
un trifori recorre tot el perímetre de l’església. 
Les arcades, en grups de tres, i doble columna, 
contenen molts capitells decorats de diverses 
èpoques i que fan referència a la escenes dels 
sants Feliu i Narcís. A la part superior, veiem les 
claus de volta. La primera, al fons de l’església, 
al lloc més allunyat de l’altar, Sant Feliu, amb la 
mola que la tradició diu que fou llençat al mar; 
la següent, és un Àngel sacrificador. 

La Capella de la Passió i Mort porta el nom 
d’una de les Confraries més antigues de la ciu-
tat. Va ser construïda pels mestres de cases 
Marsal Salvi, Jaume Buixó i Esteve Coderch. Al 
segle XVII va ser capella del Santíssim. 

La Capella de Santa Anna amb la pica baptis-
mal i una clau de volta de Santa Anna, venerada 
sobretot pels veïns del carrer Ballesteries. En 
aquesta capella, acollidora i emblemàtica, s’hi 
fan les celebracions dels Baptismes. 

A la Capella del Crist Jacent i dels Àngels 
hi veiem el Crist del Mestre Aloy, que data de 
1350. Fixem-nos amb l’extraordinari treball rea-
litzat en el gòtic ple. La imatge és policromada, 
i amb una factura molt naturalista. És un prece-
dent singular dels grans escultors expressionis-
tes hispànics. Alguns historiadors la consideren 
com la millor imatge peninsular d’un Crist Ja-
cent. Les peces situades al darrere formen part 
del cos complet en el que el Crist ocupava la 
part central: la Verge dolorosa i Sant Joan. Es 
donen per perdudes les figures que constituïen 
l’Enterrament complet: Maria Magdalena, Ma-
ria de Jaume, Maria Salomé, Josep d’Arimatea 
i Nicodem. Mirant enlaire, a la clau de volta hi 
veurem figures d’àngels, dibuixats per Guillem 
Borrassà i esculpits per Pere Sacoma. 

La Capella del Remei, espai preferent de pre-
gària contínua, és el lloc on es troba la reserva 
eucarística i la imatge que havia estat durant 
molts anys a Sant Pere de Galligants, la Verge 
del Remei, molt venerada a la ciutat. 

SANT FELIU, avui 

La realitat de la societat del Barri Vell de Giro-
na, ha viscut un procés de canvi molt important 
en els darrers 25 anys. Dos aspectes rellevants 
d’aquest canvi són la posada en valor social del 
patrimoni artístic i l’inici del turisme urbà orga-
nitzat, que ha influït fortament en l’estructura 
cultural i econòmica del barri. Han crescut el 
nombre d’establiments dedicats als serveis 
d’allotjament i restauració, si han inaugurat di-
versos museus, etc. 

En l’actualitat l’església de Sant Feliu forma 
part d’una agrupació de parròquies del Barri Vell 
i la Devesa. Sense oblidar la seva especificitat 
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parroquial dels serveis cultuals i pastorals, té 
un gran atractiu pel seu interès cultural-patri-
monial i turístic. És visitada per més de 218.000 
persones l’any. De totes nacionalitats, en grup 
o individualment. És un espai de pregària, de 
visita turística, de contemplació d’allò que els 
nostres avantpassats van entendre de les rela-
cions entre l’experiència d’aquest món i del món 
transcendent. 

Trobareu la porta oberta cada dia de les 10 a 2/4 
d’1 i de les 4 a les 7 de la tarda. Hi ha una missa 
diària a 2/4 de 7. Els dissabtes i vigílies de les 
festes se celebra una missa a les 6 de la tarda 
i, els diumenges i dies festius, una, a les 12 del 
migdia, i l’altra, a les 7 de la tarda. Durant tot 
el dia i, excepte els horaris de Missa, es pot vi-
sitar l’església de Sant Feliu. Dins el temple es 
troba un taulell on pot comprar postals, pòsters, 
un llibret-guia amb la història del temple. Per 
Sant Feliu, l’1 d’agost, hi ha una visita guiada 
i, enguany, per Fires, hi haurà dues visites tu-
rístiques gratuïtes adreçades als gironins. No 
hi ha millor guia que el mateix ciutadà. A Gi-
rona hi ha uns 13.000 estudiants matriculats a 
la Universitat. La majoria són de fora, alguns 
centenars estrangers de tota Europa, Amèrica i 
Àfrica. Molts d’ells visiten Sant Feliu amb altres 
familiars, amics, etc. 

La singularitat de Sant Feliu és ben expressiva 
amb el propòsit de ser un lloc bo i acollidor de 
les persones, on és possible ser-hi acollit i incor-
porar-s’hi pels sagraments de la iniciació cristia-
na, trobar-se amb l’Evangeli i refer l’experiència 
de la fe, celebrar-la, viure la comunió fraternal i 
compartir la missió evangelitzadora. I, ensems, 
un lloc bo i acollidor per conèixer les arrels 
cristianes gironines en aquest indret emble-
màtic i per descobrir un llegat patrimonial que 
mereix l’interès de tants turistes que visiten la 
nostra ciutat. 
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Molt Hble. Sr. José Montilla
President de la Generalitat de Catalunya

Acabem de celebrar el primer any del Govern 
d’Entesa. Amb satisfacció per la feina feta, però 
també amb l’exigència de conèixer de primera 
mà la feina que ens queda per fer, i ser plena-
ment conscients dels importants reptes que ha 
d’afrontar Catalunya durant els propers anys.

