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ran signades (si bé podran sortir 
amb pseudònim) i identificades 
amb el nom i domicili. Podrà repro-
duir-se qualsevol text, sempre que 
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Any XLII -2n trimestre de 2022 - Núm. 167
REVISTA DEL CENTRE D’AMICS DE REUS Han col.laborat en aquest número...

Temps extranys  3 / Assemblea 4-8 / El futur d’Esta-

nis Pedrola evoca un passat de Resistència  9 / La 

galerista Pepa Quinteiro, nomenada corresponent 

per Reus de l’Acadèmia Catalana de Belles Arts de 

Sant Jordi  10-12 / Mònika Escuer: ‘Seguiré fent con-

tes i poesia’ 13-15 / Joan Ciurana, present en una de 

les tronades com a Tro de Festa 16 / La gran festa 

del Més Amic de Reus amb l’Associació de Concerts 

de Reus com a gran protagonista 17-22 / Un Gabriel 

Ferrater ‘lúcid, apassionat, divertit... 23-24  / Quant 

patrimini hem perdut a Reus... 25-27 / Comencem a 

conèixer els ocells de Reus 28-35

Jordi Garcia.- Periodista, àrbitre i reusenc molt 
conegut que ha destacat en diverses facetes. En 
Jordi Garcia ens fa la crònica de la gran gala de 
lliurament del guardó El Més Amic de Reus. És el 
nou fitxatge de Lo Nunci

Temps estranys

‘La Història és un malson del que intento despertar’, deia Joyce a l’Ulis-
ses. Tancant aquest número ens arriba la fatal notícia de la mort de Xa-
vier Amorós, el poeta i memorialista de Reus que moria als 99 anys, la 
mateixa edat en què el duc d’Edimburg decidia anar-se d’aquest món i 
deixar sotmesa en la tristor més profunda la seva dona, que és la reina 
d’Anglaterra. Amorós deixa dues dones, la Luisa i la ciutat de Reus, ba-
nyades en plors. El proper número de Lo Nunci abordarem la seva figura. 
‘El llibre és una extensió de la memòria i de la imaginació’, deia Borges. La 
història de Reus durant el franquisme no s’entendria sense la memòria 
del Xavier Amorós.

‘Ser acadèmic de Sant Jordi al món cultural és com ser catedràtic emèrit 
al mon universitari’, ens diu la Tate Cabré, la brillant periodista cultural 
que s’estrena com a col.laboradora de Lo Nunci. De qui parla la Tate? 
D’una de les dones imprescindibles del Reus artístic, la Pepa Quinteiro, 
que va ser nomenada l’any passat corresponent a Reus de l’Acadèmia 
Catalana de Belles Arts de Sant Jordi. La directora de la galeria Anquin’s, 
sala que l’any vinent farà 50 anys, ha sabut transformar un model cultu-
ral i de negoci que ja no té res a veure de quan el van crear els seus pares, 
els enyorats Maria Josepa Giner i Antoni Quinteiro. De dones va també 
la nova secció que obrim: ‘Dones, artistes i de Reus’. L’escriptora Mònika 
Escuer s’hi estrena.

A Lo Nunci tenim també la crònica del lliurament 
del guardó El Més Amic de Reus, que ha recaigut 
merescudament en la centenària Associació de 
Concerts de Reus, i fem un repàs als nostres com-
tes -econòmics, no nobiliaris-. Per cert, Joan Ma-
ria Mallafrè ha repetit en el càrrec de president 
del Centre, amb una renovada junta que promet 
noves aventures i al.licients. Com els llibres de 
l’Amorós.

Jaume Garcia Cardoner
Director de Lo Nunci

Tate Cabré.- Periodista reusenca i investigadora, s’ha 
especialitzat d’una banda en Gaudí, el Modernisme i el 
Noucentisme, i de l’altra, en el llegat català a Cuba, 
aportant primícies i descobertes per mitjà de textos di-
vulgatius. Gran coneixedora de la gent de Reus, avui 
ens parla de la Pepa Quinteiro, la gran dama de l’art de 
la nostra ciutat.

Enric Pàmies.- És un dels reusencs de moda i es 
passa el dia mirant el cel. És l’ornitòleg per excel.
lència tot i que aquesta no és la seva professió. 
Imparteix conferències, fa visites guiades, censos 
d’ocells i acaba de publicar un fulletó guia. Coneix 

tots els ocells que tenim a Reus. Ens en fa un ampli resum en 
l’article que li hem demanat. I ja us anunciem que des del 
Centre organitzarem una sortida amb ell. El patrimoni també 
és la natura 

Foto portada. moment del lliurament del guardó “El Més Amic de 
Reus 2021” 



4 LO NUNCI 167 LO NUNCI 167  5 

Assemblea Balanç de situació

INGRESSOS
  pressupostat aplicat desviació

QUOTES DE SOCIS  22.500,00 20.258,00 2.242,00
SUBVENCIONS, DONATIUS I PATROCINIS 9.500,00 18.454,11 -8.954,11
ALTRES  0,00 2.570,00 -2.570,00
Total  32.000,00 41.282,11 -9.282,11

“EL MÉS AMIC DE REUS”  600,00 492,05 107,95
REVISTA “LO NUNCI”  4.250,00 5.429,44 -1.179,44
CERTAMEN DE POESIA  600,00 840,00 -240,00
REPARACIONS I MANTENIMENTS  4.500,00 5.631,76 -1.131,76
ASSEGURANCES  2.300,00 2.370,66 -70,66
PUBLICITAT I REL. PÚBLICAS  1.000,00 485,79 514,21
SUBMINISTRAMENTS I COMUNICACIONS 4.000,00 4.452,69 -452,69
CORRESPONDENCIA  1.500,00 2.184,66 -684,66
SUSCRIPCIONS  600,00 508,00 92,00
MATERIAL OFICINA  1.600,00 212,53 1.387,47
ALTRES  0,00 2.069,95 -2.069,95
TRIBUTS  900,00 1.756,41 -856,41
GESTORIA  1.100,00 1.609,23 -509,23
ADMINISTRACIÓ I REPRESENTACIÓ 0,00 1.750,00 -1.750,00
NETEJA  3.500,00 4.151,76 -651,76
ALARMES  1.000,00 458,90 541,10
ASCENSOR  1.500,00 2.152,56 -652,56
CÀMARES VIGILÀNCIA  1.000,00 0,00 1.000,00
FAC  550,00 941,00 -391,00
PREVISIONS EXTRAORDINARIES  1.500,00 3.352,70 -1.852,70
Total   32.000,00 40.850,09 -6.843,17

BENEFICI DE L’EXERCICI 2020      432,02

Liquidació del pressupost de l’exercici 2020

(Adaptat al pagament per a entitats no lucratives) tancat el 31 de desembre de 2021

Actiu    2020 2019
B) immobilitzat
 III. Béns del patrimoni històricImmoble  425.961,09  425.961,09
Millores immoble   19.639,53  19.639,53
Millores immoble 2012  28.081,77  28.081,77
Millores immoble 2013  8.066,91  8.066,91
Millores immoble 2016  3.520,98  3.520,98
Acomptes i immobilitzacions  -   - 
IV. Altre immobilitzat 
 Instal.Lacions  6.772,24  
 Mobiliari  44.145,08  
 Equip informatic  1.473,35  
 Fotocopiadora  120,20  
 Biblioteca  3.779,00  
 Alcova M. Fortuny  9.015,18  
 Sala juntes  7.212,15  
 Megafonia  2.184,54  
 Projector sony  1.399,00  
 Fax  126,56  
 Calef. Sala actes  2.722,04  
 Projector   594,58  
 Equip de so  1.322,66  
 Alarma  755,54  
 Total  81.622,12  
 Amortització acumulada 81.256,87  132,26 132,26
V. Immobilitzacions financeres
 Fiances constituïdes (rest. Façana)
D) actiu circulant
 II. Existències (fons d’art)  3.469,30 3.469,30
VI. Periodificacions a curt termini
 Constribucions especials aj. Reus
VII.Tesoreria (caixa i bancs)  5.804,53 1.089,32
                        Total actiu   489.676,37  489.961,16

PASSIU 
A) fons propis   490.603,55  490.603,55
 I. Fons social   475.000,00  475.000,00
 IV. Reserves   12.716,53  12.397,10
 V. Romanent   2.376,89  2.244,63 
VI. Resultat negatiu o positiu de l’exercici  4.582,95 319,43
B) ingressos a distribuir
 I. Subvencions of. De capital -   - 
C) provisions
 Provisio per obres
E) creditors a curt termini
 V. Altres deutes a c/t
                       Total passiu   494.676,37  489.961,16

El passat dia 28 d’abril es va celebrar l’assemblea general ordinària de socis, amb set 
punts a l’ordre del dia, un més que l’anterior assemblea. L’assemblea d’enguany es va 
poder celebrar, al contrari del que havia passat en les dues darreres edicions -per motiu 
de la Covid- dins els paràmetres que marquen els estatuts del Centre.

