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Podem arribar a ser més solidaris? Més compro-
mesos? I més submisos? Podríeu triar, perquè cre-
ieu-me que, des del març del 2020, tots plegats n’hem 
donat sobrades mostres. Arribats a aquest punt, em 
faig creus de la capacitat de resignació a la qual també 
hem arribat.

Hem viscut dos anys de pandèmia i resiliència, ar-
ribats tot just quan semblava que havíem superat els 
efectes de la bombolla immobiliària de principis de 
segle. I novament, quan la crisi sanitària semblava ar-
ribar a la fi, es treuen de la màniga una guerra al bell 
mig d’Europa. Bé, tot sense deixar de banda la crítica 
situació del medi ambient. Com ho veieu: casualitat, 
o podria ser que alguns personatges estiguin manipu-
lant els designis de la humanitat (o dels calerons)?

"Però que dius?", pensarà algun lector... "Tot és 
culpa del Vladímir Putin, que se'n va de l’olla". Altres 
consideraran que el president d'Ucraïna, Volodímir 
Zelinski, hauria d'haver cedit en algunes de les con-
dicions imposades pel Kremlin, com podia ser amb la 
independència de la regió del Donbass, o l'annexió de 
Crimea, per evitar el conflicte.

Hi ha opinions per tot, però com a persones hu-
manes, aquestes crisis desfermen la nostra solidari-
tat vers els més vulnerables, els indefensos i els que 
pateixen, i possiblement no ens parem a pensar que 
la crueltat de l'oligarquia econòmica pot arribar a ser 
inimaginable.

Realment creiem que ni Nacions Unides, ni OTAN 
o l'eix Estats Units i la conservadora Europa, ni Xina, 
ni Corea no poden intervenir per evitar la tragèdia hu-
manitària que està generant el conflicte rus-ucraïnès? 
Creiem que tot és una qüestió d’equilibri de forces?

Sigui com sigui, al final, el que és clar és que la soli-
daritat sorgeix de la gent, així com els primers en patir 
les conseqüències d'aquestes crisis i conflictes són els 
mateixos ciutadans. Aleshores, tots aquests personat-
ges ben plantats que surten a les fotografies i els infor-
matius, per a què serveixen? En què treballen?

En vista dels resultats, a hom li passa pel cap com 
hauríem d'actuar per recuperar allò de la sobirania del 
poble. En aquest punt, un es planteja: és millor això 
que una anarquia? Salut tinguem.

Josep Anton Pérez
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'empresa familiar Espina Maquinària és una em-
presa que va començar l'any 1968 en un petit 
taller de reparació i venda de maquinària agríco-
la de Mollerussa. A començaments dels anys 90, 

Espina Maquinària: 54 anys de servei, 
primeres marques i innovació

L
l'empresa va entrar en el sector del lloguer de la maquinària 
per a la construcció d’obra pública i civil, iniciant una etapa 
de creixement que va portar l’empresa a traslladar les seves 
instal·lacions a una nova ubicació amb l’objectiu de donar un 
millor servei a tots els clients i col·laboradors.

Avui, cinquanta-quatre anys després de la seva fundació 
i des de la seva seu logística de Vila-sana, l'empresa és re-
coneguda com una gran distribuïdora de primeres marques 
al mercat, centrada en la venda, el lloguer, la reparació i 

la prestació de serveis vinculats a múltiples i diversos àm-
bits: la construcció, la indústria, l'agricultura, la jardineria i 
el sector forestal. Amb relació a tots ells, l'equip tècnic de 
l'empresa treballa per aportar-hi tota la seva experiència i 
coneixements més actuals. 

Mantenint el seu esperit innovador, actualment l'em-
presa ha ampliat l’espai destinat a la venda, incorporant una 
nova línia de negoci adreçada al sector jardineria i forestal 
de la mà de les primeres marques en aquest sector.

Per apropar totes les seves novetats i la solidesa dels 
seus serveis al públic, un any més, Espina Maquinària i el 
seu equip professional seran presents a la Fira de Sant Josep. 
Visiteu-los!

“L'empresa és reconeguda com 
una gran distribuïdora de 
primeres marques al mercat, 
centrada en la venda, el lloguer, 
la reparació i la prestació de 
serveis vinculats a múltiples i 
diversos àmbits: la construcció, 
la indústria, l'agricultura, la 
jardineria i el sector forestal”
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La mort sempre ens agafa malament, i és que és molt bo-
nic viure. Per això, s’ha de gaudir cada dia, perquè no saps mai 
quan ens pot trucar a la porta. De vegades arriba de manera 
inesperada, però no és mai una visita grata. No només s’em-
porta una persona, sinó que aquí en deixa 'el compte sense 
pagar'. I és per això que, la majoria de les persones, a Espanya 
contractem una assegurança de defunció (decessos).

Quines són les cobertures d’una asseguran-
ça de decessos?

Més enllà de la mort hi ha molta vida, i volem que les 
nostres famílies en gaudeixin sense pressions econòmiques 
ni emocionals. Hi ha assegurances de defunció que, a més 
d’assumir les costoses gestions burocràtiques (tràmit del 

Convé tenir una assegurança 
de defuncions?

certificat de defunció, baixa de la Seguretat Social, sol·licitud 
de pensions, esborrament digital…), presten assistència (psi-
cològica, econòmica i legal).

Per sort, l’hora de la mort queda lluny en el temps i, 
mentre no arriba, aquesta assegurança ens pot acompanyar 
en altres problemes: des del tràmit de divorci fins a assistèn-
cia informàtica i tecnològica, assistència a la llar de manetes, 
neteja bucal o el teu testament en línia. Et sorprèn, o ja co-
neixies totes aquestes cobertures?

T’han quedat dubtes sobre l’assegurança de decessos 
(defunció)? Vols saber quina és la millor assegurança de de-
cessos per a tu? Et pots posar en contacte amb el nostre 
equip mitjançant Whatsapp al 654 52 50 25, enviant-nos un 
correu a asur@asurbrok.es o trucant al 973603463. 
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a paraula Hustle prové del terme holandès 'husse-
len' que es tradueix com 'sacsejar'. A principis del 
segle XX, s'utilitzava aquesta expressió "com aprofi-
tar-se dels altres", però, actualment, la seva conno-

Side Hustles:  
l’habilitat per generar ingressos 

fora del treball principal
Per a muntar un Side Hustles el primer que cal tenir clar 

és què ens agrada, o què tenim facilitat per a fer, muntar 
un petit estudi de mercat, i dedicar-li tot el temps que tin-
guem. És convenient a més formar-se i no abandonar a l'inici 
el treball principal. Cal ser pacient, constant i no voler córrer, 
perquè és probable que passi molt temps fins que puguem 
dedicar-nos a ell a jornada completa (això si podem arribar 
a fer-ho algun dia). Per tant, no cal estressar-se i dedicar-li 
tots els esforços possibles, perquè s'estarà invertint en un 
mateix, i a llarga serà una inversió de futur que haurà valgut 
molt la pena.

“La gran diferència dels Side Hustles amb 
els treballs a temps parcial (i que no han de 
confondre's) és que el Side Hustles és una 
activitat o hobbie potencialment susceptible 
de convertir-se en un negoci propi”

L
tació ha canviat considerablement i podríem definir-la com 
l'habilitat per a generar ingressos fora del treball principal. 
La gran diferència dels Side Hustles amb els treballs a temps 
parcial (i que no han de confondre's) és que el Side Hustles 
és una activitat o hobbie potencialment susceptible de con-
vertir-se en un negoci propi. A més ha de ser una activitat 
que ens motiva i ens satisfà i a la qual podem dedicar-nos 
en el nostre temps lliure o distribuir l'horari com ens vingui 
de gust.

Els Side Hustles més habituals són els de bloguer, youtu-
ber, passejador de gossos, artesà, traductor, fotògraf de caps 
de setmana o esdeveniments, entre altres.

És per tant, una forma ideal de combinar un sou extra 
amb una afició.