El Govern d’Entesa és, avui, la proposta políti-
ca més àmplia i més sòlida per Catalunya. Al 
llarg d’aquest any hem remès 34 projectes de 
llei al Parlament i s’han aprovat ja 15 lleis. La 
Llei de Serveis Socials és una de les més im-
portants, i permetrà crear les condicions per 
passar d’un sistema de benestar basat en una 
cultura del subsidi social a una cultura dels 
serveis públics. Al llarg d’aquest primer any 
hem posat de manifest el nostre compromís 
prioritari amb l’educació, arribant a l’objectiu 
de crear 30.000 places públiques d’educació 
infantil i havent plantejat amb determinació la 
necessitat de millorar a fons el nostre sistema 
educatiu. Una millora que ve del desplegament 
del Pacte Nacional per a l’Educació, i afrontant 
obertament la necessitat d’avançar cap a la fu-
tura Llei d’Educació. L’accent social del Govern 
ens ha conduït, també, a considerar la necessi-
tat de facilitar l’accés a l’habitatge, de manera 
prioritària, i la signatura del Pacte Nacional per 
a l’Habitatge és l’instrument que ens permetrà 
assolir concertadament aquells objectius que 

ARTICLE DEL MOLT HONORABLE PRESIDENT 
DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA 
PER L’EDICIÓ NÚMERO 100 D’EL BUTLLETÍ 
DEL COL·LEGI DE MEDIADORS D’ASSEGURANCES 
DE GIRONA
 ens hem proposat. També vull remarcar la nos-

tra voluntat de convertir la llengua i la cultura 
catalanes en un instrument de cohesió social, 
promovent i estenent el seu ús des de l’escola 
fins a la resta d’espais que configuren la nostra 
vida col·lectiva.

El nostre programa de reforma social ha vingut 
acompanyat d’una gestió econòmica i pressu-
postària solvent i rigorosa que ens ha permès 
reduir a zero el dèficit heretat l’any 2003 (que 
era de 1.264 milions d’euros). Estem gestionant 
de manera més eficient els nostres recursos pro-
pis, estem a punt d’aprovar un pressupost de la 
Generalitat per a l’any 2008 que, per exemple, 
dobla la inversió per habitant de fa 5 anys. Una 
inversió que se sumarà a l’acord assolit per a 
les inversions de l’Estat a Catalunya. Un acord 
històric. Ho avalen els 4.365,3 M € recollits als 
pressupostos generals de l’Estat pel 2008, que 
superen el llistó de les expectatives més opti-
mistes que havien expressat els agents econò-
mics de Catalunya.

Hem començat a desplegar l’Estatut amb di-
ligència i sense dilacions, i les primeres deci-
sions encaminades a enfortir l’autogovern no 
s’han fet esperar. S’han acomplert els passos 
fixats per constituir les comissions bilaterals i 
s’han acordat els primers traspassos efectius, 
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com ara el de l’Hospital Clínic, la primera fase 
de l’ordenació i la gestió del litoral, la segure-
tat privada, el notariat i els registres públics o la 
declaració d’utilitat pública de les associacions 
i l’aplicació de beneficis fiscals a associacions 
i fundacions. Al llarg d’aquest any, doncs, hem 
començat a crear les condicions per aconseguir 
mirar al futur amb confiança. I ara cal que ens 
plantegem nous objectius en relació a les tres 
prioritats bàsiques del Govern: el nostre capital 
físic, el nostre capital humà i, per assolir els nos-
tres objectius en aquests àmbits, el nou sistema 
de finançament.

Catalunya avui experimenta problemes de creixe-
ment lògics atenent a la manca d’inversions que 
hem patit durant molts anys; a la manca de plani-
ficació generalitzada dels anteriors governs i als 
canvis demogràfics que experimenta la societat 
catalana. I aquests canvis requereixen una inver-
sió de llarg abast en el nostre capital físic, que 
ha d’anar acompanyada d’una major capacitat 
d’influència de la Generalitat en la gestió de les 
nostres infraestructures bàsiques. Aquest únic 

objectiu ja representa gairebé per sí sol el pro-
grama per a una legislatura i l’estem començant 
a fer efectiu. Durant aquest any, la Generalitat 
ha estat decisiva en l’assignació d’espais per a 
la T-Sud del Prat i tindrem una posició determi-
nant en el futur Consorci d’El Prat. I, en relació 
al transport ferroviari, el govern de Catalunya 
continuarà treballant per aconseguir un traspàs 
de les rodalies en bones condicions, que és el 
que ens convé.