El primer punt de l’ordre del dia fou la lectura i aprovació de l’acte de l’assemblea 
anterior, que es va aprovar per unanimitat. El punt 2 feia, que referència a l’apartat 
econòmic de l’entitat -i que trobareu desglossat en aquestes mateixes pàgines-, tam-
bé van ser aprovat. També van ser aprovats els punts 3 i 4, que feien referència a la 
memòria d’activitats de l’any 2021 i a la proposta de pressupost per l’any en curs.

Es va ratificar l’Associació de Concerts de Reus com a “Més Amic de Reus 2021”.

El darrer punt de l’ordre del dia fou l’aprovació del nomenament de la nova Junta Dire-
ctiva. L’equip presidit per en Joan M. Mallafrè Anguera està format per un total de 13 
persones, que seran les encarregades de dirigir l’entitat durant els quatre anys vinents.
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Compte de resultats de l’exercici 2021

INGRESSOS  2021 2020
1.- Ingressos de l’entitat per l’activitat pròpia
Quotes de socis  20.258,00 22.379,00
Altres  945,00 2.098,74
Subvencions  18.454,11 9.355,62
Donacions  50,00 125,00
Aportacions  0,00 10,00
Loteria  1.575,00 6.925,00
 TOTAL INGRESSOS  41.282,11 40.893,36
DESPESES
1. Ajuts monetaris i altres  
Certamen de poesia  840,00 600,00
El Més Amic de Reus  492,05 
Revista “Lo Nunci”  5.429,44 3.749,17
5. Dot. Per a amortitzacions d’immobilitazat
Dotacions de l’exercici  100,73 132,26
6. Altres despeses
Serveis exteriors  14.490,00 5.691,42
Impostos i assegurança  4.127,07 3.234,35
Subministrament i telefonia 4.452,69 3.863,63
Altres  11.018,84 19.039,58
Devolució de quotes
 TOTAL DESPESES  40.950,82 36.310,41
BENEFICI DE L’EXERCICI 2021 331,29 4.582,95

Dades estadístiques i participació de la dona

CURSOS I ACTIVITATS 2021

CLASSES DONES HOMES TOTAL PARTICIPACIÓ 
DONA
BRIDGE  3 6  9 33%
MANUALITATS 5 -  5 100%
PINTURA 22 8 30  73%

GRUPS
“ASSOCIACIÓ DE DONES GANXETES” 24  - 24 100%
“ARFB” Futbol Botons - 14 14  0%
“COR MESTRAL” Cant coral 20 11 31 52%
“GAVE” Cotxes d’època 9 16 25 36%
“GRUP DE DECLAMACIÓ” 9  4 13 69%
“GRUP DE FOTOGRAFIA” 2 12 14 14%
“GRUP DE TEATRE” L’Albada 7  3 10 70%

Pel que fa als socis/es de l’Entitat el 50% són dones i en la Junta Directiva hi participen en un 23 %.

Proposta de pressupost per a l’exercici 2022

INGRESSOS
 QUOTES  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 24000
 SUBVENCI,DONAT,PA  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .6800
 ALTRES .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .2700
                   TOTAL .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 33500
DESPESES
 MES AMIC  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  500
 POESIA  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  920
 LO NUNCI  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .4500
 REP MANTENIMENT.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .1500
 ASSEGURANÇA .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .2500
 PUBLICITAT  RRPP  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  360
 SUBMINISTRA COMUNICA   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .4400
 CORRESPONDENCIA   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .1800
 SUSCRIPCIONS  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  550
 MAT OFICINA.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  800
 FAC  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  950
 TRIBUTS .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  910
 GESTORIA  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .2400
 ADMON REPRSENTACIO  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .3600
 NETEJA .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .4200
 ALARMES   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  460
 ASCENSOR   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .2150
 CAMERES VIGIL.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  800
 ALTRES .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  200
                   TOTAL .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  33500

Memòria d’activitats

Comunicació

“LO NUNCI” Revista trimestral del Centre d’Amics de Reus amb una tirada de 650 exemplars per núme-
ro. És l’òrgan informatiu de les activitats del Centre. A més a més, insereix col·laboracions de socis/sòcies 
i simpatitzants sobre la història local, lingüística i poesia catalana; itineraris d’excursions; biografies de 
reusencs il·lustres; certàmens, fets i actes diversos, etc. i altres temes d’interès general que afecten sobre-
tot la nostra ciutat i els seus habitants. Es tramet a tots els socis i sòcies, així com a diverses institucions, 
autoritats i personalitats de Catalunya, també es tramet a diverses entitats d’àmbit, local, intercomarcal 
i nacional.

FULL D’ACTIVITATS Circular d’aparició mensual per informar de les activitats a dur a terme pel Cen-

tre durant el proper mes. Es tramet a tots els socis i sòcies, per publitramesa i e-mail. També publiquem 

les nostres activitats a la nostra Web i al   Facebook, Instagram i Twitter. 
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PersonatgesMemòria d’activitats

EXPOSICIONS  
Abril-maig Exposició de pintura a càrrec artista local Omar Bressan
Juny-juliol Exposició pintura a càrrec de Francisco Martínez i Anna Solé Silveira
Juliol Exposició dibuixos a càrrec de l’artista local Josep M. Guerris
Setembre Exposició “Com tu” temes diversos del poble gitano
Octubre-Novembre   Esposició fotografia “Som imatge” a càrrec del grup del Centre 

“Fotocat”
Desembre Inauguració exposició de l’obra de Magda Nogues, amb les obres ce-

dides per la família

ACTUACIONS  
Maig Havaneres a càrrec del grup “Les veus de Reus”
Octubre Teatre a càrrec del grup del Centre “L’Albada” amb obra “No et ves-

teixis per a sopar”

ALTRES  
Juny Trobada i intercanvi de col.lecionisme . Amb grup Col.lectors de Reus
Setembre Reunió entitats de Reus que pertanyen a la FAC
  Jornada de portes obertes. (Dins dels actes del dia hi ha exposició 

objectes  “les nostres festes majors” i trobada de col.lecionisme amb 
grup Col·lectors grup de Reus

Novembre Lliurament del guardó “El MÉS AMIC DE REUS” a Joaquim 
Mallafrè(dia 13)

  Homenatge a Ramon Amigó i Anglès(dia 25)
Desembre Lliurament del XIXI Premi de Poesia Martí Queixalós

Xerrada/Conferència
Juny Recital en homenatge a Josep Carner i Puig Oriol(Grup de lectura i 

declamació)
Setembre Presentació llibre Eulàlia Armengol “La insoportable absència del 

bròquil”. Grup declamació i lectura fa lectura de fragments del llibre
  Conferència/xerrada “Història del poble gitano”(dia 23)
  Conferència/ xerrada “Dona Gitana i feminisme romaní”(dia 30)
Novembre Conferència del Dr. Eduard Prats sobre el seu llibre “La màquina de la 

vida”
Desembre Conferència del Sr. Jordi Cervera sobre l’obra de Magda Nogués.
  Conferència “Et preocupa la teva salut?” a càrrec de Vanessa i Rosa 

fisioterapeuta i nutricionista del centre NutriFisioReus.

Al carrer del Roser, part alta a la cantona-
da amb Miramar, tenim oblidada la font 
de Suqué en una vella sedera propietat 
municipal, recordada com l’antiga comis-
saria.

Leopold Suqué Nolla (Reus, 1837-1907) 
va ser comercial i fabricant tèxtil, al qual 
podem agrair l’estètica en conjunt har-
mònica a la plaça Prim. Ell tenia Cal Su-
qué a l’extrem tocant al carrer Llovera. 
Arribà a un acord amb l’indià Antoni Be-
ringola Marcó perquè construís Cal Be-
ringola tocant al carrer Sant Joan amb el 
mateix estil que la seva casa.

De ser recuperada la font seria interessant 
un canvi d’ubicació al costat de la muralla 
liberal del Mas Magrané. Per potenciar 
l’antic barri de l’illa, que era la zona ano-
menada així passada la riera Miro.

L’oblidada font de Suqué

Lloc on es trobava la font

La Plaça de Prim

Ramon Farré
Especialista en simbologia i història local
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Col·laboracions

La galerista Pepa Quinteiro, 
nomenada corresponent per 
Reus de l’Acadèmia Catalana 
de Belles Arts de Sant Jordi
El fet de ser dona, galerista i de les comarques tarragonines quadra amb 
les noves polítiques de renovació de l’antiga institució catalana, funda-
da al 1775.

Un guardó merescut. Ser aca-
dèmic de Sant Jordi al món 
cultural és com ser catedràtic 
emèrit al món universitari. 
L’esforç titànic de la galerista 
per sobreviure a la prohibició 
de la presencialitat per la 
pandèmia, al pas a l’univers 
online, i a l’intrusisme profes-
sional, converteixen el nome-
nament en un símbol de resis-
tència cultural. 

El nou de juny de 2021 Pepa Quinteiro i 
Giner, galerista i propietària de la sala 
Anquin’s de Reus va ser nomenada 
corresponent a Reus de l’Acadèmia Cata-
lana de Belles Arts de Sant Jordi, fundada 
l’any 1775, a la Llotja de Mar de Barcelo-
na, en un acte solemne de recepció que 
malgrat haver estat retardat i retallat en 
duració per la pandèmia, no va perdre la 
pompa del seu caràcter extraordinari. Hi 
van ser presents representants de l’Ajun-
tament de Reus, i del món del galerismei 
de les arts de tot Catalunya.