Text: Eva Rem
olina | Fotografies:  istock.com
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n hi ha pa, hi ha (la meva) pàtria", 
deia el 1782 John de Crèvecœur al 
llibre 'Letters from an American Far-
mer', com a principi de motivació de 

No tenim pa

Sense el “graner d’Europa”

Al 'graner d’Europa' hi ha una guerra, allà des d’on ens arri-
bava el 60% del panís destinat a l’alimentació humana i animal, 
principalment del sector porcí i avícola. “És un país molt pla que 
té una terra negra, solta, i és un país una mica més gran que Es-
panya amb molta pluviometria, és a dir, pràcticament el paradís 
del cereal”, detalla Piró, que desitja com nosaltres que es posi 
fi a aquest infern calat al país. Ucraïna és el quart exportador 
mundial de blat i el cinquè de panís, i la interrupció del submi-
nistrament n’ha disparat el preu, a qui s’enfronten amb gran 
preocupació els ramaders, especialment del sector porcí, molt 
més dependent —seguit del sector de l’aviram— d’aquest ce-
real que altres sectors, com el dels remugants (més dependents 
dels farratges). Segons els estudis d’àmbit estatal, rere el sector 
porcí, netament exportador (al voltant del 70% de la producció 
s’exporta), hi ha vora un milió de llocs de treball, aplegats en 
múltiples àmbits que van des de la construcció de les mateixes 
granges fins a la indústria de transformats carnis, tots ells ara 
pendents d’aquest gran increment dels costos, que també s’ha 
donat en els carburants i l’energia.

Davant d’aquesta pujada abrupta dels preus i de les recla-
macions immediates del sector, el passat divendres 11 de març, 
la consellera Teresa Jordà explicava, des de la clausura de la 
Jornada Reg i Futur que va organitzar la Comunitat General de 

O
tots els immigrants i emigrants. Però què passa, 
John, quan el pa que t’ha fet créixer ja no es fa a 
la teva terra? Quan el pa, de sobte i sense com-
prendre ben bé per què, s'acaba? Quan pàtria 
ja no és l'olor de pa en entrar a casa, sinó un 
lloc incert, fins i tot hostil, creuat per vents de 
tot arreu contra els què lluites per alçar la teva 
pròpia llar? Quin malson, per en John, que tot 
just es deixava encisar per l’ambició irrefrena-
ble del somni americà i la il·lusió del ‘Nou Món’, 
acabar descobrint que un bon dia, per molt que 
emigressis, series un etern apàtrida, sempre a 
punt per tornar a marxar, a la recerca eterna 
d'aquest pa fugisser.

Ja ho sabem, és el que té la globalització. 
Estem hiperconnectats. Però si posem els pros 

"

i contres en una balança, no queda clar si hi guanyem, o qui hi 
guanya. No sabem si això ens fa generalment més forts o ens 
fa més vulnerables, i observem impotents com es debaten les 
forces que regeixen el destí de la humanitat. El que és evident és 
que som interdependents, i en el moment que alguna cosa can-
via a l'altra banda del planeta —per bé o per mal—, pot arribar 
a trontollar tot. Tot funciona —o si més no, ho sembla— mentre 
ens trobem en harmonia, preval la democràcia davant els inte-
ressos d'una minoria i la diplomàcia passa al davant, si és que 
aquesta piràmide utòpica s'ha mantingut un sol dia. I és que, 
quan l'harmonia en algun lloc del món es trenca, el món sencer 
se'n ressent. 

Evidentment, ara parlem d'Ucraïna. Aquí a Lleida i a tot el 
país ens afecta, des de l'ànim fins a la nevera. En un dia gris i 
ventós i sense poder escapar de les forces de la globalització, 
truquem a Jordi Piró, responsable de Farratges d'Unió de Page-
sos, a la recerca de respostes i, si ja no és molt demanar, d'es-
perança: "Bon dia, com estem, si no és molt preguntar?". Ell 
respon: "Doncs mira, una mica contents perquè plou, que ja ens 
feia falta, perquè és el millor per la terra i per les ciutats, perquè 
també neteja la contaminació". Un cop més, Piró ens sorprèn 
gratament amb la seva àmplia perspectiva. "Anem fent per aquí, 
que ens toca viure unes situacions... Sembla que el món hagi em-
bogit una mica", afegeix. En això sí que hi havíem pensat. 
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Regants dels Canals d'Urgell a Mollerussa, que des del Depar-
tament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural s’havien 
posat 'des del minut 0' en marxa per respondre a les demandes 
i fer front a aquesta crisi amb un seguit de mesures que s’han 
de prendre conjuntament junt amb el Ministeri d’Agricultura, on 
van fer arribar una carta dirigida al ministre Planas per activar 
una conferència sectorial amb la resta de territoris, que s’hauria 
de celebrar el 16 de març a Madrid. Entre les mesures previstes 
que ha de reclamar el Govern, hi ha l’autorització per a l’obertura 
de nous mercats de cereals que garanteixin momentàniament el 
proveïment, el desenvolupament “de manera extrema” de la llei 
de la cadena alimentària (que promet des del 2020 garantir un 
preu just que eviti la destrucció del valor dins la cadena), la flexi-
bilització de la PAC (Política Agrària Comuna de la Unió Europea) 
per poder aprofitar totes les superfícies possibles per plantar ce-
real i garantir el seu subministrament, ajuts directes pels sectors 
afectats (especialment el ramader), i l’allargament dels terminis 
de retorn dels préstecs ICO (Instituto de Crédito Oficial) atorgats 
amb motiu de la pandèmia.

Abans de la guerra: la 'trampa perfecta'
Per la seva banda i per poder garantir l’alimentació dels ani-

mals, els nutreòlegs també fan la seva feina i intenten fer noves 
formulacions incorporant més farratges en detriment dels ce-
reals, però evidentment, el marge és limitat, ja que els animals 

han de continuar menjant de manera equilibrada. Tanmateix, la 
figura del nutreòleg és ben coneguda pels ramaders des d’abans 
d’aquesta crisi, perquè hi porten treballant des de fa dècades 
per adaptar l’alimentació dels animals a les oscil·lacions cons-
tants del mercat, que tot i que ara amb la guerra s’han extremat, 
no són noves. Divendres passat, el preu en origen a Lleida de 
la palla de blat era d’uns 20 euros, mentre que l’any 2021 era 
de 10, és a dir, la meitat. Fa un temps que el sector ramader i 
també agrícola fa equilibris per fer front a aquestes variacions 
del mercat, que especialment des de l’any 2020, s’han traduït en 
un encariment desmesurat dels costos de producció. Les causes 
d’aquestes variacions, doncs, les hem de trobar més enllà de la 
guerra i fins i tot de la pandèmia, concretament, en l’especulació 
de potents fons d’inversió que operen al mercat de Chicago amb 
capacitat financera per disparar i després ensorrar els preus dels 
productes bàsics. Una 'trampa perfecta' fins i tot pels cerealistes 
que, tot i que ara veuen ascendir el preu del seu producte, ve-
uen com també ho fan els costos de producció, que molt proba-
blement quedaran a nivells estratosfèrics un cop s’hagi superat 
la crisi i el preu del seu producte torni a baixar. Malgrat que ara 
hagi augmentat la demanda, els productors de cereals fa temps 
que pateixen també l'increment brutal del preu dels fertilitzants 
químics, que s'ha gairebé quadruplicat des del gener del 2021, i 
que ara s’ha acabat de disparar, ja que s’importaven majoritàri-
ament d’Ucraïna i Rússia.
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L’especulació unida a la guerra només pot resultar en el que 
sembla ser: un desastre en tots els àmbits. “En aquestes condici-
ons, es distorsiona tot”, assegura Piró, qui tem que, amb aquests 
preus, els ramaders finalment s’arruïnin.

Després de la guerra: el malson de tot governant
Santi Caudevilla tampoc no és positiu, però com Jordi Piró, 

encara no fa senyals de rendir-se. Al matí, el responsable del 
Sector d'Herbacis d'Unió de Pagesos havia intervingut al progra-
ma especial d’’Aquí amb Josep Cuní des de Mollerussa’ celebrat 
al Teatre l’Amistat, on s’havia debatut sobre la globalització, la 
guerra i els reptes del sector agrari a les portes d’un Sant Josep 
que havia de tornar a ser 'normal'. Per si havia quedat alguna 
ombra de dubte, i coincidint amb Piró, ens ho aclareix: lluny de 
trobar-nos en la normalitat, les mesures proposades pel Depar-
tament podran minorar el cop de la crisi, però acabaran sent 
insuficients per sostenir el sector. Caudevilla insisteix en la ur-
gència de flexibilitzar la PAC per poder incrementar la superfície 
destinada al cultiu de cereals. Tanmateix, creu que aquesta flexi-
bilització no es pot limitar a aquest context excepcional o que, si 
més no, cal reinterpretar la política a través de les propostes i el 
saber fer dels mateixos agricultors, qui ja duen posant en pràc-
tica tècniques exigides per la PAC com la de rotació de cultius 
des de fa generacions, però de maneres adaptades a una realitat 
local a la qual la política agrària d’Europa no arriba.

