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social a la xarxa i que entre un
30% i un 40% dels europeus vol
mirar la televisió quan arriba a ca-
sa sense importar-los quina pro-
gramació ofereix. Aquesta intro-
missió de les noves tecnologies
ha provocat que la població de
més de cinquanta anys que es va
criar i formar amb una màquina
d’escriure al costat hagi hagut
d’introduir-se en unmón absolu-
tament desconegut per a ells i
que, ara per ara, ni els mateixos

experts no saben on té el limit.
És el cas de Maria Antònia Fe-

lip, de 66 anys, que regenta dos
establiments de turisme rural al
municipi de Vilademuls. Tenir
coneixements informàtics li ha
permès gestionar el dia a dia del
negoci de manera més eficient.
“Gran part de les reserves que re-
bem arriben via correu electrò-
nic”, explica. Fa només quatre o
cinc anys que el seu fill li va ense-
nyar quatre nocions d’informàti-
ca, que va decidir ampliar amb
un curset. “Vaig perdre la por”,

reconeix. Ara s’ha convertit en
una eina bàsica que l’ajuda en el
dia a dia i amb la qual pot “adqui-
rir nous coneixements”. La
Maria Antònia, però, fa aquesta
observació: “Fa por la velocitat a
la qual evoluciona aquest món.
És una carrera vertiginosa que
s’escapa de la ment de la gent”,
afirma.
Tot i així,Maria Antònia Valle,

que treballa en contacte amb
gent gran al Casal Cívic Montili-
vi de Girona, considera que les
TIC tenen efectes molt positius

sobre la salut dels avis, sobretot
des del punt de vista mental. “La
gent que entra en aquest món es-
tà més activa i té curiositat per
saber-ne més. Treballen molt el
cervell i, de retruc, milloren la
qualitat de vida”, afirma.
Però mentre hi ha una part de

la població que explora un món
desconegut, n’hi ha una altra
que, tot i haver estudiat i treba-
llat utilitzant les noves tecnolo-
gies, ha escollit que en la seva vi-
da no hi tinguin cabuda. Les cau-
ses en són diverses: pèrdua d’inti-
mitat, voler gaudir del temps lliu-
re d’una altra manera, no sentir-
se dependents d’una màquina...
Són desconnectats de l’era digi-
tal per voluntat pròpia.c
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La població de menys
de 50 anys tindrà
el perfil social a la
xarxa abans del 2013

Connectats i desconnectats
per voluntat pròpia

JOAQUIM REIG. Exempresari de 68 anys; es connecta tres cops
al dia a internet, on repassa els diaris i el correu electrònic

JOAQUIM CURBET. Impressor jubilat de 78 anys, és l’encarregat
de fer el butlletí de l’Associació de Gent Gran Onyar de Girona
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]Només un apassionat de la tecnolo-
gia pot guardar les màquines com si
fossin un tresor, encara que hagin que-
dat obsoletes. Joaquim Reig conserva
a la casa de Parets d’Empordà, on viu
des que es va jubilar, la màquina d’es-
criure amb la qual va aprendre a tecle-
jar, i una calculadora manual. Fa poc
encara guardava la dotzena de telè-
fons mòbils que ha anat acumulant al
llarg de la seva àmplia trajectòria pro-
fessional, primer en el món de les fi-
nances i després en un grup assegura-
dor. Reig va tenir el primer contacte
amb la informàtica quan va entrar a
treballar en una asseguradora, l’any
1990. “Vaig fer un curs de Word i Ex-

cel però tot em sonava a xinès”, recor-
da dels inicis. Ara, ja jubilat, internet
continua sent una eina bàsica en el
seu dia a dia. “M’hi connecto com a
mínim tres cops al dia. Al matí, per
llegir el diari i revisar el correu, i al
migdia i al vespre per actualitzar la
premsa i el correu”, explica. “Tot això
m’ajuda a tenir una mentalitat activa i
estar connectat al món”, resumeix.
També ha caigut en la temptació del
Facebook, tot i que reconeix que no el
mira gaire sovint. “El tinc força aban-
donat. Trobo que és pura xafarderia”,
sosté Reig, que és vicepresident del
Consell Consultiu de la Gent Gran del
Pla de l’Estany.c

]E-mail, Page Maker, Word, pendri-
ve... Joaquim Curbet, als 78 anys, està
completament familiaritzat amb
aquests anglicismes del món de la in-
formàtica. No és estrany. És l’encarre-
gat de fer el butlletí de l’Associació de
Gent Gran Onyar de Girona, que ha
evolucionat al ritme que ho ha fet la
tecnologia. “En els primers números
s’escrivia tot a màquina, fèiem fotocò-
pies de fotografies i trigàvem un dia
per muntar una pàgina”, explica. Au-
todidacte amb els ordinadors, mai no
ha viscut d’esquena a les noves tecno-
logies. “Sempre he estat molt tafa-
ner”, reconeix. La impremta familiar
on s’ocupava de la producció de les

màquines va ser de les primeres de Gi-
rona a tenir ordinadors. Als noranta,
va començar a practicar amb l’ordina-
dor que s’havia comprat el fill. “Quan
no se’n sap gens és un drama. Tocava
una tecla i desapareixia tot”, recorda.
Però “fent i desfent va anar aprenent
l’aprenent”, afegeix. Ara és l’ànima
del butlletí, té traça amb el Photoshop
i és l’encarregat de recopilar i posar
ordre als textos que surten a cada nú-
mero. Alguns encara els rep escrits a
màquina, però no li fa res. “Gaudeixo
tant si em porten l’article en un pen
drive com si l’he de repicar de nou”,
assegura. “Sense la tecnologia no hau-
ríem arribat on som”, diu.c
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“Fent i desfent va anar
aprenent l’aprenent”

“La informàticam’ajuda a
tenir unamentalitat activa”
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