Des d’aquesta mateixa perspectiva del capital 
físic, també vull fer referència a la R+D+i, per-
què és aquest un sector on les possibilitats de 
col·laboració entre el sector públic i el sector 
privat han de desenvolupar-se amb més ambició. 
Hem de gastar més, és cert. Hem de gastar i in-
vertir més. Però sobretot hem de gastar i invertir 
millor. Hem d’invertir vertebrant noves sinèrgies 
entre els centres tecnològics, les empreses i les 
administracions territorials, i vull reiterar que el 
meu compromís personal d’aconseguir arribar a 
una despesa pública del 2% del PIB en aquest 
àmbit s’emmarca en aquesta voluntat d’avançar 
cap a una economia del coneixement, a par-
tir d’un impuls compartit amb el sector privat. 
Aquesta és la raó per la qual juntament amb el 
Pacte per a les Infraestructures, el Govern també 
impulsa un Pacte per a la Recerca.

Ens trobem en un moment 
que ens convida, més que 
mai, a mirar endavant.
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Estic convençut que establertes les bases per 
redreçar al capital físic de Catalunya, ara cal 
comprometre a fons, la nostra acció política, 
en el capital humà del nostre país. En especial, 
si aconseguim aprovar la Llei d’Educació asso-
lint un ampli consens social i polític i podem 
continuar desenvolupant polítiques de suport 
a les famílies per estimular una major igualtat 
d’oportunitats. Educació i igualtat d’oportunitats 
són sinònims i ens han d’acostar a aquella Ca-
talunya que la majoria de la ciutadania somia: 
la que li permeti progressar i prosperar ade-
quadament, gaudint d’unes millors condicions 
de vida. Per començar aquest camí els nostres 
pressupostos s’han orientat clarament a la polí-
tica social i educativa i espero que ben aviat el 
Pacte Nacional per a la Immigració se sumarà 
al de l’Educació, signat el 2006 i que ara estem 
desenvolupant plenament.

Però per tot això, per mantenir un nivell inver-
sor físic a l’alçada de les nostres necessitats 
d’infraestructures i per assegurar el benestar 
dels més de set milions de ciutadans i ciutada-
nes que avui viuen al nostre país, necessitem 
un nou sistema de finançament. Aquest serà 
un dels principals objectius per a l’any 2008 en 
relació amb el desplegament de l’Estatut. Estic 
convençut que si el Govern segueix treballant 

de manera cohesionada, i avui no tinc cap raó 
que em pugui fer pensar el contrari, i a més dis-
posem d’una oposició responsable, que es posi 
al nostre costat per assolir els objectius que 
col·lectivament Catalunya s’ha proposat, guan-
yarem la partida del finançament. Com hem fet 
fins ara.

Com hem fet, en tants altres terrenys durant 
aquest darrer any, amb energia, il·lusió i projec-
tes. Amb una consciència clara de quina és la 
nostra realitat, de les seves necessitats i les se-
ves aspiracions. I, sobretot, amb una idea clara 
de país. Amb un projecte per al present i per al 
futur de Catalunya, que el Govern treballa per fer 
realitat i volem compartir amb la societat cata-
lana.

Estic segur que el Col·legi de Mediadors 
d’Assegurances ens acompanyarà en aquest 
designi, com ha fet fins ara. Només em resta, 
doncs, felicitar-vos per aquest número 100 del 
vostre butlletí i animar-vos a continuar fent camí 
per construir una Catalunya millor. Ens trobem 
en un moment que ens convida, més que mai, a 
mirar endavant.
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Maria Rosa Agustí i Rigall
Presidenta de l’Associació Gironina d’Empresàries (AGE)

Parlar del paper de la dona ben entrat el segle 
XXI és difícil i genera controvèrsies perquè no-
saltres mateixes encara tenim un repte-actitud 
per solucionar: el dret a decidir.

Segurament aquesta afirmació pot semblar dràs-
tica i amb cert aire pessimista però és el que jo 
penso en la meva condició de “single”, terme 
que defineix a aquelles persones que han optat 
per viure soles sigui per circumstàncies alienes a 
elles o per convenciment. Personalment, admiro 
a les dones que decideixen portar una criatura al 
món o que trien en altres casos adoptar-la. Les 
dues tenen, injustament, el mateix inconvenient 
social, i és que a hores d’ara s’enfronten a pre-
judicis laborals que mai, per altra banda, afec-
ten a la figura de l’home. És tolerable aquesta 
discriminació quan les dones fem el paper de 
criar i educar els nostres fills, que no són sinó el 
futur de la nostra societat i per tant és obligació 
de tots fer-ho fàcil? Dificultar-ho és de resultats 
funestos i gens optimistes ja que les conseqüèn-
cies del trencament de l’entorn tradicional fami-
liar es tradueix en un desarrelament dels valors 
que condueix sens dubte a una intolerància en 
la convivència.

Crec que aquesta realitat, la que avui és vigent, 
ens ha de fer qüestionar moltes coses que no 
estan funcionant i que ja tenim estudis que ho 

corroboren com és l’impacte econòmic de la 
pèrdua de talent femení fet per la Cambra de 
Comerç de Barcelona i on deixen molt clar que 
té un cost equivalent per a l’economia catalana 
de 977 milions d’euros, el 0,5% del PIB català 
l’any 2006.

Òbviament això passa perquè encara estem im-
mersos en unes arrels profundes de naturalesa 
social i cultural que es reflecteixen en una len-
ta correcció de bona part dels desequilibris de 
gènere a la societat en general i que en el món 
econòmic són més rellevants.

