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INTRODUCCIÓ

És innecessari insistir gaire en la importància de la informació en la nostra societat. La informació i  

la comunicació són eines clau perquè se'ns conegui i se'ns entengui. Tampoc cal glosar el paper  

determinant, avui en dia, que juguen Internet i les plataformes digitals especialitzades. D’aquestes 

plataformes, unes de les més interessants són les enciclopèdies en línia, un instrument primordial 

per a l'accés universal a la ciència i el coneixement. Ser present de manera precisa i rigorosa en 

aquestes enciclopèdies és vital si pretenem créixer en el coneixement de nosaltres mateixos com a 

berguedans i en la difusió del que som i el que hem estat.

El projecte d'Enciclopèdia Progressiva Comarcal del Berguedà neix de la necessitat de dotar les 

enciclopèdies digitals de la nostra comunitat lingüística, Enciclopèdia.cat i Viquipèdia, d'informació 

minuciosa sobre els  elements geogràfics  i  patrimonials  de  la comarca.  Entenem que un detall 

exhaustiu  del  patrimoni  comarcal  no  només  és  una  aportació  importantíssima a  la  divulgació 

cultural, sinó que esdevindrà un suport de primer ordre a la projecció turística de la comarca.

No pretenem suggerir la manca de validesa del treball recollit en les dues enciclopèdies citades,  

sinó que un treball  progressiu pot  completar  les  entrades ja  existents  i  crear-ne centenars de 

noves.

Enciclopèdia.cat i Viquipèdia són dos web enciclopèdics d'accés lliure que compten amb una gran 

popularitat.  Enciclopèdia.cat  és  la  versió  digital  de  la  Gran  Enciclopèdia  Catalana,  obra  de 

referència als Països Catalans. Viquipèdia és una enciclopèdia estrictament digital que s'ha anat 

creant i formant amb l'aportació voluntària de milers de col·laboradors. És la versió catalana d'un  

projecte global, amb més de 350.000 entrades en la nostra llengua, i ha estat qualificada com la 

primera  del  món en  qualitat  dels  articles.  Si  bé  la  Viquipèdia  és  estrictament  participada per  

col·laboradors, Enciclopèdia.cat també preveu aquesta figura.

Proposem,  doncs,  establir  un  mecanisme per  tal  de  completar  la  informació  ja  disponible  en 

aquestes  enciclopèdies  amb  articles  detallats  i  específics  dels  elements  del  nostre  patrimoni 

natural  i  cultural.  I  proposem fer-ho des de la complicitat  entre  les institucions,  el  món de la 

cultura i la comunitat educativa. I proposem fer-ho de manera que el resultat es visualitzi i sigui útil  

des del primer dia, i que progressivament vagi creixent i ampliant-se.

Entenem que pertoca a l'Ajuntament de Berga posar en marxa aquest projecte beneficiós per a 

tota la comarca, exercint el lideratge que li correspon en tant que capital del Berguedà.



OBJECTIU I MÈTODE

L'objectiu d'aquest  projecte  és  l'estudi  i  la  divulgació dels  elements  geogràfics,  monumentals, 

històrics,  toponímics,  lingüístics,  biogràfics,  etc.  per tal  de conformar l'Enciclopèdia Progressiva 

Comarcal del Berguedà (EPCB). Aquest estudi es farà en l'àmbit acadèmic d'escoles d'ensenyament 

secundari però també permetrà les aportacions de persones interessades en el projecte, sempre 

amb supervisió científica. Els articles s'aniran introduint progressivament a Enciclopedia.cat i  la 

Viquipèdia  sense  perjudici  que,  si  en  un  moment  donat,  el  volum  de  material  introduït  pot 

conformar  un  cos  coherent,  se'n  pugui  fer  una  edició  impresa.  Les  entrades,  en  el  cas  de  la 

Viquipèdia, no només seran en català sinó que es publicaran també en altres llengües. 