Caudevilla també remarca que l’obertura a nous mercats 
de cereals (Argentina, Brasil, Estats Units) per garantir el prove-
ïment ha de ser una mesura momentània, ja que aquests mer-
cats no estan subjectes a les mateixes regulacions que el mercat 
nacional i, evidentment, la competència amb aquests seria di-
rectament impossible.

Finalment, i perquè tot funcioni, sembla evident que la llei 
de la cadena alimentària també ha de ser efectiva més enllà 
d’aquesta crisi i ha de poder contrarestar la pressió que exercei-
xen les tres grans firmes que controlen més del 50% de la factu-
ració de l’alimentació a l’Estat (una sola, de fet, arriba a controlar 
el 26%). “Per salvar la ramaderia o el sector làctic —en un punt 
ja molt crític— potser només faria falta uns 7 o 8 cèntims per 

producte”, sosté Piró per fer-nos entendre que no és tant un 
tema de preus —que podríem assumir tots fàcilment, i fins i tot 
sense pràcticament notar-ho—, sinó de consciència.

Per Caudevilla, aquesta crisi només evidencia que aquest és 
un sector 'altament dèbil' tot i que, en realitat, estiguem parlant 
ni més ni menys que de la sobirania alimentària del país. “Primer 
hem de ser forts a casa nostra. Però l’administració i la societat 
no valoren el sector”, assegura. “Oi que tothom, quan parlem de 
la indústria del cotxe alemanya, sap que és bona? Per què no 
ens sentim orgullosos de la indústria agroalimentària de Cata-
lunya, si som els números u? Ningú no produeix com nosaltres”, 
assevera, sense donar lloc a cap resposta que expliqui per què, 
mentrestant, aquesta indústria està sent consumida per tots els 
costats.

Tant Caudevilla com Piró ho tenen clar: el que cal, més enllà 
d’aquestes crisis, és fer sòlid el sector al país. Els agricultors i ra-
maders, qui coneixen millor que ningú els equilibris necessaris 
perquè els dos sectors es mantinguin, tenen clar que les lluites 
dels uns també són les dels altres, perquè un mercat equilibrat 
no és possible si un dels sectors es veu tocat. L’únic que falta ara 
és que el país recordi qui sosté el mercat on compra i, per tant, 
d’on prové allò que menja. “Pots tenir una visió global, però has 
de tenir en compte que el món es mou per l’aigua dolça, l’ener-
gia, i el menjar. Si tu no controles les tres, la teva societat real-
ment té un problema”, assegura el Caudevilla, qui ens recorda 
que, encara que molts pensen en la Primavera Àrab com un mo-
viment polític, segons els seus companys egipcis, al cap i a la fi va 
ser “una qüestió de pa”.

Qui sap què més haurem de veure perquè aquest crit es faci 
extensible a la resta de la ciutadania. De moment hem vist l’es-
clat d’una pandèmia i una guerra, però potser serà el veritable 
malson de tot governant el què ens farà canviar definitivament; 
un cartellet a la porta d’un forn que digui: “No tenim pa”. Sigui 
com sigui, esperem que, aquest cop, no sigui en va.

Marina Pallàs Barta

Josep A. Pérez
Fotografies:
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Arriba l’excel·lència assistencial 
a les terres de Lleida de la mà de 

Mi NovAliança
El concepte diferenciador de la clínica Mi NovAliança de Lleida és la 
traçabilitat en l’atenció i els serveis per als usuaris en un sol equipament, 

una oferta que garanteix la màxima eficàcia i seguretat per al pacient

quest mateix principi, combinat amb l’evolució 
tecnològica i científica, podria definir els objec-
tius de l’excel·lència assistencial de la clínica Mi 
NovAliança, una nova oferta de serveis de salut A

lleidatana que avala el sistema de Salut de Catalunya, l'ens 
amb el qual manté concertat el seu sistema sanitari integral. 

Un marc d’atenció personalitzada que integra tots els 
agents que l’usuari pot necessitar en una consulta, diagnosi, 
intervenció quirúrgica o qualsevol altre servei. Així i tot, ho 
fa sota un criteri que vol allunyar-se de la concentració del 
mercat de grans grups sanitaris.

Aquest és el concepte diferenciador de la clínica Mi No-

vAliança de Lleida: la traçabilitat en l’atenció i els serveis pels 
usuaris en un sol equipament. Amb tota certesa, és una ofer-
ta que garanteix la màxima eficàcia i seguretat per al pacient

L’àrea d’oncologia és un dels àmbits on Mi NovAliança ha 
desplegat avanços tecnològics i serveis pioners en el tracta-
ment del càncer.

Entrevistem la Doctora Marta Suárez, llicenciada en Medi-
cina i Cirurgia per la Universitat de Saragossa i especialista en 
Oncologia Mèdica per l'Hospital del Mar de Barcelona. Forma 
part del quadre facultatiu de Mi NovAliança, que lidera el Doc-
tor Santiago Viteri. Suárez és l’experta en càncer de mama de 
UOMi Cancer Center a Lleida (Grup de Clíniques Mi).

¿Què és el més impor-
tant per prevenir aquest ti-
pus de càncer?

El més rellevant és detec-
tar-lo al més aviat possible i 
fer-se les mamografies de 
control dins dels programes 
de cribratge poblacional, ja 
que això millora les possibi-
litats de curació.

En cas de tenir antece-
dents familiars de primer 
grau -mare, filla o germa-
na- amb càncer de mama, 
és crucial estudiar si existeix 

una predisposició genètica 
al càncer.

¿Quins hàbits de vida 
ens prevenen enfront 
d’aquestes patologies?

Tant el consum d’alcohol 
com l'obesitat són factors de 
risc del càncer de mama. Per 
tant, és aconsellable adop-
tar un estil de vida saludable 
i realitzar exercici físic amb 
regularitat.

¿Quines són les malalties 
més freqüents quan aquest 
tipus de càncer apareix?

El signe més freqüent és 
l’aparició d’un nòdul palpa-
ble a la mama, generalment 
no dolorós. Altres símpto-
mes són la retracció del mu-
gró i els canvis de pell de la 
mama.

¿Quins tractaments es 
fan a UOMi Càncer Center 
de clínica Mi NovAliança?

En el nostre Hospital de 
Dia s’administren els tracta-
ments oncològics endove-
nosos: tant els tractaments 
de quimioteràpia, com la 

immunoteràpia i els tracta-
ments d’anticossos.

¿Quin és el propòsit del 
UOMi Cancer Center?

El propòsit de UOMi és 
oferir un tractament perso-
nalitzat per a cada pacient, 
entenent que el càncer és 
una malaltia que afecta totes 
les dimensions de la persona 
i el seu entorn. Per aconse-
guir-ho, la unitat cerca tre-
ballar conjuntament amb 
els pacients per comprendre 
millor les seves necessitats 
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i proporcionar-los la millor i 
més completa atenció possi-
ble. La voluntat de l'equip és 
aplicar els tractaments més 
avançats en cada moment, 
amb la màxima flexibilitat, 
adaptant-se a les necessitats 
de cada pacient.

S’ha reduït la mortalitat 
a conseqüència del càncer?

Fa uns anys, tots els tu-
mors es tractaven de la matei-
xa manera, no hi havia massa 
opcions de tractament, era 
igual la mida del càncer. Ac-
tualment, s’està personalit-
zant molt el tractament, s'ha 
reduït el risc de la toxicitat, 
i com a conseqüència, s’ha 
incrementat la supervivència 
dels pacients.  Això permet un 
llarg recorregut encara que es 
pateixi un càncer.

Per què és imprescindi-
ble, o si més no, important, 
un tractament personalitzat?

En primer lloc, permet 
estudiar la biologia del tu-
mor per tal de poder aplicar 
el millor tractament. S’ha de 
tenir en compte la salut del 
pacient, antecedents patolò-
gics, el que pot arribar a su-
portar segons les patologies 
prèvies i la salut emocional, 
entre altres. Una recerca 
d’informació integrada que 
permet agilitzar tractament 
i resultats.

Realment existeixen fac-
tors que agilitzen l’aparició 
de tumors?

Està clar que l’envelliment 
és un factor de risc, cada cop 
es viu més anys i el cos està 
més temps exposat a ele-
ments agressius. Es perden 
elements de reparació, i les 
cèl·lules redueixen la facultat 
de regenerar quan el cos és 
atacat per agents externs.

