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Tercer aniversari de 
l’Agenda 19 Arcs de 

Montblanc: una eina 
digital de cultura en 

l’àmbit comarcal



La celebració dels aniversaris sempre són motiu de goig, 
un senyal evident que els projectes es consoliden i tenen 
continuïtat, és el cas de l’Agenda 19,  que ha esdevingut 
una plataforma de cultura, no sols per divulgar actes de la 
nostra comarca, sinó per publicar textos sobre diferents 
temàtiques, siguin d’humanitats com de ciències naturals. 

La Conca de Barberà té una delimitació entre muntanyes 
que la fa peculiar, amb un sentiment de pertinença clar i 
amb un passat que ens ha deixat monuments d’un elevat 
potencial  pel  turisme,  amb  l’atracció  dels  forasters  pel 
paisatge,  els  recintes  medievals,  les  festes,  la 
gastronomia,  etc.,  un  fet  que  es  fa  evident  quan  et 
passeges  pels  carrers  de  diferents  viles  en  un  cap  de 
setmana. La Conca ha estat un focus d’emigració constant 
al  llarg  dels  darrers  segles  i  aquests  conquencs  no  els 
podem abandonar, han de mantenir els llaços amb la seva 
terra  nadiua,  no  sols  per  motius  familiars,  sinó  també 
culturals i econòmics, sigui per vacances o els festius, i 
l’agenda és un mitjà per a què tant els residents com els 
absents, tinguin coneixement puntual de les activitats que 
es realitzen en els pobles, des de les novetats editorials 
que  es  publiquen  a  de  les  iniciatives  que  es  porten  a 
terme, no sols per part de les administracions sinó també 
per entitats. A la vegada ha de ser un mitjà per potenciar 
el  comerç  de  proximitat  i  fomentar  el  consum  de 
productes  locals,  en  especial  els  vins,  de  reconeguda 
qualitat.

Quan s’ajunten esforços,  els  resultats  són més amplis  i 
positius,  tots  hem  de  participar,  en  la  mesura  de  les 
nostres  possiblitats,  en  l’Agenda  19.  De  de  la  mateixa 
manera que llegim la premsa local i comarcal, les revistes 
i  monografies  dels  centres  d’estudis  o  assistim  a 
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conferències,  darrera de tot hi ha un treball i una il·lusió 
per progressar i avançar, valorem-ho!

Josep M. Grau i Pujol

Text publicat a l’Agenda 19 (abril 2014).
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