Pels lectors aliens al món de l’art i la mú-
sica, remarcarem que l’entrada a l’Acadè-

mia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi 
representa, al món de la cultura, una acre-
ditació màxima i una garantia de prestigi 
que al món universitari podria situar-se 
entre la càtedra i el doctorat Honoris 
Causa.

Al llarg dels seus 246 anys d’història, 
l’Acadèmia de Sant Jordi ha anat canvi-
ant de nom però sempre s’ha dedicat al 
foment, la crítica i l’estudi de l’art, la mú-
sica, l’arquitectura i les humanitats, tot 
escoltant les opinions dels seus 181 mem-
bres: 21 d’honor, 38 de número, sis super-
numeraris i 116 corresponents. 

Aquests últims representen la veu de 

Col·laboracions

l’Acadèmia als seus territoris, tant de Ca-
talunya com d’arreu del món com ho de-
mostra la presència dels gaudinistes Jan 
Molema (Holanda), Reiner Graefe (Aus-
tria), Mark Burry (Austràlia) o Antoniet-
ta Crippa (Itàlia). Per fer-la arribar a les 
terres tarragonines a més de Pepa Quin-
teiro, actualment entre els acadèmics cor-
responents tarragonins s’hi compten 
Rosa Ricomà, directora del Museu d’Art 
Modern de Tarragona, Jordi París, direc-
tor del Museu de Valls, el musicòleg Joa-
quim Icart de Tarragona i l’historiador de 
l’art Joan Fuguet de la Conca de Barberà.

Lectura del discurs de recepció a l’Acadèmia

D’esquerra a dreta: Bonaventura Bassegoda, Pilar Vélez, Josep Canals, Pepa Quinteiro, Mireia Freixa, 
Francesc Fontbona i asseguda, Isabel Campi

L’activista cultural reusenca s’ha convertit en la primera 
dona galerista en formar part de l’Acadèmia de Sant Jordi
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Col·laboracions

Històricament han estat membres nume-
raris de la casa grans noms com l’escultor 
Joan Rebull, els musicòlegs Francesc Bo-
nastre, Àngel Recasens, Joan Guinjoan i 
Miquel Querol, el monjo de Poblet i histo-
riador Agustí Altissent, el director teatral 
Ricard Salvat, i en va ser secretari l’arqui-
tecte racionalista i escriptor Pere Bena-
vent de Barberà i Abelló, molt lligat al 
Centre de Lectura de Reus.

Pepa Quinteiro va rebre un reconeixe-
ment a la seva llarga trajectòria com a 
promotora d’artistes locals i introductora 
d’internacionals des de la galeria An-
quin’s, fundada al 1973 a Reus pels seus 
pares Maria Josepa Giner i Antoni Quin-
teiro, Aviat, al 2023 es compliran cinc dè-
cades de continuïtat d’una tasca trenca-
dora en el seu moment, però que amb 
l’evolució de l’art i de la societat ja té molt 
poc a veure amb el que es fa avui dia a la 
galeria, molt enfocada a les fires interna-
cionals sense deixar de fer exposicions 
presencials.

En un moment de somnolència cultural 
als 70s, l’Anquin’s va actuar com un re-

En cinc dècades, per les sales de l’Anquin’s han desfi lat les 
primeres espases de l’art català i internacional

Pepa Quinteiro ha fet el 
salt transoceànic partici-
pant a fi res d’art a Los An-

geles i a tot Europa

vulsiu i va atreure a les seves sales als pri-
meres espases del moment, com els mem-
bres de Dau al Set Tharrats, Cuixart, 
Tàpies o Arnau Puig, que d’altra manera 
no es podien conèixer en directe sense 
desplaçar-se a Barcelona. Aquest activis-
me es concentrava anualment en els Sa-
lons de Maig, un esdeveniment màgic pel 
qual van desfilar centenars de noms, al-
guns dels quals van convertir-se en grans 
figures de l’art. 

L’Anquin’s no només ha omplert durant 
50 anys d’actualitat i vida les parets de la 
galeria sinó que ha donat color i temes in-
teressants als mitjans de comunicació lo-
cal, als col·leccionistes de les viles prope-
res, i als visitants a qui se’ls despertava el 
cuquet de la pintura i l’escultura... Quan-
tes vocacions reusenques no s’hauran 
despertat entre aquelles parets de vellut 
vermell? Els temps han canviat i les pa-
rets són blanques, però l’agenda d’activi-
tats de l’Anquin’s segueix omplint-se i 
renovant-se amb la mateixa energia i il-
lusió que al 1973.

Tate Cabré

Dones, artistes i de Reus

Mònika Escuer: ‘Seguiré fent 
contes i poesia’

No és gens habitual començar a publicar 
obra passats els 50 anys. Duia tota la vida 
o més redactant poemes i havia fet algun 
conte que tingué força èxit,… només en 
l’àmbit dels amics i familiars. El pas difícil 
el va fer en 2019 amb el seu primer conte, 
inici d’un cicle que duu el títol de ‘Contes 
màgics de Reus’, i que uneix un relat fan-
tàstic amb un edifici patrimonial o força 
conegut de Reus. Mònika Escuer publica 
ara el seu primer poemari, ‘De vida i de 
mort floreixen les flors’, que va ser nove-
tat per sant Jordi.

Et ve de joveneta, escriure poemes

Sí. Vivíem en una granja als afores de 
Reus i jo ja usava els sobres que rebíem 
per escriure, sobretot poemes. I a l’insti-
tut dedicava poesies a les meves amigues, 
quan estaven tristes. Als quatre anys ja 
escrivia i tenia la dèria de fer-ho, ni que 
fos per anotar els noms de les capitals dels 
països i els rius. Vaig començar a escriure 
contes per als nois i noies de la Fundació 
Frederic Bara, d’on soc voluntària. Als 
nois els feia molta mandra que els llegís 
un conte. Però quan van veure que els 
noms dels protagonistes eren els seus, 
vaig acabar amb els 12 nens damunt meu, 
demanant-me sortir al conte.

Els teus tres contes publicats tenen 
com a escenaris llocs emblemàtics de 
Reus. Com et va venir la idea?

Feia temps que li donava tombs a esceni-
ficar-los en llocs emblemàtics. Han apare-

gut tres contes -L’Institut Pere Mata, una 
porta a la ciència’, ‘El Barato i les sabati-
lles màgiques’ i ‘La màgia balla al Centre 
de Lectura’-, però ja en tenia quatre es-
crits, i tinc un cinquè començat.

El quart conte on tindrà lloc?

En un colmado de Reus.

No n’hi ha gaires…

No, no n’hi ha gaires -riu-, i de centenaris, 
menys. Tot va començar quan vaig enviar 
el projecte del primer conte a l’editorial 
Cossetània perquè el meu entorn m’insis-
tia a publicar-lo, i la meva sorpresa va ser 
que al cap de dos dies em van contestar 
dient que el publicarien, a la plataforma 
de micromecenatge Quorum. En un perí-
ode de 40 dies es feia difusió i calia recollir 
un mínim de diners corresponents a 160 
contes venuts perquè fos editat. I així va 
ser.

La idea de la saga és clara: destacar la 
història d’un lloc conegut de la ciutat 
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Dones, artistes i de Reus Dones, artistes i de Reus

envoltat de la màgia d’un protagonis-
ta infantil

En tots els contes hi ha personatges reals, 
actuals o històrics. En el conte de l’Insti-
tut Pere Mata, la protagonista coneix el 
doctor Emili Briansó, en Pau Font de Ru-
binat o l’arquitecte Domènech i Monta-
ner gràcies a un inesperat viatge en el 
temps. Vaig començar situant l’acció al 
Pere Mata perquè aquell any, parlem de 
2020, la Marató de TV3 estava dedicada a 
les malalties mentals, de manera que els 
fons que recaptés el llibre anirien desti-
nats a la Marató. El que va succeir és que 

màgics’?
Perquè en tots ells passen fets màgics. 
Considero que no cal anar a Harry Potter 
per trobar màgia. Si entres a Cal Barato, 
et pot passar qualsevol cosa: és una mena 
de laberint, com aquelles tendes de cam-
panya del protagonista de les novel.les de 
Rowling en què entrés a dins i es desplega 
un camp immens. Doncs a Cal Barato, 
entre els peces de roba que et trobes ar-
reu, les escaletes que no he sabut mai on 
van a parar, unes que van avall,.. em sem-
bla un lloc encantador. Aquí, la protago-

nista s’espera sentada en una 
cadira i no sap si el que li succe-
eix és resultat d’un somni o no. 
Aleshores se’n va l’Ecola de 
Dansa del Centre de Lectura, 
que és el tercer conte i espera 
que les sabates facin màgia. Fi-
nalment, li fan veure que potser 
no és una qüestió de les sabati-
lles el poder fer màgia, sinó que 
proposar-te fer coses i esfor-
çar-te en el dia a dia per aconse-
guir-les és tal vegada el que és 
màgic. El protagonista pot ser 
una nena o un nen, i les sabati-
lles, de dansa, d’esport o del que 

sigui.