Av. Prat de la Riba, 79-81, 
25004 Lleida
Tel. Informació 973 23 29 43 
Tel. Programació 973 24 71 81
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La Fira no s’atura
Cent quaranta-nou anys avalen la tradició de Mollerussa en organitzar i 
acollir esdeveniments firals de tota mena. Aquesta insòlita trajectòria 
d’èxit ha impregnat a la ciutat d’un caràcter emprenedor, dinamitzador i 
acollidor. Els mateixos trets que ens serveixen per definir als mollerussencs 
i mollerussenques que alhora mostrem un orgull, com a veïns i veïnes, de 

ser protagonistes de tot allò que passa a la nostra vila
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al reconèixer també que la Fira no ha estat l’excepció 
del brutal impacte que ha tingut en les nostres vides 
la pandèmia mundial ocasionada pel virus SARS-
CoV-2 des de fa dos anys i la qual ha centrat tota la C

nostra atenció, tant, i el més important, en la nostra salut i la 
dels nostres i també per l’afectació en les activitats socioeconò-
miques que comporten graus d’interacció socials dels que ens 
hem vist forçats a restringir-nos-en.

Les millors notícies d’aquestes darreres setmanes ens fan 
pensar que, després de tant patiment i desgràcies que ens han 
assolat, potser, i ara potser va de debò, estem al principi del 
final de l’afectació pandèmica amb la gravetat i virulència que 
l’hem patit.

Arranquem aquest any 2022 recuperant plenament l’activi-
cita ineludible en el sector agroalimentari que recupera les 
seves dates habituals del 18 al 20 de març. Volem i continua-
rem sent l’aparador agroalimentari de referència de les Terres 
de Lleida i La Fira Catalana de la Maquinària Agrícola; una cita 
imprescindible per conèixer les darreres novetats, el mercat, 
prendre el pols del sector agrari i alhora esdevenir fòrum de 
transferència de coneixements. 

No podem deixar passar aquesta oportunitat per fer una 
menció especial als expositors que ens han renovat la confian-
ça, ja que ells han patit els efectes de la pandèmia en primera 
línia. Ens omple d’energia i convenciment veure com els expo-
sitors reserven els seus espais massivament per la propera Fira 
de Sant Josep. 

Els visitants han de ser els grans protagonistes de les fires 

“Arranquem aquest 
any 2022 recuperant 
plenament l’activitat 
firal i ho fem amb 
tota la il·lusió i 
sent conscients i 
responsables del 
paper cabdal de 
les fires en la tan 
necessària activació 
de l’economia”

tat firal i ho fem amb tota 
la il·lusió i sent conscients 
i responsables del paper 
cabdal de les fires en la 
tan necessària activació de 
l’economia. En la seva dis-
continuïtat, les fires s’han 
mostrat més necessàries 
que mai, tant pels sectors 
que s’hi exhibeixen com 
per a la nostra ciutat i co-
marca.

Estem a punt d’obrir 
la 149a Fira de Sant Josep, 
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a Mollerussa en la mesura que despertem el seu interès i els sigui útil venir 
a fira. Aconseguir aquest doble objectiu significarà que ens mantenim en el 
bon camí.

El fet de la rellevància de la Fira de Sant Josep no ens ha de minvar la 
nostra persistència en el repte que a Mollerussa sigui Fira tot l’any, en el sentit 
que des del Patronat hem de ser dinamitzadors de la promoció econòmica 
de la ciutat, vinculant diferents sectors i articulant el teixit empresarial del 
territori. En aquest sentit, aquest 2022 veurà néixer alguns projectes que han 
sorgit arran del Programa de Reactivació Econòmica (RE)activem Mollerussa, 
exemples en són: l’Institut d’Emprenedoria i Innovació de Mollerussa (Insemi) 
i l’Agrupació Empresarial del Pla d’Urgell (Agrupem).

“Arranquem aquest any 2022 recuperant 
plenament l’activitat firal i ho fem 
amb tota la il·lusió i sent conscients i 
responsables del paper cabdal de les 
fires en la tan necessària activació de 
l’economia”

Un darrer i sentit agraïment per a les persones que fan pos-
sible que Mollerussa sigui referència i reconeguda per la quali-
tat de les Fires que s’hi esdevenen, tant empreses proveïdores 
com l’equip de tècnics de Fira Mollerussa, els comitès organit-
zadors i els nois i noies que, com a personal eventual, ajuden 
a fer que Mollerussa, per uns dies, es converteixi en un espai 
únic i adient de negoci i relacions socials.

Ens veiem a FIRA!

Xavier Roure Greoles - Director de Fira de Mollerussa
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Evolució tecnològica i connectivitat 
versus servei i atenció

s una evidència que el sector de l’automòbil ha evo-
lucionat a una velocitat de vertigen en direcció a les 
prestacions tecnològiques i la connectivitat. Han que-
dat superades les virtuts de la mecànica, la seguretat E

o el consum. La compra de vehicles cada cop està més condici-
onada per les xarxes: els clients fan el primer contacte a través 
de les cerques en els catàlegs virtuals, i arriben als concessio-
naris amb una bona part de la informació.

Tot un canvi de paradigma del sector automobilístic que 
possiblement ha configurat un estereotip dels concessionaris i 
distribuïdors més rígid i fred. Els clients arriben amb una bona 
part de la decisió de compra establerta i el paper comercial ja 
no sembla tan central, o si més no, les estratègies ja no poden 
ser les mateixes.

Així i tot, en aquest entorn, hi ha professionals que han su-
perat aquesta transició mantenint les estratègies d’atenció i 
servei tradicionals més personals i properes.

Xavier Miró és el propietari de Grupparcmotor, una em-

presa que va arrencar l’any 1990 com a servei oficial de la 
marca Opel, i més tard va incorporar Ford i Nissan. Miró va ser 
un dels primers empresaris a instal·lar-se al polígon Golparc 
de Golmés, desplegant el seu projecte personal d'un equipa-
ment destinat al servei, manteniment, reparació i venda dels 
vehicles de les marques representades.

Un entorn tècnic que l’empresari del Pla d’Urgell ha com-
pletat amb la seva estratègia d’atenció i servei de proximitat. 
Miró destaca que l’objectiu de Grupparcmotor ha sigut man-
tenir el tracte personal con a estratègia de fidelització dels 
clients. L’empresa és conscient de l’abast efectiu que pot tenir 
el seu servei i atenció, per la qual cosa sempre s’ha prioritzat 
el públic objectiu del Pla d’Urgell.

Així i tot, Miró assegura que aquesta estratègia de servei i 
atenció ha tingut recorregut a través del boca-orella arribant 
a clients d’altres comarques i fins i tot demarcacions: “alguna 
cosa devíem fer bé”, reconeix.

Xavier Miró insisteix en la importància d’aquesta màxima 

“Miró destaca 
que l’objectiu de 
Parcmotor ha 
sigut mantenir el 
tracte personal 
con a estratègia 
de fidelització dels 
clients”
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de proximitat, i assegura que no és amant de les xarxes, ja que 
el tracte directe i la socialització ha sigut un dels elements clau 
de l’èxit del seu projecte empresarial.

Grupparcmotor ha evolucionat sota la gestió del seu impul-
sor, però també gràcies a l’equip professional que Miró ha se-
leccionat. Persones que ocupen els llocs de responsabilitat de 
cadascuna de les seccions i divisions de l’empresa, i que han 
de mantenir una formació continuada per tal d’estar al dia de 
les innovacions tecnològiques que van incorporant els vehicles.

Miró destaca que actualment es pot considerar que la figu-
ra del 'mecànic convencional' ha desaparegut, ja que ara els 
professionals han de tenir una formació molt més completa 
que combini mecànica, electrònica i connectivitat, un perfil 
molt més exigent i que diferencia substancialment el servei 
d’uns tallers a altres. 

Grupparcmotor complementa la seva oferta de servei oficial 
OPEL, FORD i NISSAN amb la venda de vehicles nous d'aquestes 
marques i la compravenda de vehicles d'ocasió multimarca i el 
seu servei postvenda. Al mateix temps, assessora i ajuda a triar 
als seus clients la millor forma de compra i finançament.