Com a solució davant d’aquest problema hem de 
canviar la nostra forma de treballar no només 
pel tema que ens ocupa sinó per una qüestió de 
productivitat. Som un país que la majoria d’hores 
ens les passem a la feina però no per això tenim 
els rendiments esperats.  

La conciliació entre la família i la feina ha de co-
mençar doncs, per un canvi dels horaris laborals. 
El sistema actual ha demostrat que en la societat 
de la igualtat no ha funcionat. Ignasi Buqueras i 
Bach, President de la Comissió Nacional per a la 
Racionalització dels Horaris Europeus, reivindica 
els tres 8: vuit hores per treballar, vuit hores per 
a la dedicació personal i vuit hores per dormir.
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Nosaltres mateixes encara 
tenim un repte-actitud 
per solucionar: el dret a 
decidir.

L’aplicació d’aquest nou format horari no ani-
ria solament en benefici d’una major qualitat 
en la vida personal, també afavoriria un major 
rendiment laboral que comportaria uns millors 
resultats de la productivitat. I de ben segur que 
els nous hàbits laborals aportarien igualment 
un descens dels accidents laborals i les baixes 
temporals. Espanya en aquest sentit no som 
cap model per ningú pel que fa a racionalitzar 
horaris, les jornades les acabem tard i ens lle-
vem aviat per començar de bon matí. Resultat, 
no descansem suficientment i arrosseguem can-
sament i estrès, la combinació perfecte perquè, 
per exemple, al posar-nos a la carretera el factor 
risc sigui elevat i es donin accidents que podrien 
estalviar-se d’una manera tan raonable com 
organitzar-nos més bé el temps.

Els canvis costa que d’entrada s’introdueixin 
amb absoluta popularitat, sempre tenen veus 
que s’hi oposen perquè encallades en el sistema 
en aquell moment vigent hi veuen un desgavell 
trencar-lo i encarar-se als nous temps, en aquest 
cas l’estil de vida, modificadors d’hàbits, normes 
i comportaments socials. Així i tot, i malgrat que 
res mai va bé per a tothom, ja no es pot fer mar-
xa enrere, el procés, l’evolució cap a un millor 
engranatge per harmonitzar la família i la feina  
ja ha donat els seus primers passos. 

Els exemples comencen a ser molts, empreses 
com Iberdrola, Renault, Ros Roca, Ernst & Young 
Abogados, etc. han entès que la flexibilitat 
horària és sinònim de major productivitat. Amb 
diferents fórmules han retallat la presència dels 
seus empleats en l’empresa a canvi, tot plegat, 
d’obtenir una més gran eficiència.

El problema, de totes maneres, hi continuarà 
sent mentre els canvis no es produeixin a gran 
escala i això vol dir que si no els fan les mitjanes 
i petites empreses, el vertader motor de la nos-
tra economia, la situació no es veurà corregida. 
Cal però que aquest cost que suposa flexibilitzar 
la jornada de treball rebi els ajuts corresponents 
des de l’Administració així com el suport neces-
sari per no escanyar la figura ja de per sí fràgil de 
l’empresari-a  emprenedor-a. 

Portem un any de la Llei d’Igualtat. Ha estat un 
pas important però no del tot suficient per sen-
tir-nos satisfetes. En concret, un dels punts als 
que fa referència és el permís de paternitat. La 
possibilitat, opcional, que el pare s’hi aculli no 
deixa de ser una paradoxa perquè els aspectes 
culturals amb els que vivim faran que la reali-
tat no canviï tant i no sigui significatiu l’objectiu 
que pretén assolir la Llei. Pilar Dàvila, directora 
general de l’Instituto de la Mujer ja avisa: “La 
baixa xifra dels permisos per paternitat és a cau-
sa que la societat penalitza els homes. L’home 
que demana una baixa per paternitat queda en 
entredit entre els seus propis companys i aquí és 
on hem de fer la tasca més important per canviar 
aquestes mentalitats.” A Andorra, on ja fa set 
anys que va entrar en vigor la normativa, el nom-
bre de pares que han sol·licitat beneficiar-se’n 
continua sent molt baix: sis homes davant de 
725 dones l’any 2007. Ni la mesura de percebre 
el 100% del salari no ha representat cap reclam. 
Teresa Cabanas, secretària de l’Associació de 
Dones Migrants i d’Andorra indica que el “tema 
cultural hi fa molt” així com les diferències de 
feina com el fet que en la major part dels casos 
són els homes els que tenen llocs de treball de 
major responsabilitat.

El que resulta evident és que som una societat 
que vivim sota estadístiques i tants per cents 
i que aconseguir en aquest assumpte que es 
faci un canvi espectacular, pot anar per anys. 
Per més facilitats que es donin i campanyes de 
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conscienciació, la tradició, el que s’ha fet sem-
pre continua prevalent. Les distàncies continuen 
sent grans entre el que es pretén i el que tenim 
i a més amb perill de quedar-nos estancats o 
agafar una velocitat insuficient. Hem de formar 
les noves generacions, hem d’educar-les sense 
diferències de sexe ni d’obligacions (aquestes 
per a tu i aquestes per a mi). No podem conti-
nuar amb el perquè s’és una dona els ulls del 
món laboral la miren diferent i l’impedeixen des-
envolupar una carrera professional; amb aquest 
conte estem perdent talent femení en uns nú-
meros que suposen una part molt important de 
l’economia i la impossibilitat de mantenir l’estat 
del benestar que gaudeix la societat. Qui sap 
si al final la solució definitiva, mentre el factor 
cultural existeixi, serà establir una llei que obli-
gui l’home a acollir-se a la baixa per paternitat i 
les Administracions a ajudar incondicionalment 
l’empresari-a emprenedor-a per poder assumir 
aquesta realitat. Els resultats serien satisfac-
toris i alhora es donaria un pas de gegant, en 
cadena, en tot el que ja suposa integració de la 
dona en la feina… i l’home en la família.

