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Editorial 
Quan Pasqual Maragall va anunciar que 
Barcelona organitzaria el 2004 un “Fòrum 
Universal de les Cultures” la idea era, en una 
ciutat avesada a desenvolupar-se a partir de 
grans esdeveniments –exposicions universals, 
jocs olímpics–, donar un pas més enllà i no 
solament acollir una gran cita, sinó ser l’origen 
d’un nou esdeveniment de caràcter global. 
El Fòrum giraria a l’entorn de tres grans eixos 
(diversitat cultural, desenvolupament sostenible 
i condicions de la pau) i, amb el lema  “moure el 
món”, es convertiria en el centre de la reflexió 
sobre aspectes com els drets i les llibertats 
individuals, el respecte per les ètnies i les 
identitats culturals, la biodiversitat, etc. 
Les activitats es concentrarien al recinte Fòrum, 
un espai de 30 ha on es construirien grans 
equipaments i al voltant del qual s’aixecarien 
gratacels d’oficines, hotels i habitatges. 
Tant l’esdeveniment, immers en una indefinició 
que no va poder superar mai, com el projecte 
urbanístic, amb moltes veus crítiques i 
detractors, van causar una gran controvèrsia. 
Tot i això, també hi ha hagut aspectes positius, 
com les exposicions i els espectacles, que van 
atraure  milers de barcelonins, sobretot els 
darrers dies, en què el nombre de visitants va 
arribar al màxim. 
Ara que els 141 dies ja han passat, cal veure 
què en quedarà, del Fòrum, què se’n farà, de 
les instal·lacions, etc. També cal esperar si la 
propera edició, que es realitzarà el 2007 a la 
ciutat mexicana de Monterrey, servirà per 
consolidar la nova cita. 

Activitats 
- 30 d'octubre: L'Espona participarà com 

a membre d'una taula redona a la I 
Jornada d'entitats Ribera d'Ebre-
Priorat, que tindrà lloc a a la Cartoixa 
d'Escaladei. La taula redona en 
qüestió, que es farà a les 12h del 
migdia,  debatrà la relació de 
l'administració amb les associacions i 
els centres d'estudis.  

- Dissabte 16 d'octubre, en el marc del 
Correllengua 2004, Benissanet ha 
organitzat diversos actes, com ara un 
taller de sardanes a càrrec del grup  
Sardanista de Benissanet, a les 12 h, 
la Lectura del manifest del 
Correllengua 2004 a les 17 h o la 
Xerrada: “Els parlars de la Ribera 
d’Ebre i la llengua estàndard” a càrrec 
d’Olga Cubells, a les 19 h. Organitza: 
Associació Cultural Artur Bladé i 
Desumvila. 

- Del 21 al 24 d'octubre Fira Agrícola 
Ramadera i Industrial a Móra la Nova. 

- Cicle d'itineraris a peu, Cornudella de 
Montsant.Dia13 de novembre. "Les 
coves de Margalef" ,a càrrec de Rot 
Punkt. Organitza: Parc Natural de la 
Serra del Montsant  



 
 
 

La importància de no quedar aïllats 
 

Tots sabem que en els últims deu anys hem pogut viure un avenç sense precedents en el sector de 
les noves tecnologies i les telecomunicacions. Sovint tenim la sensació que aquests avenços passen 
una mica de llarg en petites poblacions com la nostra, preocupades generalment per cobrir les 
necessitats més bàsiques (carreteres, xarxes de comunicació elementals, etc.). 

Seria convenient recordar que les noves tecnologies ja avui posen al nostre abast tota una sèrie 
d’eines i recursos de cost raonable que podrien ajudar enormement al desenvolupament personal i 
professional de moltes persones de pobles petits. Recursos que sovint desconeixem o als quals no 
tenim temps de prestar atenció. 