“Xavier Miró és 
el propietari de 
Parcmotor, una 
empresa que va 
arrencar l’any 1990 
com a concessionari 
de la marca Opel, i més 
tard va incorporar 
Ford i Nissan. Miró va 
ser un dels primers 
empresaris a instal·lar-
se al polígon Golparc 
de Golmés”

“Miró destaca que actualment 
es pot considerar que la figura 
del 'mecànic convencional' ha 
desaparegut, ja que ara els 
professionals han de tenir una 
formació molt més completa 
que combini mecànica, 
electrònica i connectivitat, un 
perfil molt més exigent i que 
diferencia substancialment el 
servei d’uns tallers a altres”
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El Pla d'Urgell es converteix 
en l'epicentre de l'ecoturisme 

internacional
El Fòrum ENS tindrà com a tema central redescobrir els espais naturals, i 

arriba en un moment en què les activitats a l'aire lliure estan en alça

l Pla d'Urgell reunirà els dies 6 i 7 d'abril els agents del 
sector ecoturístic nacional i internacional en el marc 
del Fòrum Ecoturisme, Natura i Sostenibilitat (ENS), 
una convocatòria que preveu la participació de més E re lliure "estan en alça", tal com s'ha demostrat després dels 

confinaments per la Covid-19. El tema principal de la trobada 
serà el de "redescobrir els espais naturals" i, a banda dels re-
presentants internacionals que hi haurà a la primera jornada, 
també es debatran qüestions com la dels 20 anys de la Carta 
Europea del Turisme Sostenible.

El president del Consell Comarcal del Pla d’Urgell, Rafel 
Panadés, explica que “la candidatura que vam presentar per 
optar a ser amfitrions d'aquesta trobada és la nostra millor 
carta de presentació comarcal:  paisatge amable, aigua anhe-
lada i tradició a la taula. I amb aquests eixos, hem construït un 
discurs que incardina amb totes i cadascuna de les diferents 
propostes turístiques que cada municipi aporta a aquesta ri-
quesa compartida. Estem segurs que el Fòrum serà un gran 
aparador per focalitzar les potencialitats del Pla d'Urgell en 
ecoturisme”.

El director tècnic de l'Estany d'Ivars i Vila-sana, Rafel 
Rocaspana, ha alertat dels perills de la massificació i la ne-
cessitat de cuidar els espais naturals per evitar que s'aca-
bin degradant

de 180 assistents, i que tindrà la seu logística al centre d'inter-
pretació de l'Estany d'Ivars i Vila-sana i a l'Espai Cultural dels 
Canals d'Urgell.

El Fòrum té com a objectiu donar resposta a quatre reptes 
clau: sostenibilitat, inclusivitat, salut i guiatge. El primer pla 
estratègic d’ecoturisme en un territori es va fer a Catalunya 
ara fa 25 anys, al Delta de l’Ebre, i va ser el primer de l’Estat 
i uns dels primers d’Europa, un fet que evidencia la impor-
tància de l’ecoturisme pel nostre país. En cadascuna de les 
edicions del Fòrum ENS que s’han fet fins ara, s’han dissenyat 
programes per treballar en problemàtiques plantejades des 
de la Taula d’Ecoturisme, un espai de debat on es compartei-
xen experiències i inquietuds relacionades amb aquest món i 
on es treballa de manera conjunta i respectuosa amb l’entorn, 
la natura i la població local.

El Fòrum arriba en un moment en què les activitats a l'ai-
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El director tècnic de l'Es-
tany d'Ivars i Vila-sana, Rafel 
Rocaspana, destaca la neces-
sitat d'abordar aspectes com 
la gestió de l'ecoturisme, so-
bretot en entorns com l'es-
tany, on ja fa temps que s'hi 
treballa, per tal d'oferir "qua-
litat" als visitants que hi ar-
riben contínuament. De fet, 
des de principis d'any, ja han 
rebut prop de 25.000 visites 
i, en aquest sentit, Rocaspa-
na ha alertat dels perills de 
la massificació i la necessitat 
de cuidar els espais naturals 
per evitar que s'acabin de-
gradant.

Amb uns 180 assistents 
presencials previstos, el Pla 
d’Urgell es convertirà en el 
punt de trobada de l'ecotu-
risme en aquesta cita orga-
nitzada pel Departament d’Empresa i Treball, 
amb la col·laboració del Patronat de Turisme 
de la Diputació de Lleida, del Consell Comar-
cal del Pla d’Urgell, dels Ajuntaments de Mo-
llerussa, Vila-sana i Ivars d’Urgell, de l’Associ-
ació Leader de Ponent, del Consorci Estany 
d’Ivars i Vila-sana i de la Comunitat General 
de Regants dels Canals d’Urgell.

La celebració d’aquest esdeveniment 
dona resposta a un dels objectius principals 
del Pla estratègic de Turisme de Catalunya: 
afavorir pràctiques sostenibles que preservin 
l’entorn i que contribueixin a desestacionalit-
zar i descentralitzar l’activitat turística.

Debats, sessions participatives i 
activitats per descobrir els Paisat-
ges de Ponent

La trobada comptarà amb un programa 
molt complet que inclourà ponències, taules 
de debat, sessions de treball participatives i 
una àgora de projectes, i tindrà com a finalitat 
identificar i afrontar els nous reptes de l’eco-
turisme a Catalunya.

Una de les ponències destacades serà la 
que realitzarà la directora general de Turisme, 
Marta Domènech, per detallar les primeres 
passes que s’estan fent per posar en marxa 
un pla d’ecoturisme a Catalunya. Així mateix, 
Marianela Camacho i Masaru Takayama, re-
presentants internacionals de la Global Eco-
tourism Network, protagonitzaran la sessió 
‘Un diàleg global per redescobrir els nostres 
espais naturals: dues dècades d’ecoturisme’.

“El Fòrum arriba en un moment en què les activitats a l'aire 
lliure "estan en alça", tal com s'ha demostrat després dels 
confinaments per la Covid-19”
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Els 20 anys de la Carta Europea de Turisme Sostenible en 
espais naturals protegits i el guiatge i la inclusivitat en la des-
coberta del territori són altres temes de debat que es podran 
seguir durant la primera jornada del Fòrum a l’Auditori Espai 
Cultural dels Canals d’Urgell, a Mollerussa.

La tarda del dimecres 6 d’abril, el Fòrum ENS proposa als 
assistents la sessió participativa ‘Àgora de Projectes’, amb pre-
sentacions d’iniciatives per redescobrir els espais naturals. I 
tots aquells assistents que ho desitgin, podran participar en 
alguna de les activitats previstes dins l’espai ‘ENS activem!’ 
per la descoberta del Pla d’Urgell.

El dijous 7 d’abril es duran a terme sessions de ‘networking’ 
i els tallers de camp ‘Escenaris de futur i accions per redesco-
brir els nostres espais naturals’.  La trobada també es podrà 
seguir per ‘streaming’ amb prèvia inscripció al web del Fòrum, 
https://bit.ly/3JaVrxc

zades i serveis complementaris que serveixen de base per a 
l’estructuració de productes ecoturístics.

L’Agència Catalana de Turisme promociona la marca ‘Eco-
turisme Catalunya’. L’ecoturista que visita Catalunya té un 
perfil d’entre 30 i 50 anys, aprecia l’entorn natural, fa rutes i 
visites guiades (tant al voltant de la natura com de la cultura) 
i busca experiències relacionades amb la flora i la fauna de la 
zona. S’allotja en hotels i cases de turisme rural i acostuma 
a fer estades d’entre 2 i 4 nits a la destinació. Els ecoturistes 
acostumen a ser parelles o famílies amb fills procedents, prin-
cipalment, de Catalunya, però també de la resta d’Espanya, 
França, Alemanya, el Benelux i els països nòrdics.