Al conte de l’Institut 
Pere Mata fas una reflexió interes-
sant en psiquiatria avançada, sense 
fer seguiment a Michel Foucault, que 
demanava que s’obrissin els psiquià-
trics i les presons. Vols que no s’anor-
reï els malalts mentals, dient que, tot 

i ser malalts, tenen la seva mirada del 
món

A l’Institut, el trobes persones que no en-
tenen el món com l’entens tu, però des de 
la seva perspectiva allò li sembla correcte. 
Una persona que té una esquizofrènia, ha 
de ser tractada, però no estigmatitzada. 
També pot aportar coses des de la seva vi-
sió del món.

Encara estan massa estigmatitzades 
les malalties mentals?
Sí, existeix la por de mostrar les persones 
malaltes i la por d’anar als centres psiqui-
àtrics. Hi ha gent gran que no es vol visi-
tar al Pere Mata perquè no vol anar ‘al 
manicomi’ perquè creu que els tancaran 
allà. Encara és un estigma negatiu que 
perdura. Les persones amb malalties men-
tals tenen sentiments i també tenen un 
dia a dia.

A banda dels contes màgics, vas pu-
blicar dos contes diferents, un dedi-
cat al Lleó de Reus i un altre a la llam-
borda que un bon dia va desaparèixer 
de la plaça del Mercadal, un cas real
Es tracta de dues autoedicions. En la pri-
mera parla que el Lleó salva la Festa Ma-
jor de Reus. El segons conte és tendre, es 
tracta d’un relat de pertinença a un grup. 
El que recapti d’aquest darrer ho donaré a 
la Fundació Frederic Bara.

I ara has fet el salt a la poesia. Com 
ha estat?

La culpa la té un grup que respon per Sa-
fareig poètic, uns/es amants de la poesia 
que es reuneixen un cop al mes. Em van 

convidar a assistir a un esdeveniment a 
través de Facebook. Va ser la Lena Paüls 
qui em va convidar i ara m’ha fet el pròleg 
de l’edició. Aleshores era l’època de la 
pandèmia. Cada mes tractaven un tema, 
llegint poesia o l’escoltant-la. Aleshores, 
mentre esperava a connectar-me a la tro-
bada vaig escriure un poema, i mentre 
érem a la sessió, un altre. A partir d’aquí 
vaig fer-ne més i d’aquí ha sortit el poe-
mari. La realitat és que no sóc lectora de 
poesia, però m’agrada escriure’n.

Escrius poesia haikús. Què és?

Són poemes japonesos de tres versos amb 
una mètrica molt concreta quant a síl.la-
bes. La segona part del llibre són poemes 
haikús. M’agrada el repte que suposa es-
criure’ls.

El llibre té música…

Casualment, també a través de Facebook, 
vaig fer amistat amb un compositor i can-
tant de Cornudella de Montsant, Fernan-
do Mestres, i aquest ha musicat tres dels 
poemes del llibre, afegint-hi un codi QR 
per poder-los llegir i escoltar. D’altra ban-
da, la portada del llibre és un dibuix de la 
meva filla, Paola. Els diners recaptats ani-
ran destinats a Reus Refugi, l’entitat que 
té cura dels refugiats.

Seguiràs escrivint i publicant contes i 
poemes?

Sí, ho seguiré fent. M’agrada aquest en-
torn, m’ho passo bé, francament. I m’en-
canten els actes de presentació de llibres.

Jaume Garcia Cardoner

Mònika Escuer, fotografiada a la plaça de la Llibertat. Foto: Centre

la pandèmia va ajornar un any la Marató 
de les malalties mentals. També sumava a 
favor d’haver triat aquest escenari que jo 
treballo a l’Institut Pere Mata i era una 
manera de donar-lo a conèixer.

Per què la saga es titula ‘Contes 

“Perquè en tots ells passen fets màgics. Considero que no cal anar 
a Harry Potter per trobar màgia”

“La realitat és que no sóc lectora de poesia, però m’agrada 
escriure’n”
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Activitats Recordant...El Més amic de Reus 2021

La gran festa del Més Amic de Reus 

amb l’Associació de Concerts de 

Reus com a gran protagonista

Amb una seixantena d’assistents, el Cen-
tre d’Amics de Reus va lliurar l’11 de juny 
el 38è premi “El Més Amic de Reus” a 
l’Associació de Concerts de Reus, que ha 
celebrat el seu centenari, pel seu paper i la 
seva trajectòria a la ciutat. 
El guardó corresponia a l’any 2021. L’any 
2020 no es va celebrar degut a la pandè-
mia i en l’anterior edició, el guardonat va 
ser el traductor i professor Joaquim Ma-
llafrè.
Cada any, la nostra entitat distingeix una 
persona o empresa que ha fet del seu reu-
senquisme part del desenvolupament de 
la seva trajectòria en el que representa un 
dels actes anuals més importants i amb 

una gran trascendència ciutadana. El re-
coneixement que atorga el Centre 
d’Amics és molt preuat per les persones i 
entitats que el reben
L’acte va tenir lloc a la pizzeria Bella Ita-
lia, i comptà la presència, a més del presi-
dent del Centre, Joan Maria Mallafrè, de 
l’alcalde de la ciutat Carles Pellicer; la pre-
sidenta de la Diputació, Noemí Llauradó, 
i el president de la Cambra de Comerç de 
Reus, Jordi Just.
També hi foren presents Misericòrdia Sal-
vadó, presidenta del Grup Cultural de 
Misericòrdies de Reus, entitat nomenada 
Més Amiga de Reus en 2014; Maria Àn-
gels Estradera, en representació del Cír-
col, entitat guardonada en 1982; Pascual 
Badia, expresident de l’Associació de 
Concerts entre 2000 i 20017; Joan Ciura-
na, expresident dels Xiquets de Reus i de 
l’Orfeó Reusenc, entitats guardonades 
amb el nostre reconeixement, en 1988 i 
1992, respectivament, i Robert Miralles, 
Més Amic de Reus en 2016.
El president del Centre d’Amics de Reus, 
Joan Maria Mallafrè, va destacar el treball 
de divulgació de la cultura musical que fa 
l’entitat guardonada, fundada en 1921 
sota la presidència del doctor Pere Barru-
fet Puig. La fundació va anar a càrrec d’un 
grup de melòmans que volien gaudir de 
bons concerts en directe sense haver de 
desplaçar-se a Barcelona, i així portar a la 
nostra ciutat les figures musicals del mo-
ment, per donar-les a conèixer i per divul-
gar la cultura musical entre els seus asso-
ciats’, subratllà Mallafrè. 

El Centre d’Amics de Reus va ser present 
indirectament en una de les tronades de 
la Festa Major de Sant Pere.

La periodista Coia Ballesté Brumós, que 
és actualment corresponsal de TV3 i Ca-
talunya Ràdio a Londres, va encendre la 
primera Tronada extraordinària d’aquesta 
Festa Major ja que va ser la pregonera de 
l’any 2020, en plena pandèmia, Ai atesa la 
situació generada arran de la COVID19 es 
van suspendre les tronades i aquest honor 
de pregonera havia quedat pendent.

En aquesta encesa extraordinària la van 
acompanyar, a més de l’alcalde de la ciu-
tat, Carles Pellicer; la vicealcaldessa, Noe-
mí Llauradó, i el regidor de Cultura i Polí-
tica Lingüística, Daniel Recasens, i 
justament qui va ser el Tro de Festa 2020, 

Joan Ciurana, present en una de les 

tronades com a Tro de Festa

Joan Ciurana, primer per la dreta, en el moment 
de l’encesa de la tronada

Joan Ciurana, secretari del Centre 
d’Amics de Reus i expresident dels Xi-
quets de Reus i de l’Orfeó Reusenc.