El mètode que es proposa és la coordinació de la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Berga,  

l'Àmbit de Recerques del Berguedà i l'Institut d'Ensenyament Secundari Guillem de Berguedà per 

designar les persones que han de formar part del primer nucli de la Comissió Coordinadora de 

l'EPCB, que tindrà les següents comeses:

1. Dinamitzar  el  projecte.  Establir  objectius  temporals,  prioritats  temàtiques  i  sistemes de 

verificació dels articles redactats. 

2. Coordinar l'aportació de cada part en el projecte.

3. Formar altres òrgans específics o seccions, si es considera oportú.

4. Decidir sistemes de fer invitacions públiques a la participació i el mètode de coordinar els 

eventuals col·laboradors en un cercle social d'estudis.

5. La recerca que col·laboradors coneixedors de llengües que no siguin matèria d'estudi en 

l'educació secundària per tal que facin tasques de traducció i correcció lingüística.

6. Ampliar  la  Comissió  Coordinadora  a  representants  de  les  entitats  culturals  o  centres 

educatius que desitgin participar en el projecte.

7. Ampliar  la  Comissió  Coordinadora  amb  persones  que  es  consideri  que,  pels  seus 

coneixements o capacitat de treball, poden ajudar en el desenvolupament del projecte.



El  mètode d'organització exposat  és  una proposta  susceptible  de rectificació  en  funció  de  les  

millores que l’activitat suggereixi.



BENEFICIS CONCRETS

Un projecte de promoció turística, que desplegarà la immensa riquesa natural  i  cultural  de la 

nostra comarca i esdevindrà una eina de primer ordre per a la gent que vulgui visitar-la i conèixer-

la de prop. És evident que això convidarà especialment un turisme amant dels béns naturals i  

culturals,  sovint  el  més  respectuós.  El  caràcter  multilingüístic  de  la  iniciativa  afavorirà  el  

coneixement de la nostra comarca més enllà dels límits dels Països Catalans.

Un  projecte  cultural, que  dotarà  progressivament  la  nostra  comarca  d'un  inventari  precís  i 

desenvolupat  dels  elements geogràfics,  monumentals,  històrics,  lingüístics,  biogràfics,  etc.  amb 

garanties de rigor científic.

Un projecte educatiu,  que pot convertir la matèria d'estudi en treballs útils i beneficiosos per a 

tota  la  societat.  El  mètode propiciarà  el  treball  creuat  entre  alumnes,  el  treball  en grup i  els  

resultats complementaris.  La realització de l'objectiu de l'E.P.C.B.  podrà formar part  dels  plans 

d'estudis dels centres educatius.

Un projecte social, que convidarà totes les persones interessades en el nostre patrimoni material i  

immaterial a la investigació particular i a la socialització de les conclusions. La tasca, en aquest  

sentit, podrà fer-se de manera individual o coordinada a través del que esdevindria un cercle social  

d'estudis.  De la mateixa manera, serà un projecte obert a la participació d'entitats culturals ja 

existents.

Un projecte rigorós, que comptarà amb la supervisió dels membres de l'Àmbit de Recerques del 

Berguedà  i  del  professorat  de  les  escoles  on  es  desenvolupi,  amb  les  garanties  dels  seus 

coneixements científics.

Un projecte progressiu, de gran envergadura però que permetrà que es faci efectiu i es visualitzi 

progressivament, entrada per entrada, sense la necessitat de completar l'obra per publicar-la i amb 

al possibilitat d’introduir-hi actualitzacions i millores.

Un  projecte  innovador,  atès  que  no  hi  ha  notícia  d'una  iniciativa  similar  que  hagi  pretès 

desenvolupar-se a través de la comunitat estudiantil i la ciutadania interessada a participar de la 

divulgació. És possible que aquest projecte pioner esdevingui una iniciativa d'estudi i divulgació 

solidària de referència.



PRESSUPOST

Zero euros.

El projecte d'Enciclopèdia Progressiva Comarcal del Berguedà no ha de suposar cap despesa per a  

l'Ajuntament de Berga. Tot i això, suggerim la intercessió del consistori davant el Consell Comarcal  

—competent en aspectes d'educació i de promoció turística— per tal que es concedeixi algun tipus 

de subvenció econòmica, si més no simbòlica, a les entitats i escoles implicades.