L’ecoturisme, un producte a l’alça
L’Organització Mundial del Turisme (OMT) 

calcula que un 20% del turisme a escala glo-
bal és ecoturisme o turisme en entorn natu-
ral. En aquest sentit, cal destacar el potencial 
de Catalunya. Disposa d’una xarxa de més de 
180 espais protegits pel Pla d’Espais d’Interès 
Natural (PEIN), amb una superfície equivalent 
al 30% del territori català, així com una impor-
tant oferta de recursos, empreses especialit-

Josep A. Pérez

Josep A. Pérez
Fotografies:
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Tallers A. Miquel, entre l’acció 
social i la pedagogia

El passat mes de febrer, Tallers A. Miquel de Sidamon consolidava la 
seva responsabilitat social amb un nou reconeixement públic. En aquest 
cas, atorgat per la Paeria de Lleida, conjuntament amb altres vint-i-set 

empreses de la demarcació

’empresa lleidatana ha mantingut, al llarg de la 
seva trajectòria, una extreta vinculació amb en-
titats del tercer sector, així com amb els diversos 
centres educatius en el marc de la seva estratègia L

de responsabilitat social.
El director de la companyia, Antoni Miquel, considera fo-

namental la col·laboració amb els espais formatius, ja que 
les empreses necessiten constantment bons professionals, i 
aquests no poden adquirir experiència si no posen en pràc-
tica els seus estudis a l'entorn laboral. Remetent les valora-
cions dels darrers anys, Miquel assegura que  l'aprenentatge 
i l'experiència de vuit anys que abans necessitaven els es-
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tudiants, ara es pot reduir a quatre amb el 
projecte dual.
En aquest sentit, el concessionari de la mar-
ca de carretons elevadors Linde finança un 
projecte de robòtica social que desenvo-
lupen el col·legi La Salle de la Seu d’Urgell, 
l’àrea d’Enginyeria La Salle i la Universitat 
Ramon Llull. Aquesta iniciativa d’investigació 
va arrencar el 2020, explorant i descobrint 
les oportunitats que un robot assistencial 
podia oferir als docents per donar-los suport 
i, alhora, acompanyar-los en la transmissió 
de coneixements o habilitats socials.
El projecte ha programat al robot NAO per 
tal d’interactuar i motivar l’alumnat, a més 
d'afavorir l’adherència al tracte en connectar emocional-
ment amb les persones que té davant. Algunes de les seves 
característiques són la comunicació bidireccional, l’empa-
tia, la precisió de moviments i la possibilitat de parlar més 
d’un idioma.
Al marge de la col·laboració en projectes d’investigació, Ta-
llers A. Miquel participa en el programa de Formació Dual 
amb l’àrea de Formació Professional (FP) de la Salle de l’Alt 
Urgell. Val a dir que la companyia lleidatana compta amb un 
concessionari de la marca Linde a Andorra, la que es nodreix 
dels professionals sorgits d’aquest centre educatiu de FP.  

“El concessionari de la marca de carretons 
elevadors Linde finança un projecte 
de robòtica social que desenvolupen el 
col·legi La Salle de la Seu d’Urgell, l’àrea 
d’Enginyeria La Salle i la Universitat 
Ramon Llull”

Josep A. Pérez

Josep A. Pérez
Fotografies:
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La modernització dels Canals 
d'Urgell és una “emergència”

El sector agroalimentari creu que modernitzar els Canals d’Urgell és clau 
per competir, tal com ho reivindiquen en el marc de la 20a edició de la 

Jornada Reg i Futur

l president de la Comunitat General de Regants del 
Canals d’Urgell (CGRCU), Amadeu Ros, ha tornat a 
reclamar a la classe política la seva implicació en la 
modernització dels Canals d’Urgell, després de la E

compareixença del dia 2 de març a la Comissió d’Agricultura 
del Parlament. Aquest cop, però, ho ha fet des de casa, en 
el marc de la 20a edició de la Jornada Reg i Futur, que es va 
celebrar el divendres 11 de març a Mollerussa.

Amadeu Ros, va recordar que la modernització dels Ca-
nals d’Urgell assegurarà l’autosuficiència alimentària de Ca-
talunya -el nostre país importa el 60% dels aliments que con-
sumeix- i garantirà la reserva hídrica del país i evitar episodis 
de manca d’aigua.

“És per aquest motiu que aquest és un projecte estratègic 
de país que no podem finançar només els regants perquè re-
portarà un benefici que va més enllà del propi", apuntà Ros.

La reivindicació del responsable dels regadius de l’Ur-
gell la van secundar amb contundència els representants 
d’empreses agroalimentàries rellevants de Ponent, com ara 
BonArea, Nufri, Grup Borges o la Cooperativa d’Ivars. Els in-
dustrials van manifestar, en la taula rodona que va cloure la 
jornada, la necessitat de modernitzar els regadius per poder 
generar noves indústries, llocs de treball i millorar la compe-

titivitat arreu.
El director de producció del grup Nufri, Ignasi Argilés 

manifestà que “no veig el futur sense la modernització dels 
Canals d’Urgell. Aquesta és una oportunitat, però també una 
obligació que ha d’emprendre amb il·lusió el sector agrari”. 
Argilés, afegia que “sol difícilment ho podrà fer, per una 
qüestió de costos i de mala rendibilitat, per això cal que la 
societat ens ajudi perquè després ho puguem revertir cap a 
la societat i si d’alguna cosa ens lamentem és que ja fa vint 
anys que s’hauria d’haver produït”.

“Amadeu Ros alerta que 
la modernització és una 
emergència que ha d'evitar 
l'abandó de la pagesia, que 
cal una actuació immediata 
o no hi serem a temps, 
i que tots els que tenen 
responsabilitats en seran 
directament els culpables”

El director General de la Cooperativa d’Ivars, Antoni 
Pané, assegurava 
que “el fet que no 
estigui modernit-
zat el regadiu és 
un fre al desenvo-
lupament del terri-
tori”, i,  afegia, que 
“un regadiu mo-
dernitzat millora-
rà la productivitat 
i la rendibilitat”.

Des del Grup 
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Borges, Josep Pont va etzibavar "no podem continuar fent 
les coses com fa cent seixanta anys. Amb la modernització 
tindrem més oportunitats per poder crear noves indústries 
agroalimentàries, noves oportunitats i ser competitius amb 
productes de més valor afegit en un món global".

A més, Ros va alertar que si no s'executa el projecte de 
forma imminent hi ha el perill que grans grups inversors ens 
prenguin el territori, que ja ha perdut un 40% dels pagesos en 
pocs anys, i afegí que l’aigua ja cotitza a la Borsa de Nova York. 

Actualment, hi ha 9.000 pagesos al Règim Agrari, dels 
15.000 que hi havia no fa gaires anys. En aquest sentit, Ros 
ha recordat que el cost de tota la modernització "no arriba 
al 7,5% del que va costar la línia 9 del metro". 

L’import total previst d’inversió en la modernització dels 
Canals d’Urgell, inclòs el reg en parcel·la, se situa al voltant 
dels 1.420 milions d’euros, i tot que el calendari definitiu no 

i actualment rega 75.000 hectàrees, subministra a més de 
300 indústries agroalimentàries, més de 1.860 granges, més 
de 120 poblacions i 500 masies aïllades. La seva concepció 
va ser promoguda per la burgesia catalana a través de la fa-

està tancat, la previsió és 
que es porti a terme en set 
anys (2021-2027). El Depar-
tament d’Agricultura té pre-
vist per enguany l’inici de les 
obres en 10.000 hectàrees, 
amb una inversió de 110 mi-
lions d’euros. 

Els Canals d’Urgell, la in-
fraestructura hidràulica més 
important de Catalunya, fou 
construïda ara fa 160 anys, 

“El projecte s’ha presentat al Ministerio de 
Transición Ecológica y Reto Demográfico 
(Miteco) i està pendent dels ajuts europeus 
Fons Next Generation”

Josep A. Pérez

Josep A. Pérez
Fotografies:

mília Girona per garantir 
aliments a la capital catala-
na i “ara, 160 anys després, 
necessitem millorar-ne la 
seva eficiència”, puntualit-
zà Ros.
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Asori: “La música té un component 
màgic que sempre t’arriba”

Parlem amb Asori, alter ego del músic vilanovenc Enric Ayguadé, que 
presenta el seu àlbum debut 'Estavellar-se i tornar a la carretera'

l 10 de febrer va sortir a la llum el teu primer àlbum, 
'Estavellar-se i tornar a la carretera', un viatge molt 
personal a través de la teva experiència i de la mà E d'una combinació d'estils musicals que camina des del rock 

a l'indie passant pel pop i algunes notes urbanes.

Però, comencem des del 
principi: com arriba la músi-
ca a la teva vida?

Vaig començar a l'esco-
la de música als 6 anys, i allí 
tocava el violoncel i anava 
al Cor. De fet, costa de creu-
re ara potser però, no em 
va acabar de convèncer en 
aquell moment fer música. 
Escoltar-la sí, però preferia 
el futbol (riures). Va passar 
el temps i, arribant a 4t ESO, 
vaig introduir-me als sons del 
rock clàssic, el pop punk, re-
descobrint gran bandes i te-
mes i va ser llavors quan vaig 
demanar als meus pares que 
em compressin una guitarra 
elèctrica. I ja, de manera au-
todidacta, i gràcies a la curio-
sitat, he arribat on soc avui.