1

2
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Recordant...El Més amic de Reus 2021 Recordant...El Més amic de Reus 2021

“El president del Centre d’Amics de Reus, Joan Maria Mallafrè, 
va destacar el treball de divulgació de la cultura musical que fa   
l’entitat guardonada” 

“L’entitat va quedar latent durant la Guerra Civil i la primera post-
guerra”
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El Més amic de Reus 2021El Més amic de Reus 2021

Jordi Garcia

Carles Pellicer va tancar l’acte tot referint-se al lema del Centre 
d’Amics de Reus: Tradició, cultura i reusenquisme

El president de l’Associació de Concerts de Reus, Joan Sas, va 
agrair el guardó i a tothom que ha fet possible que l’entitat 
musical hagi arribat al centenari

Els grans noms
Entre els grans noms que passarien per 
Reus de la mà de l’Associació de Concerts 
destacarien Arthur Rubinstein, el Cor del 
Gran Teatre del Liceu, l’Orquestra Simfò-
nica de Barcelona i Nacional de Catalu-
nya, l’Orfeó Català o les Simfòniques 
d’Hamburg i Stuttgart.
L’entitat va quedar latent durant la Guer-
ra Civil i la primera postguerra, però en 
1954 un prup d’amics aficionats a la mú-
sica, encapçalats per Panayotis G. Orpha-
nides, van reorganitzar-la, amb nous esta-
tuts i acordaren situar la seu local social a 
la Societat El Círcol, propietària del Tea-
tre Fortuny, lloc on tenien lloc els con-
certs. L’any 2015 van incorporar una or-
questra pròpia a l’entitat.
En l’actualitat, els concerts de l’Associa-
ció es porten a terme a diferents entitats 
de la ciutat. Teatre Fortuny, El Círcol, Pri-
oral de Sant Pere, Centre de Lectura o Te-
atre Bartrina en són els llocs. També de-
senvolupa col.laboracions artístiques 
amb el Consorci del Teatre Fortuny, la 
Fundació Teatre Fortuny i l’Auditori Jo-
sep Carreras de Vila-seca.
Una feina impecablement feta
Mallafrè acabà destacant que l’Ajunta-
ment de Reus li va concedir la Medalla 
Honorifíca Municipal en 2012 i la Meda-
lla de la Ciutat en 2021, amb motiu del 
seu centenari. “Avui i en aquest acte, el 
Centre d’Amics de Reus vol reconèi-
xer un segle de feina costosa i impe-
cablement feta en pro de la cultura 
musical de la ciutat. Així, rebeu 

aquest guardó, que us ha d’omplir de 
felicitat ja que és el reconeixement 
dels vostres conciutadans i amics”.
El president de l’Associació de Concerts 
de Reus, Joan Sas, va agrair el guardó i a 
tothom que ha fet possible que l’entitat 
musical hagi arribat al centenari. Sas va 
agrair la junta de l’entitat pel seu su-
port, i especialment a la secretària, la 
senyora Carme Just; al director artis-
tic, Marc Moncusí, també a les institu-
cions pel seu ajut, i al Centre pel guardó. 
Sas anuncià que a finals de setembre pre-
sentaran el llibre del Centenari, “que ja 
està a la impremta, amb un agraïment 
especial al sr. Enric Tricaz per la seva 
gran tasca de recerca per elaborar-lo”.
Per la seva banda, la presidenta de la Di-
putació, Noemí Llauradó, va lloar la vo-
luntat de l’Associació de Concerts de 
Reus d’anar més enllà de la nostra ciu-
tat. I l’alcalde, Carles Pellicer, va tancar 
l’acte tot referint-se al lema del Centre 
d’Amics de Reus: Tradició, cultura i 
reusenquisme’. L’alcalde subratllava la 
importància de les entitats “per a la con-
figuració de la ciutat” i recordà la llar-
ga trajectòria de l’entitat premiada, 
que només es 
va veure inter-
rompuda du-
rant la Guerra 
Civil. 
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Recordant...El Més amic de Reus 2021 Homenatge a Gabriel Ferrater

Un Gabriel Ferrater ‘lúcid,

apassionat, divertit...

El filòleg reusenc Biel Ferrer va encetar els 
actes que el Centre d’Amics de Reus dedi-
carà a la memòria de Gabriel Ferrater en el 
centenari del seu naixement i el cincuen-
tenari de la seva mort. El passat mes 
d’abril, Ferrer era acompanyat d’un no-
drit grup de rapsodes del Centre i de fora 
de l’entitat, en una actuació conjunta 
acurada on l’escena quedava dominada 
per un gran retrat del poeta i la introduc-
ció de l’acte es feia amb llum directa sobre 
el retrat, mentres la sala era a les foques i 
la veu del rapsoda Salvador M. Forès reci-
tava poemes de Gabriel Ferrater.

Un poema ha de ser ‘clar, sensat, lúcid, 
apassionat, en una paraula, divertit’, deia 
Ferrater de la poesia. ‘Si escric en català és 
perquè no vull fer-ho en castellà’, refer-
mava Biel Ferrer. Un Ferrater que ‘actua-
litza la tradició catalana que va d’Ausias 

March fins a Josep Car-
ner’, que ‘detesta les 
cases on fa fred i les 
ideologies’. GF ‘entén 
la poesia com l’experi-
ència i fuig de l’expres-
sió política’
Nat a Reus, resident 
moltes temporades al 
xalet del Picarany, va 
marxar a Bordeus i a 
Barcelona, on es farà 
un nom com a crític li-
terari. Passaria per 
Hamburg i Cadaqués, 

tindria en Elena Valentí la seva primera 
núvia, arribaria a Sant Cugat del Vallès i 
mantindria una relació amb Marta Pes-
sarrodona.
De tarannà heterodoxe, coratjós, ‘gosa po-
der dir coses, maldestre en coses pràcti-
ques de la vida, alcohòlic, intel.ligent, savi, 
cartesià, racional i a la recerca d’una felici-
tat’, el definia àmpliament Biel Ferrer.
Fou també ‘víctima de l’intent d’espanyo-
lització, situant-lo com a autor de la Es-
cuela de Barcelona, amb Carlos Barral, 
Giel de Biedma,... Però el cert és que una 
cosa és anar-hi de farra i l’altra, pertànyer 
a la tradició cultural espanyola. Es tracta 
d’una operació que també van intentar 
fer amb Mercè Rodoreda. Gabriel Ferrater 
sempre ho va deixar clar: no formem part 
d’aquesta tradició cutural espanyola, sinó 
de la catalana’.
GF també seria assagista, tot i que no va 

Peus de foto de “El Més Amic de Reus”:
Foto 1: Un moment de l’aperitiu, servit a peu dret
Foto 2: Carles Pellicer, alcalde de Reus, conversant en diferents membres de l’Associació de 
Concerts
Fotos de la 3 a la 8. Els participants al dinar del “Més Amic de Reus 2021”
Foto 9: Taula presidencial
Foto 10: Les autoritats presents al dinar, d’esquerra a dreta: Carles Prats, regidor d’Empresa i 
ocupació. Jordi Just, president de la Cambra de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de 
Reus. Carles Pellicer, alcalde de Reus. Joan Sas, president de l’Associació de Concerts de 
Reus. Joan M. Mallafrè, president del Centre d’Amics de Reus i Noemí Llauradó, presidenta 
de la diputació de Tarragona i vice-alcaldessa de Reus.
Foto 11: Joan M. Mallafrè, oferint el seu discurs d’obertura de l’acte de lliurament del guardó
Foto 12: L’alcalde, en el moment de dirigir-se als assistents, va ser l’encarregat de tancar l’acte.
Foto 13: Noemí Llauradó, al seu torn de paraula va destacar la tasca de les 2 entitats, 
l’organitzadora i la guardonada.
Foto 14: Joan Sas, president de l’Associació, moments abans de tallar el pastís de celebració.

Biel Ferré, durant la conferència
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Homenatge a Gabriel Ferrater

“Que maldestres van ser els nostres, que no van poder 
guanyar la guerra, barallats entre ells, dividits”

arreplegar la seva obra 
com sí ho faria en poe-
sia, una obra esparsa 
que el seu germà Joan 
reuniria quant a teoria 
de la literatura, pintura 
i llengua. En Joan salva-
ria a més de la foguera 
un recull d’aforismes. 
Com a lingüista, GF fa-
ria el pròleg de la que 
havia de ser la Nova 
Gramàtica de la Llengua 
Catalana.
El relat de Biel Ferrer 
s’aniria intercal.lant 
amb les intervencions 
poètiques, per escoltar 
poemes com El lector, 
Cançó del gosar poder, Vida furtiva, El mutilat o Si puc. A In memoriam, relata en vers 
l’inici de la guerra a Reus, quan ell tenia 14 anys i se sentia ‘lliure i feliç per la por dels 
grans’. ‘Que maldestres van ser els nostres, que no van poder guanyar la guerra, bara-
llats entre ells, dividits’, recordaria Ferrer.
En el darrer poema, ‘Prop dels 19’, es mostra ‘absolutament escèptic de qualsevol pro-

jecte alliberador, obser-
vant com la burgesia 
reusenca de postguerra 
era incapaç de generar 
una alternativa a la dic-
tadura’.

Feren de rapsodes Jordi 
Salvadó, Núria Puig, 
Dolors Quintana, Lour-
des Guri, Narcís Martí, 
Francina Baldrís i Salva-
dor M. Forès.

Recordant...