207
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Jordi Font Agulló
Historiador i Director tècnic del Museu Memorial de l’Exili

Durant la darrera dècada, a Catalunya i a la res-
ta de l’Estat s’ha produït un augment gradual de 
l’interès pel nostre passat recent, especialment 
per aquells capítols relacionats amb la II Repú-
blica, la Guerra Civil i una postguerra que, se-
gurament, es podria considerar en moltes de les 
seves facetes una mera continuació de la guerra. 
El sorgiment d’aquest viratge de la mirada en-
vers aquest període històric ha anat acompan-
yat d’una discussió sovint molt tumultuosa. En 
aquest sentit, és obligat afirmar que l’adopció 
d’aquest caràcter controvertit no té una única 
motivació, sinó diverses i complexes. Tot i això, 
es poden assenyalar tres qüestions que, més o 
menys, oferirien una explicació de la conjuntura 
memorial en què estem ara per ara immersos. 
En primer lloc, tindríem un aspecte per dir-ho 
d’alguna manera més filosòfic i existencial que 
es vincularia amb un estat d’esperit finisecular 
motivat pel traspàs d’un segle a un altre. En 
veritat, aquest fenomen no seria ni pròpiament 
català ni espanyol, sinó que afectaria tota la ci-
vilització occidental. Amb la fi de segle pujaria la 
febre memorial i seria l’hora de fer balanç sobre 
la centúria dels desastres i les guerres. Enmig 
d’aquest exercici recapitulador, la Guerra Civil 
espanyola i les seves conseqüències hi ocupen 
un lloc privilegiat si es té en compte la transcen-
dència enorme que ja va adquirir el conflicte en 
plena dècada dels anys 30 del segle XX. La lluita 

entre feixisme i antifeixisme que es va palesar 
en aquella conflagració va prendre una dimen-
sió internacional inusitada que ha perdurat en el 
temps.

Un segon element a valorar seria el protagonis-
me que ha adoptat això que s’anomena, tot ge-
neralitzant, tercera generació. És a dir, els néts 
dels protagonistes d’aquells fets traumàtics 
tornen a l’època dels seus avis amb un suposat 
punt de vista renovat per la distància temporal 
i que es fonamentaria en l’intent d’aconseguir 
un elevat nivell de comprensió històrica. Cosa 
que significaria situar-se lluny de les velles 
passions partidistes i assumir uns paràmetres 
d’anàlisi cimentats en una concepció demo-
cràtica de l’organització de la vida dels homes 
i les dones en comunitat. Malauradament, en el 
cas dels nostres anys 30 i l’ominosa postguerra 
està costant molt que en l’àmbit públic s’acabi 
imposant una visió d’aquest tipus, malgrat –cal 
dir-ho clar– l’existència de nombrosos estudis 
acadèmics que, des de fa gairebé un quart de 
segle, han posat sobre la taula el caràcter emi-
nentment antidemocràtic de la dictadura fran-
quista, alhora que també han donat compte de la 
responsabilitat que hauria tingut el règim tirànic 
en l’anormalitat –encara no del tot superada–, 
en tots els àmbits, del nostre país en compara-
ció dels països occidentals més desenvolupats. 
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Així, doncs, si l’evidència és tan gran, per què 
no s’ha produït una condemna definitiva de caire 
institucional del franquisme assumida per totes 
les sensibilitats polítiques demòcrates i un elogi 
–afrontant tota l’autocrítica que sigui neces-
sària– de les virtuts democràtiques de l’època 
republicana? Es tracta, sens dubte, d’una pre-
gunta que no té una única resposta. Tanmateix, 
tot simplificant, provarem de respondre-la i així 
podrem encarar-nos amb allò que considerem 
que és la tercera qüestió, el rovell de l’ou de la 
controvèrsia.

Com és sabut, el règim de Franco va disposar de 
suficients anys d’existència per poder elaborar 
tot un corpus teòric de legitimació –arrelat a la 

violència fundacional de la Guerra Civil– que, a 
causa del context polític dominat per la tensió 
i la coacció que imposaren els mateixos hereus 
del franquisme, durant l’etapa de la Transició a la 
democràcia no es va poder desmuntar. A principis 
del segle actual, algunes actituds neofranquis-
tes del govern Aznar van, d’una banda, agreu-
jar el problema i, de l’altra, com a rebuig van 
estimular sense pretendre-ho un interès públic 
cap al passat republicà i la lluita antifranquista. 
D’aquesta manera, l’espanyolisme ultramuntà 
ancorat en un temps pretèrit d’escassa credibi-
litat democràtica va esperonar una reacció en 
contra de les seves tesis incongruents, que és la 
que ha acabat fent quallar un moviment ciutadà 
ampli i divers que s’empara sota el paraigües 