Abans de convertir-te 

en Asori, has passat per di-
verses formacions musicals 
catalanes.

- Sí! He format part d'al-
guns grups, com ara Kids 
From The 90s, on vaig co-
mençar a fer cançons i, com-
partint el mateix apassiona-
ment davant la música, vam 
treure un EP. Aquesta forma-
ció es va transformar durant 
el confinament en Palmira, 
amb un so més electrònic. I, 
mentrestant, anava fent al-
gunes cançons pròpies. Un 
dia vaig passar-les a ordina-
dor, fer les demos, i va arribar 
l'oportunitat de gravar-les al 
Mutuo Estudio, amb Tomas 
Aristimuño.

Per què Asori?
Asori és el nom de casa 

meva a Vilanova de Bellpuig. 

Ve d'Isidori, qui l'hauria fet. 
De fet, hi ha gent que pensa 
que té algun significat japo-
nès al darrere (riures) però, 
en realitat, ve d'aquí.

Què és per a tu la música?
La música és gairebé una 

religió! Té un component 
màgic, ja que mai acabes 
d'entendre com funciona, 
però que sempre t'arriba i 
sents amb ella coses fantàs-
tiques. La melodia en si ja et 
diu què passa a la història, 
no cal comprendre sempre 
la lletra que s'explica. El so 
et fa vibrar, de manera ine-
vitable. La música és el que 
em fa tirar.

Com neix una cançó en la 
ment d'Asori?

No hi ha cap fórmula (riu-
res) però, sempre gravo al-

gunes coses al mòbil, idees o 
ritmes. Per inspirar-me, o re-
frescar una mica la ment, em 
va molt bé practicar altres 
cançons, ja que assajo amb 
un parell de grups i em puc 
permetre obrir la finestra a la 
creativitat. En la música, com 
en tants altres aspectes cre-
atius, mai deixes d'estar de 
guàrdia. Vas contínuament 
amb l'antena posada en co-
ses que et criden l'atenció o 
t'agraden. A partir d'algun 
missatge a dir, o algun ritme, 
vaig construint la resta de 
cançó. No ens hem d'obses-
sionar en saber com funciona 
realment la creativitat, sinó 
jugant-hi.

És complex posar-se eti-
quetes, però, com classificari-
es el tipus de música que fas?
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Pop indie, amb una bar-
reja de rock, ja que m'agrada 
molt el pop rock, tant ameri-
cà com sobretot britànic. 
També hi incorporo altres so-
noritats, com la cúmbia o el 
trap, i tocs urbans.

Si ja és prou complicat els 
principis en qualsevol cosa, 
més difícil ho és en el tema 
cultural i encara més amb la 
pandèmia onejant pel món.

No ha estat fàcil, no, d'anar 
treballant en l'àmbit musical 
esquivant la COVID-19. Pensa 
que els temes els vam gravar 
el març del 2021 i ara traiem 
el disc. Però l'espera ha valgut 
molt la pena.

Què és el que trobem 
a 'Estavellar-se i tornar a la 
carretera'?

Trobem 8 cançons, els 3 
singles que ja han sortit -'La 
força', 'Apolo' i 'Pau Vallvé'- i 
cinc temes més: 'Vertígen', 
'Crisi de fe', 'Torres de fum 
súper enormes', 'No vull' i 

'Tantes imatges'.
El disc neix a partir d'una 

ruptura sentimental, un can-
vi molt important a la meva 
vida, on he hagut de redre-
çar el rumb que seguia. Però 
parlo d'això, de tots els nous 
començaments, amb un re-
refons optimista.

Fa poc has actuat en el 
marc del programa de les 
Cases de la Música de Ca-
talunya, que fomenten la 
creació i formació de talent 

musical al país.
Sí! De fet, n'estic molt 

content del suport i l'ex-
periència. A més, també de 
formar part del disc 'Estrats, 
Sons de Ponent', del Consell 
Comarcal del Segrià, amb 
tres temes més.

El 19 de febrer vas pujar 
al Teatre l'Amistat per pre-
sentar-lo oficialment en so-
cietat. Com vas viure aquest 
moment?

Amb moltíssimes ganes, 

la veritat. Una sensació a mig 
camí entre vergonya i satis-
facció (riures). Però molt con-
tent! De fet, aquest va ser el 
primer concert en el qual, en 
directe, vaig comptar amb la 
sonoritat de 4 músics a l'es-
cenari: bateria i beats elec-
trònics, baix, teclats, i guitar-
ra i veu.

Cristina Mongay

ASORI
Fotografies:
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Es convoquen els Premis a 
la Innovació Tecnològica 

Agroalimentària 'PITA 2022'
Aquest guardó consta de tres modalitats: l’empresa agrària, l’agroindústria 

i la jove emprenedoria 

l Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i 
Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya ha con-
vocat la XXI edició del Premi a la Innovació Tecno-
lògica Agroalimentària (PITA) corresponent al 2022. 

l’empresa agrària, una per a l’agroindústria, i una al jovent 
emprenedor i innovador. Els premis estan dotats amb la 
quantitat de 6.000 euros per a cadascun dels guanyadors, i 
amb 2.000 euros per a cadascun dels finalistes.

Premi a la Innovació Tecnològica Agroalimentària (PITA) 
El PITA va ser creat l’any 2001 i, al llarg d’aquests anys, ha 

acollit la presentació de 455 candidatures repartides arreu 

“El termini per a 
la presentació de 
candidatures finalitza 
el 2 de maig”

de Catalunya. Així ma-
teix, el Departament ha 
distingit un total de 104 
candidatures d’empre-
ses agràries, agroindús-

E
Amb aquest guardó, el Departament vol promoure la in-

corporació d’innovacions per a la competitivitat i la sosteni-
bilitat del sector agroalimentari, i alhora reconèixer i distin-
gir les empreses agràries, les agroindústries, i les persones 
joves emprenedores que hagin incorporat innovacions que 
representin un nou producte, procés o gestió per a l’empresa 
orientats a millorar-ne la competitivitat i la sostenibilitat.

 El premi consta, per tant, de tres modalitats: una per a 



TR La revista de www.territoris.cat

39

tries, i persones joves emprenedores.
Durant aquestes dues dècades, han estat moltes les inno-

vacions aplicades per part de les empreses del sector agroali-
mentari. S’ha dut a terme un estudi de la trajectòria d’aques-
tes innovacions i  candidatures, i des del vector de la innovació 
s’ha observat una tendència decreixent de les innovacions en 
tecnologia i un creixement de les innovacions impulsades pel 
mercat i la societat, fet que mostra la capacitat del sector agro-
alimentari de detectar i identificar oportunitats, la qual cosa li 
permet adaptar-se a les necessitats canviants de la societat. A 
més, també s’ha observat que les innovacions incrementals (les 
millores en els  processos i els productes a partir d’altres ja exis-
tents) d’origen tecnològic es van reduint amb el temps mentre 
guanyen pes les innovacions incrementals més centrades en el 
producte de manera que permeten una transformació més vi-
sible a ulls del consumidor, que veu satisfetes les seves noves 
demandes i canvis de comportament a través dels productes.

Així mateix, l’estudi mostra que el sector té una alta influèn-
cia en els processos innovadors i viceversa; el comportament 
innovador de les empreses agroalimentàries també influencia 
el context del sector. D’aquesta manera, el context del sector 
agroalimentari català pot ser un factor per a promoure la inno-
vació entre els productors i, alhora, els avantatges competitius 
que s’obtenen d’aquestes innovacions contribueixen a aug-
mentar la competitivitat del teixit empresarial i aportar estabi-
litat al mateix sector.

Es pot consultar tota la informació al voltant d’aquests pre-
mis al lloc web: https://bit.ly/premis-pita

“El Premi PITA permet seguir impulsant la 
innovació i la recerca tecnològica aplicada 
al sector per tal de donar viabilitat i 
suport a projectes punters i d’alt valor 
afegit implantats a casa nostra”

Josep A. Pérez

Acció Climàtica
Fotografies:
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Lleida comptarà amb un centre 
d'atenció a infants i joves víctimes 

d'abusos sexuals
En aquest equipament, on hi treballaran 8 professionals, s’hi traslladaran 

els serveis d'atenció del CDIAP

a Conselleria de Drets Socials té la voluntat de des-
plegar arreu de Catalunya tretze centres d'atenció a 
infants i adolescents víctimes d'abusos sexuals, un 
per cada vegueria, segons ha explicat la consellera L Violant Cervera. 