Redacció

Reus és una ciutat que manté una riquesa 
arquitectònica tan evident que fins i tot 
n’és present al seu cementiri, on s’oferei-
xen visites com un atractiu patrimonial 
més. Ara bé, la pèrdua d’edificis d’una 
enorme riquesa arquitectònica, estètica i 
històrica és un mal irreparable que s’ha 
anat reproduint especialment durant el 
franquisme, però 
també hem viscut 
episodis lamentables 
en els inicis de la re-
presa democràtica.
L’historiador i arque-
òleg Jaume Massó 
oferia el 26 de maig 
una conferència al 
Centre convidat pel 
Gremi de la Cons-
trucció del Baix 
Camp, entitat here-
va del Gremi de 
Mestres de Cases i 
que enguany celebra 
el seu quart centenari 
d’existència. El col·lectiu està desplegant 
un seguit d’activitats en diferents seus 
d’entitats de la ciutat i a tal fi va demanar 
al nostre Centre poder rebre la conferència 
de Jaume Massó. Fou un encert escoltar el 
reconegut expert ja que feu una pinzellada 
molt aclaridora de la història urbanística 
de la ciutat.
Justament, Reus naixeria en l’àrea situada 
davant de la Boella, la seu del Centre, per 
anar-se expandint i creant una primera 
muralla medieval. D’aquesta muralla en-
cara es conserven petites capelletes en car-

rers com el de Jesús, Santa Anna i de la 
Font. No era imponent, la muralla, tot i 
que uns dibuixos de R. Casals i Vernis, pu-
blicats per Jaume Fort pels volts de 1920, 
semblava elevar-les a la categoria de les 
muralles de Jerusalem.
El primer skyline de Reus és un gravat de 

1659, que es conserva al Museu, i el primer 
plànol ben fet és de 1750, obra de Miguel 
Moreno, en una època en què ja no existia 
la muralla de Reus. No obstant això, amb 
la primera carlinada veurà com se n’aixeca 
una de nova, amb un perímetre molt més 
allunyat del centre, degut al creixement de 
la ciutat.
Al segle XVIII es va construir la imponent 
caserna de la cavalleria militar a l’actual 
plaça Llibertat. Fou enderrocada a partir 
de 1936. Un segle abans, els convents de 
Sant Francesc i Sant Joan van patir els pa-
orosos incendis revolucionaris i van restar 

Quant patrimoni hem perdut a 
Reus...

Les antigues casernes militars, ja desballestades. Foto: Arxiu Museu de Reus

Assistents a l’acte

Els rapsodes que van participar a l’acte
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exclaustrats. A “Reus va néixer la desa-
mortització”, fruit dels fets revoluciona-
ris, que es van propagar a Barcelona i a la 
resta del país, recordava Massó. 
Sant Francesc es convertiria en dependèn-
cies municipals i també en col·legi i insti-
tut. L’edifici de Sant Joan, que aleshores 
convertia el seu carrer en un cul de sac, 
seria obert al trànsit. Al seu torn, el con-
vent de les Carmelites Descalces, situat a 
la futura plaça de Prim, no va ser cremat, 
però l’edifici acabaria sent derruït per aixe-
car-hi el Teatre Fortuny, edifici més enreti-
rat de la línia de façana -irregular, per cert- 
que marcava el convent. Així, la plaça de 
Prim -que encara no es deia així- passaria a 
ser quadrada i no triangular i esdevindria 
‘el centre polític dels segles XIX i XX’. La 
portalada de les Carmelites, però, es va 
conservar i traslladar al pavelló dels Tuber-
culosos, al costat de l’antic hospital de 
Sant Joan. La plaça de Prim no va tenir eri-

git el monument al general fins el final de 
1892, donada l’oposició ciutadana al per-
sonatge. 
Però encara quedava per veure i viure el 
pitjor. Sense moure’ns del lloc, als anys 70 
del segle XX es destruiria el refugi subter-
rani per fer-hi el pàrquing. I a la mateixa 
plaça es viuria, també als anys 70, la des-
trucció del palau dels Miró, que fou Hotel 
de Londres, un bellíssim edifici del segle 
XVIII que seria enderrocat el 1973. Al cos-
tat s’erigia el bell i majestuós cal Comes, 
que seria l’Hotel Continental i l’Hotel Pa-
rís, veí de cal Vilanova, el qual seria ender-
rocat per a fer-hi un edifici modern, seu 
del Banc de Santander. Cal Comes seria 
substituït per un espantós edifici d’estil 
feixista, actual seu del BBVA.
Tal vegada no totes les pèrdues són una 
mala notícia, com per exemple la del Tea-
tre Principal, que ja molt deteriorat, va ser 
substituït per un notable edifici neorenai-

xentista, obra de Pere Case-
lles, la seu del Museu i anti-
ga estada del Banc d’Espanya, 
al raval de Santa Anna. Fou 
aixecat entre 1902 i 1904.

Massó detallava també com 
els anys 1856 i 1863 s’inau-
guraven les primeres estaci-
ons de ferrocarril de la ciu-
tat. La del Nord, a l’actual 
parc de Sant Jordi, encara és 
recordada per molts reu-
sencs i reusenques, ja que va 
ser enderrocada en 1972.

En el capítol destructiu des-
taca també el col·legi de 

Sant Pere Apòstol,situat a l’actual carrer 
Ample, cremat el 1936 pels revolucionaris. 
I de la guerra ens vindria caiguda del cel la 
infàmia dels més de cent bombardejos de 
l’aviació feixista, que provocaren més de 
200 morts. ‘No van ser més gràcies a la fei-
na feta pels minadors i paletes construint 
uns refugis tan ben fets que alguns, com el 
de la Patacada, es conserven intactes pas-
sats 80 anys’, subratllava l’historiador.
Més ensulsiades: l’edifici del Campanaret, 
al final del carrer de Llovera; la molt senti-

Imatge de l’Hotel Londres quan era enderrocat . Foto: Arxiu Museu de Reus 

da caiguda de la Casa Quer; la casa 
de Macià Vila, al carrer de Sant 
Joan, imponent edifici enderrocat 
el 1980 i que també era conegut 
com a cal Tarrats. O el mas de Ma-
cià Vila -o mas de Boule, al barri 
Fortuny-, enderrocat el 1968. Tam-
bé el mas de l’Hort d’Olives, de la 
família Miró, enderrocat als anys 
80. I la casa del notari Olives, on 
va néixer Prim, un edifici del segle 
XVII situat on avui hi ha el Gaudí 
Centre, a la plaça del Mercadal, i 
on hi feu estada l’Acadèmia Ma-
tas. En algun quadre de Ceferí Oli-

vé apareix el seu rètol.
No tot és negatiu, tot i que ho sembli. La 
democràcia va poder salvar la bòbila de 
Sugranyes, o forn del Manxa, a la carrete-
ra de Tarragona, o la fumera que s’aixecà 
on hi havia hagut la fàbrica del Gas Reu-
sense. Per cent, les ciutats de Reus i de Tar-
ragona no van tenir fins el 1829 una carre-
tera directa que les unís, i ver anar a la que 
esdevingué la capital provincial, els reu-
sencs havien de passar per a la Canonja i el 
Masricart. Temps era temps...

El vicepresident del Centre, Xavier Guarque, presentant 
Jaume Massó. Foto: Centre 

Part del públic que assistí a l’acte. Foto: Centre
Jaume Garcia

“A Reus va néixer la desamortització”, fruit dels fets revoluci-
onaris, que es van propagar a Barcelona i a la resta del país”

“Per cent, les ciutats de Reus i de Tarragona no van tenir fi ns 
el 1829 una carretera directa que les unís”
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Comencem a conèixer els ocells 

de Reus

A vosaltres, que sou reusencs com jo, no us 
explicaré res de nou si us dic que al terme 
municipal de Reus no hi ha cap gran hàbi-
tat natural a destacar (o, a priori, això és el 
que podríem pensar). No tenim costes amb 
ambient dunar i animals marins gaudint de 
les onades, no tenim profundes fagedes on 
admirar la tardor, no tenim cap riu on ob-
servar peixos ni tan sols una zona humida 
on buscar ocells aquàtics. 
I doncs, com és que en els darrers 3 anys he 
observat dins el terme un total de 120 espè-
cies d’ocells diferents?
La resposta és que per diferents motius, 
però n’hi ha dos de molt bàsics: un bon hà-
bitat no té per què ser un gran bosc o uns 
aiguamolls i, per altra banda, hem de pen-
sar que els ocells s’adapten molt bé a dife-
rents tipus d’ecosistemes, fins i tot a les 

zones urbanes.
Quins llocs té Reus on 
puguem observar 
ocells? 
Penseu que, literal-
ment, només sortint 
de la nostra casa ja 
ens trobem ocells; els 
ocells es mouen per 
tot arreu. Per tant, a 
tots els racons del ter-
me podem observar 
moixons. Evident-
ment, tenim algunes 
zones més recomana-
bles on poder gaudir 
de diferents espècies. 
A mode d’il·lustració 

us en detallaré algunes.
Els parcs urbans, com el parc de Sant Jordi, 
són un bon lloc on veure ocells. Estan en-
voltats de carrers i edificis, per tant es con-
verteixen en illes de biodiversitat. Si fem un 
tomb pel parc ben d’hora, quan encara no 
hi ha gent, ens entretindrem ràpidament 
amb un bon grapat d’espècies. Comença-
rem amb els omnipresents coloms, tudons, 
tórtores turques, pardals comuns i garses, 
però amb bon ull ràpidament veurem (i 
sentirem!) espècies com la mallerenga car-
bonera, la merla, la griva, el gafarró, la ca-
dernera, el verdum, el tallarol capnegre o la 
cuereta blanca. A l’estiu també ens sobrevo-
laran grans grups de falciots negres, falciots 
pàl·lids, ballesters, i segur que també veiem 
algunes orenetes cuablanques i vulgars. A 
l’hivern, aquests tipus de parcs esdevenen 
també un bon lloc on “moixonejar”. Moltes 