Les connexions a Internet són avui ja una realitat molt implantada al nostre país. Seria interessant 
tenir dades sobre el nombre de persones que utilitzen aquest recurs a la Palma, i sobre quin tipus 
d’utilització en fan. Potser les dades obtingudes farien interessant també començar a pensar en la 
possibilitat de seguir un pla d’implantació general d’Internet al poble, seguint les iniciatives semblants 
que s’han desenvolupat a d’altres pobles amb característiques similars, és a dir, amb un nombre reduït 
d’habitants i sense poder accedir a les possibilitats de connexió de les grans poblacions, que disposen 
de xarxes de tipus ADSL o de cable de fibra òptica, i també tenen la possibilitat de connectar-se a 
Internet a través de la xarxa elèctrica. En aquest sentit cal entrar a valorar les possibilitats que ja 
ofereix per als nuclis de població petits i mal comunicats la connexió a Internet a través de tecnologies 
com les comunicacions per ràdio o satèl·lit. 

Cal no oblidar que en algunes comarques allunyades dels grans nuclis urbans on es concentren la 
majoria de llocs de treball, aquesta mena d’iniciatives (implantació d’Internet) es combinen amb la 
creació de centres de teletreball: centres que les institucions (ajuntaments, consells comarcals) han 
creat per proporcionar recursos materials (oficines amb ordinadors connectats a Internet i tot el 
necessari per desenvolupar activitats professionals de la mateixa forma com es podrien fer des d’una 
gran ciutat) que han permès a particulars i professionals de diversos àmbits (arquitectes, traductors, 
periodistes, dissenyadors, programadors, etc..) desenvolupar la seva activitat sense haver de marxar 
de la seva població. Avui ja no és estrany que aquests professionals només coneguin alguns dels seus 
clients i es comuniquin amb ells mitjançant el Web o el correu electrònic, ni que puguin viure en àrees 
allunyades de les grans aglomeracions urbanes. La iniciativa principal d’aquest tipus al nostre país és 
la de la Xarxa de Telecentres de Catalunya, en la qual trobem el Telecentre de la Ribera d’Ebre 
(http://www.riberaebre.org/telecentre), a Móra d’Ebre. Cal esmentar també un centre semblant a 
Gandesa (Telecentre de la Terra Alta, http://www.webgipal.net/TerraAlta/telecentre/index.asp) i 
l’Infocentre de Santa Bàrbara (http://www.santabarbara.altanet.org/infocentre), al Baix Ebre, com a 
centres del nostre àmbit comarcal més familiar. 

Per parlar d’altres iniciatives concretes properes que ens poden servir com a referència inicial, 
esmentaria la de Localret (http://www.localret.es), iniciativa pública que bàsicament és un consorci de 
diferents ajuntaments de Catalunya dedicat a la promoció del desenvolupament de les xarxes de 
telecomunicacions i les noves tecnologies. L’adhesió a aquest consorci proporciona a poblacions amb 
possibilitats limitades l’opció de tenir una major capacitat de tracte i negociació amb els operadors 
tecnològics, com Telefònica, a l’hora de promoure la creació o la millora d’infrastructures. 

Ja per acabar, cal comentar també les possibilitats de promoció que ha posat a la xarxa una 
iniciativa com Vilaweb (http://www.vilaweb.org) amb les seves edicions locals per a poblacions i 
col·lectius, en les quals es pot aprofitar l’ampli ressò d’aquest portal d’Internet per introduir 
informacions i notícies locals i fer-les arribar als col·lectius interessats, sovint petits i amb poques 
possibilitats de crear estructures o portals propis. 
 

Assumpta Escolà 
assumpta.escola@menta.net 

Si voleu participar-hi posant Reble ens podeu fer arribar els vostres articles: 
· Posant-vos en contacte amb qualsevol membre de la junta. 
· Per correu ordinari o per correu electrònic. 
 Els articles hauran de ser en català, preferiblement en format digital,  
mecanografiats a espai senzill, lletra Arial 10 i en programa Word, 
i hauran de tindre una extensió màxima d’una pàgina. 

L’Espona no 
es fa 

responsable 
de les 

opinions 
expressades 
en l’article. 