de la denominada Recupe-
ració de la Memòria His-
tòrica. Arribats fins aquí, la 
tessitura d’aquest moment 
allotja, tot i les carències 
del règim dictatorial pel que 
fa als índexs de llibertat i al 
respecte dels drets humans, 
una memòria (o memòries) 
dividida del passat que no 
és la pròpia d’un país i d’un 
Estat democràtics. Ens tro-
bem, doncs, que malgrat els 
esforços en aquesta direcció 
i les iniciatives de les admi-
nistracions (especialment 
la Generalitat de Catalun-
ya) continua essent molt 
difícil eliminar oficialment 
els vestigis del franquisme 
(noms de carrers i places, 
monuments, entre altres). A 
més, en el record d’àmplies 
franges de la població enca-
ra perdura –fruit dels efec-
tes perniciosos d’allò que 
s’anomena el franquisme 
sociològic– una visió de la 
dictadura que oscil·la entre 
la indiferència i, a vegades, 
l’admiració. La persistència 
social d’aquesta apreciació 
entre laudatòria i indiferent 
del règim autoritari comporta 
que, amb freqüència, al bàn-
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dol dels que tenen com a propòsit el sosteniment 
de la memòria democràtica de l’edifici republicà 
hi apareguin, a manera de resposta, discursos 
radicalitzats, sovint insostenibles des d’un punt 
de vista científic. En definitiva, en l’espai públic 
de l’Estat espanyol molt sovint la percepció del 
passat està mancada d’equilibri intel·lectual en 
imposar-se més les arengues maximalistes que 
no pas les argumentacions ben sostingudes his-
tòricament i èticament. 

Per tant, l’única manera d’evitar aquest des-
gavell propi d’una cerimònia de la confusió és 
que d’una vegada per totes es promogui insti-
tucionalment i es faci efectiva una condemna 
absoluta del franquisme, atès que difícilment un 
sistema polític com aquell podria figurar com a 
admès dins un paradigma polític i historiogràfic 
que tingués com a eix definidor la separació en-
tre els règims polítics que defensen els requisits 
bàsics de tot sistema democràtic i aquells que es 
dediquen a subvertir aquest ordre que es fona-
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menta en les llibertats individuals i col·lectives. 
La satrapia del general Franco ocupa les prime-
res posicions entre aquests darrers. Cal dir-ho 
ben alt, condemnar fermament les dictadures és 
una qüestió de maduresa i salut democràtiques. 
Si aquesta creença fos majoritària a tot l’Estat 
i les forces polítiques (dretes i esquerres) ho 
assumissin convençudament, ben aviat finalitza-
rien les disputes absurdes i es podria afrontar 
el passat d’una manera apassionada si es vol, 
però sobre unes bases científiques i morals que 
continguessin uns criteris mínims indiscutibles a 
l’entorn del que s’estima o no digne d’anomenar-
se democràcia. La línia divisòria és molt clara: 
els drets  humans i la llibertat –al costat de la 
igualtat d’oportunitats– en una societat civilit-
zada són intocables i, per tant, cal privilegiar 
una lectura de la història recent que rescati els 
fonaments de la democràcia de què gaudim en 
el present per molt imperfecta que es pugui 
considerar, i que contribueixi a millorar-la i pro-
funditzar-la en el futur. Ras i curt, es tracta que 
quan es qualifica de tirania el règim franquista 
no apareguin veus argüint que estem al davant 
d’una conceptuació subjectiva. Sens dubte, hi ha 
suficients elements –que haurien d’estar vetllats 
institucionalment– per tal d’argumentar que una 
afirmació d’aquesta índole no està sota sospita i 
que només obeeix a una interpretació del passat 
erigida amb dades totalment objectivables. 

Condemnar fermament les 
dictadures és una qüestió 
de maduresa i salut 
democràtiques.
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Equip de “Voluntariat per la 
llengua” del CNL de Girona

Els darrers anys, Catalunya ha tingut un creixe-
ment exponencial de població. Una vegada més, 
aquesta terra acull persones vingudes de lluny i 
se sotmet, així, a un procés de canvi social im-
portant. No és un procés nou: molts de nosaltres 
som fills també d’algun progenitor vingut d’altres 
bandes de l’Estat als anys 60.  

L’onada migratòria actual, a més de ser molt 
concentrada en el temps i demogràficament 
nombrosa, té per característica principal la di-
versitat d’orígens de les persones nouvingudes. 
És molt habitual que hi hagi municipis del nostre 
país que estiguin acollint un percentatge de po-
blació nouvinguda entre el 20 i el 25% del total 
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de l’empadronament, entre els orígens més ha-
bituals hi ha Llatinoamèrica, l’Europa de l’Est i 
el Magrib. 

Catalunya no és un cas aïllat, no estem vivint un 
fenomen que sigui estrany en aquest segle XXI: 
aquest moviment de població l’està experimen-
tant tot el món occidental; estem immersos en 
un procés de globalització econòmica, però tam-
bé social i cultural, que fa que cada dia més el 
contacte entre persones de tradicions culturals i 
lingüístiques diferents sigui a l’ordre del dia. 