espècies catalanes que crien a zones munta-
nyoses, quan arriba el fred busquen indrets 
de temperatura més suau i aquests parcs 
són un bon lloc on cercar aliment i evitar el 
fred excessiu. Serà bon moment per veure 
també altres mallerengues (blava, emplo-
mallada o petita), el pit-roig, el bruel, la cot-
xa fumada o el mosquiter comú, a tall 

d’exemple.
Tots els “descampats” que envolten la ciu-
tat i que, a primer cop d’ull, podríem pensar 
que no tenen res d’especial, són bons llocs 
per veure ocells, probablement més variats 
amb l’arribada de l’hivern. Aquests camps 
sense conrear tenen multitud de plantes i 
flors, també d’insectes i altres invertebrats, 
on s’hi alimentaran aus tan maques com la 
puput, el passerell, el trist, el bitxac comú, 
la titella, o fins i tot l’alosa i la cotoliu, més 
pròpies de zones de secà. A l’estiu serà el 
millor punt on buscar l’ocell més acolorit de 
la nostra ornitofauna: l’abellerol. També hi 

veurem sovint el xoriguer, buscant ratolins 
i altres animals que caçarà hàbilment i, pos-
siblement, també un rapinyaire d’una bona 
mida: l’aligot comú.
Els camps de cultiu de diferents arbres, com 
l’avellaner o l’olivera, també ens ofereixen 
moltes possibilitats d’observar altres espè-

cies com el picot verd, 
el colltort, el lluer, el 
gratapalles, el tord, el 
pinsà comú o fins i tot 
el pinsà mec. Si trobem 
una zona amb un gra-
pat de pins o grans ar-
bres, també veurem al-
tres ocells com la 
mallerenga petita, el 
mosquiter pàl·lid, el 
raspinell o fins i tot 
l’oriol, un ocell de color 
groc intens. La presèn-
cia de masos dispersos 
també ajuda a la nidifi-
cació de pardals co-
muns, pardals xarrecs o 
estornells, i també ens 

podria oferir dues aus nocturnes que ens fa-
ran embadalir: l’òliba i el mussol comú. 
M’agrada donar un cop d’ull, sempre amb 
l’orella ben parada, als petits barrancs amb 
molta vegetació. És el lloc per excel·lència 
on escoltarem l’ocell més escandalós de la 
nostra primavera i estiu: el rossinyol. No hi 
viu pas sol, doncs també s’hi mouen sovint 
altres ocells com les merles, els tallarols 
capnegres i de casquet o un que no es deixa 
veure fàcilment: el pardal de bardissa.
Ja us he avançat, tots just començar, que a 
Reus no tenim aigua superficial on veure 
ocells aquàtics, però no era del tot cert: te-

Aligot comú.

Falciot pàl·lid.

“Moltes espècies catalanes que crien a zones muntanyoses, 
quan arriba el fred busquen indrets de temperatura més suau”
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nim un parell de punts artificials on troba-
rem espècies ben diferents que a la resta de 
la ciutat. L’actual Gaudí Golf Club (anteri-
orment conegut com a golf Aigüesverds) té 
diferents estanys amb aigua permanent. 
També tenim un altre punt d’aigua perma-
nent: les basses de reg del Molinet, al costat 
mateix de la depuradora municipal. 
En aquests dos indrets hi podrem veure 
moltes més espècies de 
les que podríem pensar: 
xivita, xivitona, cames 
llargues, ànec collverd, 
ànec cullerot, ànec blanc, 
xarxet, morell de cap 
roig, morell de plomall, 
molt puntualment mo-
rell xocolater, cabusset, 
corb marí gros, polla 
d’aigua, fotja, espluga-
bous, martinet blanc, 
bernat pescaire, gavià ar-
gentat, gavià fosc, gavi-
na capnegra o gavina 
vulgar i, ja amb molta 
menys probabilitat, al-
guna altra limícola com 
la gamba roja. No està gens malament per 
tractar-se de dues zones tan artificials.
Tenim també un petit tresor en un lloc on 
probablement no esperareu: a l’aeroport. 
Aquesta zona és força àmplia i es manté 
sempre amb la vegetació baixa, per segure-
tat, cosa que no permet que hi creixin ni 
arbres ni arbustos. Aquest fet converteix 
l’indret en una petita zona semi-estepària, 
on s’hi veuen espècies com la perdiu roja, el 
capsigrany, la cogullada, el cruixidell, el si-
boc, ocasionalment s’hi han vist torlits, 
gaigs blaus o fins i tot gangues, i també hi 

ronden sovint algunes gralles que crien al 
sud de la ciutat. Durant la migració de pri-
mavera és un molt bon lloc on cercar moi-
xons migradors, que només veurem a la 
zona pocs dies o setmanes. Alguns exem-
ples en són el còlit gris, el bitxac rogenc o el 
mosquiter de passa.
Per últim, us diré on heu de mirar per veure 
grans rapinyaires: al cel!

No, no és pas broma. Reus es troba ubicada 
en una zona molt important per la migra-
ció europea de rapinyaires: molts ocells de 
grans dimensions a la primavera surten de 
l’Àfrica, creuant l’estret de Gibraltar, i so-
vint ressegueixen la costa per dirigir-se cap 
a la resta del continent europeu. A finals de 
març i principis d’abril he tingut dies molt 
bons des del terrat de casa, on per exemple 
he observat en una hora 150 ocells rapinyai-
res de 9 espècies diferents. 
En aquests moments es pot arribar a veure 
de tot: aligot comú, àguila marcenca, arpe-

lla vulgar, milà negre, milà reial, esparver, 
xoriguer, falcó mostatxut, àguila pescadora, 
àguila calçada, ... i ja una mica més cap al 
maig, també aligot vesper. També hem vist 
des de Reus altres grans ocells, com les gru-
es, les cigonyes blanques i aquest any fins i 
tot alguna cigonya negra. 
De manera més quotidiana ja veiem aligot 
comú (a l’hivern), xoriguer, esparver, falcó 
pelegrí, o de tant en tant alguna àguila cua-
barrada.

Quin és el millor moment de l’any per veu-
re moixons?

Heu de tenir en compte una cosa que els 
ocellaires sovint donem per sabuda: no 
sempre trobareu els mateixos ocells a la 
zona. Per què? Perquè Reus es troba molt 
ben ubicada: és a prop de la costa i, per tant, 
té un clima suau, es troba en plena ruta de 
migració (molts ocells europeus migren 
passant per la Penín-
sula Ibèrica) i a l’estiu 
tenim calor i força in-
vertebrats, que consti-
tueixen el millor ali-
ment per pujar els 
polls. 

Aquestes condicions 
fan que tinguem una 
gran varietat d’ocells. 
Sempre els separo en 
quatre grans grups, de-
penent de quan els ve-
iem:

- Residents: Són 
aquelles espècies que 
es troben tot l’any 
aquí. Uns clars exem-

ples són els pardals, els coloms o les merles.
- Estivals: Són ocells que passen l’hi-
vern a l’Àfrica i a l’estiu venen cap aquí per 
a reproduir-se. Podríem agafar com a exem-
ples les orenetes, els falciots o els rossinyols.
- Hivernants: Tot al contrari del 
punt anterior; crien al nord i est d’Europa, 
però com que allà l’hivern és molt fred es 
desplacen cap aquí per passar aquests me-
sos sense tantes gelades ni tanta neu. Hi 
tenim, per exemple, moltíssims estornells, 
pinsans comuns o mosquiters comuns.
- De pas: Són aquells moixons que 
només paren aquí durant la migració, com 
si es tractés d’una àrea de servei. Paren uns 
dies, o fins i tot algunes setmanes, a menjar 
i agafar forces, per després continuar amb la 
migració. Això passa amb espècies com el 
mastegatatxes, el mosquiter de passa o la 
cotxa cua-roja.
Totes les èpoques són bones, només hau-

Cotxa fumada.

Pit-roig

“Ja us he avançat, tots just començar, que a Reus no tenim 
aigua superfi cial on veure ocells aquàtics,”

“Reus es troba molt ben ubicada: és a prop de la costa i, per 
tant, té un clima suau, es troba en plena ruta de migració i 
a l’estiu tenim calor i força invertebrats“

Reportatge Reportatge
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rem de tenir en compte què podem buscar 
en cada moment. Mentre que l’hivern ens 
dona ocells en grans quantitats, l’estiu ens 
porta els més espectaculars i els millors can-
taires.

Però, a Reus hi ha gaires ocells interessants?
Sí, sens dubte. Com ja us he avançat, a Reus 
hi trobem una varietat immensa de moi-
xons diferents. 

Tenim molts ocells que podem veure tot 
l’any, com el pardal comú, pardal xarrec, 
merla, griva, verdum, cadernera, gafarró, 
garsa, colom roquer, tudó, tórtora turca, ta-
llarol de casquet, gaig, picot verd, estor-
nells, cuereta blanca, mussol comú, òliba, 
mallerenga carbonera, mallerenga blava, 
cotoliu, cogullada vulgar, passerell, perdiu 
roja, cruixidell, corb, gralla, cotorreta de pit 
gris, cotorra de Kramer, ànec collverd, gavià 
argentat, cabusset, polla d’aigua, trist, pu-
put, falcó pelegrí, xoriguer comú o raspi-
nell, a tall d’exemple. 

