Mont‐roig del Camp, 8 d’agost de 2017

Benvolgut Miquel Anguera “Beatet”,
Agraïm que ens facis adonar del nostre error. Aprofitem aquestes línies per
demanar disculpes al Centre Miró ‐ Església Vella i fer‐les extensibles a totes les
persones que l’integren i a totes aquelles que es poden sentir ofeses o menystingudes
per aquesta omissió nostra.
No teníem cap intenció de faltar al respecte a ningú. A partir d’avui, sempre
que anunciem qualsevol activitat nostra en aquest espai, escriurem Centre Miró ‐
Església Vella tal com ens has indicat.
De la mateixa manera, no entenem que no facis extensiva la teva queixa també
a Ressò Mont‐rogenc —qui publica la teva opinió i de la qual ets membre del consell de
redacció— ja que, quan es refereix a aquest espai, tampoc l’anomena sempre amb el
seu nom complert: Centre Miró ‐ Església Vella. Sols cal llegir‐la per veure que està
farcida de notícies que, quan anomenen aquest espai, també ho fan amb el nom
incomplert. Llavors, la vara de mesurar no és igual per a tothom? S’hauria de practicar
amb l’exemple i fer allò que es demana que facin els altres.
Un exemple d’això, i amb data posterior al teu article d’opinió queixant‐te de
com anomenem aquest espai, és la notícia de l’exposició del gran aquarel∙lista local
Fonmunté (nom amb què signa l’artista) on, tant en el títol com en el cos de la notícia,
apareix el nom incomplert del Centre Miró – Església Vella. Vaja, home, una mica de
serietat!
https://ressomont‐rogenc.cat/el‐centre‐miro‐acull‐una‐exposicio‐de‐lluis‐font‐i‐munte/

També ens agradaria que ens expliquessis clarament què vols dir amb el
següent paràgraf del teu comentari i que no té res a veure amb com vam escriure el
nom del lloc on hi hauria l’esmentada inauguració. Què vols dir quan escrius això?
“Si us plau, no barregem les coses! Jo diria que, dissortadament, hi ha encara
massa gent que mira primer qui proposa algun projecte, abans de comprovar si la cosa
proposada és bona per al nostre poble. Segons qui ho proposa s’hi està d’acord o en
contra… I això, per mi, és molt trist…”
Et donem tota la raó. Per exemple, al Ressò Mont‐rogenc en dos anys i mig de
versió digital, d’una mitjana de seixanta activitats anuals realitzades pel Centre
d’Estudis Mont‐rogencs, obertes tant a socis com no socis, solament ens publiquen les
que tenen lloc o relació amb el Centre Miró ‐ Església Vella.
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Com a membre del consell de redacció d’aquest revista, ens agradaria que ens
responguessis, referint‐nos al teu comentari, si creus que la resta d’activitats que
duem a terme fora d’aquest espai són o no són, com dius tu “bona per al nostre poble”
ja que no tenen cabuda en la vostra publicació. ¿És que la resta d’aquesta mitjana de
seixanta activitats anuals que proposem, com són la participació anual en les Jornades
Europees de Patrimoni en què cada any tractem un element diferent del nostre terme
municipal; les sortides nocturnes per conèixer el nostre cel, els seus astres i
constel∙lacions; els tastets de productes, les visites culturals a museus, centres
patrimonials i restes arqueològiques; les sortides de natura per conèixer l’entorn i la
botànica que ens rodeja; les xerrades realitzades per diferents experts en les matèries
en qüestió —alguns d’ells reconeguts experts en la matèria o catedràtics
universitaris— o les presentacions de llibres d’autors locals i forans que fem a la
biblioteca Joan Miró, no són, com tu dius, “bones per al nostre poble”? Qui ho ha de
decidir o, amb paraules teves, comprovar si la cosa proposada és bona per al nostre
poble? Com et dèiem, tens tota la raó. Pensar que algú pugui comprovar, decidir i
decideixi això, sí que és realment trist. Molt trist.
No oblidis que nosaltres també treballem de forma altruista per Mont‐roig i,
això, hauria de ser un punt d’acord i unió més fort que no pas les diferències personals
que hi puguin haver i que, a vegades, fan veure les coses d’una manera diferent de la
que són. Buscar intencions més enllà és un greuge que ens fem a tots i que no fa cap
bé a ningú, especialment al poble.
Per tot això i igualment com hem fet amb la carta de resposta a les teves
crítiques al llibre Pinzellades de la història de Mont‐roig, et demanem que, com a
membre del consell de redacció de la revista Ressò Mont‐rogenc, publiquis aquesta
carta íntegrament i amb el títol ”Resposta a l’article d’opinió: Ha nascut un nou espai
municipal; Centre Cultural de l’Església Vella.” Centre d’Estudis Mont‐rogencs., i que
poseu un enllaç perquè el lector que la llegeixi, pugui accedir també de forma directa a
través de l’enllaç a la nostra resposta, la qual també es pugui descarregar en format
pdf. Creiem que el lector té dret a llegir‐la en el mateix mitjà, i nosaltres a que aparegui
en les mateixes condicions i formats que el teu escrit. Nosaltres també ho farem al
nostre blog.
Reiterem les nostres disculpes i, alhora, estenem la mà per poder treballar
plegats, pel bé del nostre poble.
Molt cordialment,
Centre d’Estudis Mont‐rogencs
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