Des del Grup de Recerca en Llengües Ame-
naçades (GELA) de la Universitat de Barcelona, 
asseguren que han comptabilitzat més de 200 
llengües diferents presents al nostre país. Cada 
una d’aquestes llengües és parlada per indivi-
dus que són portadors d’una visió del món par-
ticular i d’una percepció única, amb pràctiques 
culturals precises i codis de comportament ben 
concrets. Són persones que han decidit marxar 
de casa seva per raons econòmiques. Ningú no 
marxa del seu entorn familiar i d’amics si no té 
una raó poderosíssima. Vénen per quedar-se en-

tre nosaltres. Vénen i volen ser acceptats com 
un més, encara que les dificultats d’ancoratge 
siguin grans per a les primeres generacions. 
Arriben amb les seves llengües i cultures i volen 
adoptar el català perquè perceben que els ciuta-
dans de Catalunya veiem en l’aprenentatge de la 
nostra llengua un valor important que vehicula la 
nostra manera de veure el món: si el que arriba 
parla català és inequívocament un català més, 
pensem. 

I és que tenim un doble repte com a societat en 
aquest inici de segle. Ens hem de preguntar com 
ho hem de fer per oferir-los el català com a bé 
comú que ens ajudarà a tots plegats a mantenir 
una Catalunya cohesionada socialment. Ens hem 
de preguntar també com ho podem fer per fer-los 
saber que les seves llengües i les seves cultures 
ens interessen, que són un patrimoni important. 

Voluntaris i aprenents del programa “Voluntariat 
per la llengua” estan sent llavor, estan donant 
una resposta real, estan fent una pràctica quoti-
diana per aprendre i comprendre aquesta convi-
vència. Els voluntaris i les voluntàries transme-
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ten a través de la conversa aquest català que 
tant s’estimen; els aprenents i les aprenentes 
els parlen del món llunyà d’on vénen, dels seus 
costums, del que han deixat enrere per esdeve-
nir membres de ple dret de la nostra societat.

“Voluntariat per la llengua” neix l’any 2003 per 
donar resposta als alumnes dels cursos de ca-
talà per a adults del Consorci per a la Norma-
lització Lingüística que volien practicar català 
fora de l’aula. L’any 2005, el programa esdevé 
prioritari per al Govern de Catalunya. D’ençà, ha 
posat en contacte catalanoparlants i aprenents 
de català que volen aprendre’l bé i agafar fluïde-
sa. El programa demana un compromís mínim de 
deu hores, repartides en deu setmanes. Durant 
l’any 2007 s’eleva a 6.600 el nombre de parelles 
constituïdes a tot el territori. A la demarcació de 
Girona es va acabar l’any havent fet 800 pare-
lles. S’ha mostrat que més del 60% dels apre-
nents ha après a parlar en català i ha augmentat 
molt o bastant l’ús d’aquesta llengua en la seva 

vida quotidiana per mitjà de la creació de nous 
contextos lingüístics i l’aparició incipient de no-
ves normes d’ús lingüístic. A “Voluntariat per la 
llengua” hi han col·laborat els ens locals i més 
de 300 entitats i organitzacions culturals, socials 
i ciutadanes de tot Catalunya. 

El programa, a més, ha estat reconegut per la 
Comissió Europea com una de les 50 millors 
pràctiques d’aprenentatge d’una llengua que 
s’estan portant a terme a la Unió Europea. 

La llengua esborra estigmes i ajuda a cohesionar 
la societat. A Catalunya, una manera inequívoca 
de ser ciutadà és parlar català.

Us encoratgem, doncs, a ajudar-nos. Necessitem 
voluntaris i voluntàries que vulguin participar en 
el programa i difondre’l. També depèn de vosal-
tres. 

Si voleu participar-hi, passeu pel Centre de Nor-
malització Lingüística de Girona (carrer Ciuta-
dans, 18), telefoneu-nos al 972 22 06 63 o bé 
envieu-nos un correu electrònic a mcasacuber-
ta@cpnl.cat.
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Aquí, a casa nostra, quan parlem d’esport, per 
norma general ens ve al cap el futbol, maleït 
per alguns i posat als altars per molts altres.

Voldria recordar l’evolució que ha tingut el fut-
bol de base els darrers temps i més en concret 
aquests darrers 30 anys, on s’ha passat de 
jugar i no patir per a res, on els pares pràcti-
cament no veien jugar mai el seu fill –perquè 
potser no podien doncs abans els dissabtes hi 
havia molta gent que treballava–, on la mai-
nada portaven tots la mateixa marca de botes 
de futbol –segur que els futboleros recordareu 
les “Matollo” de tota la vida– , on no s’havia 
de pagar ni un duro perquè el teu nano jugués 
amb l’equip del poble, a que cal guanyar i 
prou, a traslladar legions de pares, avis, fami-
liars, d’un camp a un altre, a veure qui porta 
les botes més noves o el darrer model de la 
temporada, on la quota perquè el teu fill pugui 
jugar és de no sé quants euros –això en el su-
pòsit que tingui lloc…

I si parlem, a més, en moltes ocasions, de 
no donar el millor exemple educatiu vers els 
seus/nostres fills ens pot donar sorpreses, 
com la reflexió que fa un nen qualsevol, tal 
com signa, en un escrit adreçat al seu pare: 
«No sé com dir-t’ho. Segurament creus que ho 
fas pel meu bé, però no puc evitar sentir-me 

rar, molest i malament. Em vas regalar la pilota 
quan tot just començava a caminar. Encara no 
anava a escola quan em vas apuntar a l’equip. 
M’agrada entrenar durant la setmana, fer bro-
mes amb els companys i jugar el diumenge, 
com ho fan els equips grans. Però quan vas als 
partits… no sé. 

