
DIUMENGE 29 DE GENER DE 2023 ILlEIDA 19 

Elllibre "Mines i miners" 
'traba' 720 concessions 
mineres a l' are a Geoparc 
El negoci per als buscadors estava més en la 
especulació que en l'extracció d'aquest mineral 
La Torre de Capdella 
MARTA LLUVICH (ACN) 

'Mines i miners' és un llibre fruit 
d'una recerca sobre la historia 
de gairebé un segle i mig (1833-
1975} d'activitat minera a la Vall 
Fosca, Peramea, Sossís, la Conca 
de Tremp, lsona i Canea Delia, el 
Montsec de Meia, Con;a, Coll de 
Nargó i Malpas entre el1833 i el 
1975. Aquest estudi ha permes 
documentar 720 concessions 
mineres, sobretot de carbó i mi
nerals de coure. Pel que fa a l'ex
plotació va ser una activitat de 
supervivencia economica i so-

cial i una forma de viure per als 
buscadors de mines on el negoci 
estava més en l'especulació per 
la venda de les concessions que 
no pas en l'extracció del mine
ral. Elllibre relata que !'impacte 
economic va ser baix i, des del 
moment de la paralització, les 
mines resten abandonades. 

Eva Perisé i Miquel Bailac són 
els autors delllibre i relaten que 
les mines es van explotar amb 
certa intensitat durant tres pe
ríodes: a mitjan del segle XIX 
amb una minería tradicional; 
a finals del segle XIX i en la pri-
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Un lleidató reinventa els 'sex 
shops' i ofereix assessorament 
Dalia ofereix !libres d'educació sexual pera infants i 
una copa menstrual que es bu ida sense treure 
Marc Santamaria, un lleida
ta de 29 anys, té un objectiu; 
trencar els tabús al voltant de 
la salut íntima i sexual femeni
na i oferir eines pedagogiques 
pera una bona educació sexual 
des de la infancia. Amb aques
ta premissa va abrir fa dos an
ys l'establiment Dalia en pie eix 
comercial de Lleida, fugint de 
la "foscor" i la cultura del 'sex 
shop' i centrant-se en acom
panyar amb naturalitat i asses
sorament integral la dona en 
tates les etapes de la vida. La 
bona acollida li ha permesobrir 
dues botigues més, a Reus i Gi
rona, i enguany n'obrira dues 
més a Barcelona. 

A Dalia també s'hi poden 
trabar llibres d'educació sexual 
per a infants des deis 4 anys i 
l'única copa menstrual que es 
pot buidar sense treure, ideada 
amb enginyers de la UPC. 

Santamaria va fer com a tre
ball de final de master a la Uni
versitat de Barcelona (UB} 'La 
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salut íntima de la dona' i, després 
d'escoltar un total de 400 dones, 
es va adonar que era necessari 
un espai que acompanyés la do
na en tates les etapes de la seva 
vida, "des de la infancia fins a la 
maduresa, que inclogués asses
sorament sobre menstruació, sol 
pelvia, postpart, lactancia, meno-

pausa, educació sexual i sexualitat 
des d'una visió basada en la subti
lesa i la naturalitat". 

Fins ara, "on s'abordava la se
xualitat acostumaven a ser boti
gues fosques en carrers amagats 
·¡ retols !luminosos i en un espai 
que costava sentir-se a gust", ex
plica. 

mera década del XX, en la qual 
va arribar capital estranger i can
vis tecnologics. També durant el 
franquisme, quan la necessitat 
de recursos minerals era impor
tant i va portar a l'explotació de 
mines on el mineral era escas i de 
mala qualitat. 

Perisé va detallar que aquest 
llibre posa en relleu que la mine
ría va ser la primera gran inversió 
estrangera que va arribar al terri
tori, acompanyada Cl'una relle
vant tecnología. Posteriorment, 
van arribar les inversions de les 
grans obres hidroelectriques. 

'Mines i miners' relata les du
res condicions de la mina i expli
ca que l'activitat minera va donar 
feina temporal a homes, nens i 
dones. La feina de les dones era 
tan menystinguda que cobraven 
la meitat que els homes i fins i tot 
menys que els menors. 

Bailac va contar que al llibre 
el lector trabara una serie de 
mapes amb les diferents conces
sions on es podra fer una idea 
de l'extensió que tenien pel te
rritori, amb més de 100 mines 
a la zona d'lsona i Canea Delia. 
La minería no era un negoci i en 
moltes ocasions va ser senzilla
ment una aventura, ja que no es 
disposava de mitjans tecnics per 
poder quantificar ni la qualitat ni 
la quantitat del mineral. 
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