Amb el fred arriben també milers d’ocells: 
pinsà comú, pinsà mec, durbec, lluer, cuere-
ta torrentera, pit-roig, mosquiter comú, 
cotxa fumada, bruel, mallerenga petita, bit-
xac comú, mallerenga cuallarga, alosa, ali-
got comú, arpella vulgar, esplugabous, par-
dal de bardissa, gavina riallera o gavina 
capnegra. 

Amb la calor, també arriben altres espècies: 
oreneta vulgar, oreneta cuablanca, ballester, 
falciot negre, falciot pàl·lid, oriol, rossinyol, 
abellerol, capsigrany, bosqueta vulgar, pa-
pamosques gris, xot, siboc, mosquiter pàl-
lid o tórtora comuna. A les zones amb aigua 
i vegetació aquàtica es pot veure fins i tot 
boscarla de canyar o cames llargues.

L’època més emocionant, i també més com-
plicada, és la de pas de migració. Hi ha una 
primera migració, sempre més visible, a la 
primavera, i una tornada a la tardor. 
Aquests són els moments en què buscarem 
mosquiter de passa, mosquiter xiulaire, 
mastegatatxes, oreneta de ribera, oreneta 
cua-rogenca, gaig blau, cucut, cotxa cua-
roja, bitxac rogenc, còlit gris, xarrasclet, 
àguila marcenca, arpella vulgar, àguila cal-
çada, falcó mostatxut, milà reial, milà ne-
gre, aligot vesper, o fins i tot àguila pesca-
dora.
No he ennumerat totes les espècies obser-
vades, però tot i això ja veieu quina gran 
varietat que tenim. I és que, tal i com ja he 
dit, Reus es troba en un lloc privilegiat. 
En el meu cas, per exemple, sempre explico 
que el 95% de les ocasions que surto a veure 
ocells ho faig a 20 km a la rodona. Per què? 
Perquè ja tenim força varietat d’ocells a 
aquesta àrea i, a més a més, això em permet 
poder fer sortides de menys de dues hores i 
aprofitar així la resta de dia amb la família. 
I sense anar més lluny, tot sovint no em fa 
falta ni sortir del terme. Mentre em moc pel 
barri, ja sigui portant el meu fill a l‘escola o 
bé passejant el gos, vaig mirant i escoltant 
per cada racó. A més a més m’agrada anar 
guaitant per les diferents zones que he co-
mentat de la ciutat a veure quins ocells han 
arribat, si hi ha molta o poca presència de 
cada espècie i també vaig seguint la migra-
ció. Sempre hi ha ocells a observar!
En quin estat es troba l’afició a l’ornitologia 
a la ciutat?

La veritat és que, en proporció als habitants 
que tenim, no hi ha gaire afició a l’observa-
ció d’ocells a Reus. Si m’aturo a pensar els 

motius penso que, d’entrada, la causa és la 
coincidència de diferents situacions. No es 
tracta d’una veritat universal, simplement 
és el que em sembla que passa, de forma to-
talment subjectiva.
Per una banda ens trobem que al nostre 
ajuntament mai hi ha hagut polítiques im-
portants enfocades a millorar o a conèixer 
la nostra biodiversitat. Per inèrcia sempre 
ens hem centrat en ser una ciutat de co-
merç, modernisme i fins i tot de vermut, 
però mai per ser una ciutat amb zones na-
turals on sortir a respirar aire pur i a conèi-
xer de primera mà la natura.
Hi ha diverses associacions naturalistes a la 
zona, però sovint les activitats se centren a 
altres localitats properes, on suposo que hi 
ha més finançament per dur a terme sorti-
des, millores dels espais, ...
Moltes entitats culturals o, fins i tot excur-
sionistes, poden mostrar interès per la na-
tura i els ocells, sense arribar a anar més 

enllà.
Com a passat a molts 
indrets, em fa l’efecte 
que el covid sí que ha 
donat una petita em-
penta a aquesta afició. 
Durant el confina-
ment, gent de tota Ca-
talunya va observar 
des del balcó, des del 
terrat, o al seu propi 
jardí, com hi havia un 
bon grapat d’ocells. 
L’avorriment feia ex-
plorar alternatives que 
potser fins aquell mo-
ment ningú s’havia 
plantejat. Resulta que 

molts quedaven bocabadats de veure tants 
ocells a la vora, fins arribar en molts casos a la 
conclusió que en no haver-hi moviment a la 
ciutat els ocells havien vingut en majors nom-
bres. No ha estat així, els ocells ja hi eren abans, 
tot i que probablement ningú els feia cas.

Quan he estat fent diverses sortides guiades 
a punts variats de la ciutat, com pot ser el 
parc de Sant Jordi, la Boca de la Mina o el 
camí de les Ànimes, he quedat parat del 
gran èxit d’assistència. En tots els casos les 
places s’han esgotat amb força rapidesa. Vol 
dir això que els reusencs tenen ganes 
d’aprendre més sobre els ocells? 
Què podem fer per millorar l’estat dels 
ocells i el seu coneixement per part de la po-
blació? 

Responent a l’última pregunta de l’anterior 
apartat, la meva sensació és que sí: actual-
ment la gent té ganes de conèixer millor la 
natura més propera i els ocells són un bon 

Polla d’aigua.

“Sí, sens dubte. Com ja us he avançat, a Reus hi trobem 
una varietat immensa de moixons diferents” 

“En el meu cas, per exemple, sempre explico que el 95% de les 
ocasions que surto a veure ocells ho faig a 20 km a la rodona”
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punt d’inici: en tenim molts de diferents i a 
qualsevol lloc en podem trobar.
En aquests dos últims anys he anat fent di-
verses passes en aquest sentit, tot i que no 
disposo de massa temps lliure. Amb el pro-
jecte que he anomenat “Reus Natural” he 
intentat mostrar-vos la riquesa ornitològica 
de la ciutat, mitjançant sortides guiades, al-
guna activitat a escoles, xerrades, articles a 
revistes locals com la que teniu a les mans, 
anar compartint observacions i fotografies 
a les xarxes socials (bàsicament Instagram i 
Twitter), i algun altre projecte que tinc en-
tre mans i que properament veurà la llum. 
Són petites passes, però sembla que la res-
posta de tots vosaltres està essent molt 
positiva. 

Per a millorar la situació de la nostra biodi-
versitat i també per augmentar l’interès de 
la població envers la natura, se m’ocorren 
un grapat d’idees que es podrien dur a ter-

me, algunes per part 
de l’Ajuntament, al-
tres per part d’entitats 
locals i altres directa-
ment per part de la 
població.
S’hauria de crear algu-
na zona de mida con-
siderable on la priori-
tat fos la natura: un 
parc als afores amb 
arbres i plantes autòc-
tons, pensat per allot-
jar des d’insectes fins 
a ocells, i a poder ser 
amb un punt d’aigua 

fix amb vegetació 
aquàtica. Un d’aquells llocs on la gent pot 
anar a caminar gaudint de la natura.
A una escala més petita es podrien crear 
micro-reserves de biodiversitat: petites zo-
nes verdes on s’intentaria posar arbusts i 
plantes que puguin atreure a pol·linitzadors 
(papallones i abelles). Petites illes de vida.
A escala més petita encara, es podria optar 
per plantar a les places i rotondes vegetació 
autòctona i convertir els carrers en zones 
més verdes, amb racons amb arbres i plan-
tes. També seria molt positiu fer compos-
tatge als parcs urbans, posar cartells indi-
cant els animals que s’hi troben, construir 
petits hotels d’insectes, ...
Les escoles podrien jugar-hi un paper fona-
mental: si ensenyem als més petits a conèi-
xer i cuidar la natura, ens estem assegurant 
un futur millor. 
Fer sortides guiades, desplegables i llibres 

per conèixer la nostra fauna i flora, qui tin-
gui jardí podria posar menjadores per ocells 
a l’hivern, caixes niu a principis d’any, i 
abeuradors al llarg de tot l’any, ... 
Ja veieu que tenim un gran ventall de pos-
sibilitats. L’únic que hem de fer és empè-
nyer tots cap aquest sentit, en la mesura 
que cadascú pugui.
Espero que us hagi agradat aquest primer 
tastet d’ornitologia reusenca, així com 
també desitjo haver despertat el vostre in-
terès per la natura local i que quan sortiu 
de casa mireu l’entorn amb uns altres ulls. 
Anem per la vida sense mirar el que ens en-

volta, i d’aquesta manera ens estem per-
dent autèntiques meravelles. 
El que no es coneix no es pot protegir, per 
tant hem de sortir tots a aprendre una mica 
cada dia.
Us animo a preguntar-me el que necessiteu 
i a aportar els vostres punts de vista. Em 
podeu escriure a
birdingcatalunya@
gmail.com 

Puput.----

“punts variats de la ciutat, com pot ser el parc de Sant 
Jordi, la Boca de la Mina o el camí de les Ànimes, he que-
dat parat del gran èxit d’assistència.”

“A una escala més petita es podrien crear micro-reserves 
de biodiversitat: petites zones verdes on s’intentaria 
posar arbusts i plantes”
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