Ja no és com abans. Ara no em dones un cop a 
l’esquena quan acabo el partit, ni em convides 
a un entrepà. Vas a la graderia pensant que 
tots són enemics, insultes als àrbitres, als en-
trenadors, als jugadors, a altres pares… Per 
què has canviat? 

Crec que pateixes i no ho entenc. Em repe-
teixes que sóc el millor, que els altres no va-
len res al meu costat, que qui digui el contrari 
s’equivoca, que solament val guanyar. 

Aquest entrenador que dius que és un inep-
te, és el meu amic, el que em va ensenyar a 
divertir-me jugant. El noi que l’altre dia va sor-
tir en el meu lloc… te’n recordes? Sí, home, 
aquell que vas estar tota l’estona criticant 
perquè “no serveix ni per a dur-me la bossa”, 
com tu dius.

Aquest noi va a la meva classe. Quan el vaig 
veure el dilluns, em va fer vergonya. 

Firma convidada Butlletí
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No vull decebre’t. De vegades penso que no 
tinc suficient qualitat, que no arribaré a ser 
professional i a guanyar milions com tu vols 
i somies. M’atabales. Fins he arribat a pensar 
en deixar-ho, però… m’agrada tant!… Papa. 
Per favor, no m’obliguis a dir-te que no vull que 
vinguis a veure’m jugar. 
(Un nen qualsevol)»

Però des del meu punt de vista i estic segur 
que des del de totes les persones que han par-
ticipat i participem portant mainada, ja sigui 
com a club, escola, associació, fundació, etc. 
hi ha una cosa que no ha canviat ni canviarà 
mai: l’obligació d’inculcar als nens educació, 
ensenyament, esperit de sacrifici, de lluita, 
de valors, de solidaritat, de superació, que 
l’esport transmet. 

La Fundació del Girona FC –Fundació Privada 
Catalana Girona FC– és el que pretén. Aquest 
és el seu principal objectiu que cal complir 
temporada rere temporada. Volem que sigui 
un camí d’ensenyament cap a l’educació i 
també, perquè no, de sana competitivitat dins 
del marc de referència de les contrades gironi-
nes del futbol base.

Aquest nou equip de gent que encetem aquesta 
etapa de la Fundació, estem plens d’il·lusions, 
com no podria ser d’una altra manera, però 
també, per què no dir-ho, de dubtes.

Dubtes sobre el fet que per fer rutllar gairebé 
250 nens, per dirigir una estructura esportiva 
de més de 40 persones entre tècnics, aju-
dants, fisios, delegats, etc.,  per competir en 
les màximes categories del futbol català, tal 
com ho estem fent, no és gens fàcil, ni econò-
micament ni esportivament.

I, sobretot, econòmicament. Les quotes dels 
pares només són suficients per cobrir el 35% 
del pressupost. I la resta del pressupost? Les 
institucions –llegeixi’s Ajuntament, Diputació, 
Generalitat, Estat– han de col·laborar dintre 
de les seves possibilitats. I no vull entrar en 
polèmiques. Hem de confiar en els nostres 

Des d’institucions com la 
Fundació hem de promoure 
accions solidàries, cultu-
rals i formatives.
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patrocinadors –empreses petites i mitjanes, i 
particulars– que ens ajuden a tirar endavant 
les il·lusions d’un munt de nens i, deixeu-m’ho 
dir, també hi hauria de ser present el Girona 
FC. Us asseguro que cada vegada que hem 
de demanar ajut és una situació difícil. No es 
tracta de pidolar però sí que és cert que hi ha 
vegades que s’hi assembla bastant.

Malgrat les dificultats –i ara permeteu-me una 
petita llicència– l’orgull de pertànyer al Girona 
FC, tal com havia estat quan jo era vailet, i la 
satisfacció de lluitar per una gran causa com 
és que la mainada s’ho passi bé i aprengui un 
seguit de valors que li seran de gran utilitat en 
la seva vida, paga amb escreix totes aquestes 
situacions, entenent que com a pares tenim 
aquesta obligació.
Si a més a més el primer equip, com a mirall 
del futbol base, funciona, tot ens encoratja a 
seguir en aquesta línia.

Des d’institucions com la Fundació hem de 
promoure accions solidàries, culturals, forma-
tives i hem de creure en la unió de l’esport, 
del futbol, que ha sigut capaç de fer possible 
que s’hagin jugat partits entre països enfron-
tats militarment, de religions diferents, fins i 
tot d’aturar guerres per jugar-se un matx. En 
definitiva, hem de fruir, aprenent i competint, 
perquè la societat també ens marcarà aquesta 
pauta a seguir. 
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