Cervera anunciava el passat mes de gener la construc-
ció d’un dels centres al carrer Sant Paulí de Nola, al barri de 
la Bordeta de Lleida, en un solar propietat de l’Ajuntament 
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de Lleida.  El nou equipament té un cost que 
supera els 700.000 euros, i ocuparà una su-
perfície de 330 metres quadrats. Es preveu 
que la construcció estarà llest en vuit mesos. 

El Servei comptarà amb vuit professi-
onals, entre els psicòlegs, els treballadors 
socials, un coordinador i una administrativa. 
La consellera també va anunciar que s’apro-
fitarà el nou equipament per traslladar-hi els 
serveis d'atenció del CDIAP, que actualment 
es troben als Serveis Territorials del Depar-
tament.

Mètode Barnahus 
Es tracta d'un projecte pioner, tant a Ca-

talunya com a Espanya, basat en el model 
promogut per Save the Children i que és habitual als paï-
sos nòrdics, on es coneix com a Barnahus (“casa dels nens”). 
L’objectiu és evitar la revictimització dels infants i adoles-
cents que han patit abusos, facilitant que les diferents ins-
tàncies que intervenen en aquests processos policia, jutjat, 
servei d'infància, centre mèdic, entre altres, atengui les víc-
times en un únic espai. 

El servei el gestionen un equip psicosocial, i altres profes-
sionals s'hi desplaçaran quan sigui necessari. A més, el cen-
tre té aspecte de llar perquè víctimes i famílies el reconeguin 
com un espai amigable i segur.

El treball es fa de forma conjunta amb els Departaments 
de Justícia, Interior, Salut i Drets Socials, que desplacen els 
seus especialistes a la casa per poder atendre els nens i nenes.

Projecte pioner a l’Estat
La Conselleria de Drets Socials va arrencar el projecte pi-

lot de Casa Barnahus al mes de juliol del 2020 a Tarragona, 

com a projecte pilot pioner a l'Estat espanyol. 
Des que es va iniciar el servei, s’han detectat el triple de 

víctimes d’abusos en el Camp de Tarragona respecte a la mit-
jana catalana, atenent més de 300 menors. 

Aquest augment de la detecció és possible gràcies a la 
feina de prevenció i identificació de les situacions d'abús així 
com de la gestió multidisciplinària i interdepartamental amb 
què treballa l’equip de la unitat.

“Durant l’any 2021, el servei integral 
d'atenció als infants i adolescents víctimes 
d'abusos sexuals de Catalunya va atendre 
171 infants i adolescents”

Josep A. Pérez

Josep A. Pérez
Fotografies:
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Lo Pardal es vesteix de gala i celebra 
el centenari de Guillem Viladot
Ens endinsem a Lo Pardal, la fundació dedicada a cuidar i difondre l’obra 

i el museu de l’artista agramuntí

Viladot, pioner perifèric nedant a contracorrent
El 26 d’abril del 1922 va néixer a Agramunt en Guillem 

Viladot i Puig, prolífic artista, curiós de mena, volgudament 
perifèric i referent català indiscutible de la Poesia Concreta i 
la Poesia Visual.

Tot i que va incorporar-se aviat a les labors de la farmàcia 
familiar, la seva inquietant ploma començà a escriure de ben 
jove. ‘Temps d’Estrena’ fou la seva estrena oficial, i la seguí 
el cicle de novel·les que dedicà a la seva infantesa sota l’om-
bra del mite de Riella. 

La poesia concreta trucà a la seva porta als anys 60, ex-
periència a través de la qual desestructurà codis alfabètics 

i lingüístics, convertint-se en un predecessor de la Poesia 
Concreta a l’Estat espanyol. De fet, es convertí en el primer 
que edità un llibre de Poesia Visual (‘Estrisps’, 1964, i ‘Nou 
plast-poemes, un any després) des d’aquest mateix municipi 
situat al cor de la comarca de l’Urgell. 

Al 1971 aparegué el llibre ‘T/47’, el primer exemple d’edi-
ció poètica visual en format butxaca, el mateix any que par-
ticipa a la primera exposició de Poesia Concreta catalana a la 
Petit Galerie de Lleida, compartint espai amb obres de Joan 
Brossa i Josep Iglésias del Marquet.

Al llarg dels setanta, Viladot continuà experimentant 
amb la psicoanàlisi, quelcom treballà mitjançant novel·les i 
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nombrosos testimonis poètics. Al llarg dels 80 i 90 hi sumà 
molts altres llenguatges, per exemple, els objectes poètics 
i les volumetries.

L’any 1992 Viladot decideix materialitzar el seu propi 
projecte museogràfic, ‘Lo Pardal’, dedicat a la Poesia Visual. 
Un equipament que s’ha ampliat en dues ocasions i que, 
d’ençà del 2001, acull de la seva Fundació per tal de mante-
nir vivia la seva memòria i llegat.

“Viladot no s’ha d’abordar d’una manera arqueològica, 
sinó des de la contemporaneïtat, ja que la seva obra és ple-
nament vigent als nostres dies”, explica Pau Minguet, direc-
tor de ‘Lo Pardal’.

“M’interessa moltíssim de Viladot la frenètica multitud 
de llenguatges que es capaç de treballar simultàniament. És 
impossible tractar-lo d’una manera cronològica, en etapes 
o estils. Viladot feia alhora poesia experimental, objectes 
poètics, escrivia a la premsa i feia de farmacèutic al poble”, 
explica Minguet. “Ell va trencar amb el fenomen de les espe-
cialitzacions on sembla que només podem ser bons i hàbils 
en una cosa. Va ser un personatge que anava més enllà de 
qualsevol etiqueta que li vulguem posar”, afegeix.

Viladot va fer d’Agramunt la seva trinxera i reivindicava 
des d’allí, als setanta, que era possible fer avantguarda més 
enllà de la capital metropolitana. 

“Viladot va apostar per Agramunt perquè aquí tenia tots 
els mitjans que necessitava per fer poesia experimental, i 
treballava de la mateixa manera que ho hauria pogut fer 
des de França, Alemanya o Brasil, els epicentres mundials 
d’aquest tipus d’expressió”.

L’agenda Viladot

Les exposicions
Arribat el 2022, i amb la bona excusa de la commemoració 

del centenari del seu naixement, Lo Pardal, Agramunt i tota la 
demarcació de Lleida s’alcen per reivindicar Guillem Viladot, i 
ho faran al llarg de l’any amb propostes de tota mena.

Entre altres, Lo Pardal ha preparat l’exposició ‘Ruth. Cos-
sos als llimbs’, juntament amb el Centre d’Art la Panera i el 
Museu d’Art Jaume Morera. Aquesta mostra s’articula a partir 
de la novel·la pòstuma de l’artista ‘Ruth’ (2000) i la col·lecció 
dels tres equipament.

Amb ella es parla de manera lucidesa i oberta de la transe-
xualitat a través d’un diàleg entre Viladot i les obres d’Ana 
Laura Aláez, Roger Bernat, Albert Coma Estadella, Álex Fran-
cés, Pol Merchan, Juan Luis Moraza, Concha Prada, Verónica 
Vicente. De fet, amb ‘Ruth’, Viladot qüestionava el model bi-
nari sexe/gènere que, tot i els esforços dels col·lectius LGTBi, 
encara estructura l’encarcarada societat occidental. 

Aquesta proposta es pot visitar fins al 9 d’abril de 2022.
Entre el 27 de maig i el 5 de juny, tindrà lloc una nova edi-

ció del Festival Embarrat de Tàrrega, trobada que enguany 
es dedica a Viladot sota el títol ‘Incomunicació’. Aquest 
concepte s'inspira directament en el llibre ‘Els poemes de 
la incomunicació’ que l’agramuntí va escriure l'any 1970. A 
l’exposició es podrà veure les obres d’estudiants i artistes 
emergents de qualsevol disciplina plàstica i audiovisual, i 
tindrà lloc durant els dies del festival.
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 A més, en el marc de l’Embarrat, també es podrà veure 
‘Pardal Lo’, on cinc artistes convidats reinterpretaran l'obra 
de Viladot. L'exposició s'estrenarà en aquest festival i poste-
riorment itinerarà a la Sala Gòtika de l'Institut d'Estudis Iler-
dencs (estiu) i a la Fundació Lo Pardal d'Agramunt.

Les mostres expositives al voltant de Viladot arribaran a 
Barcelona de la mà de la Fundació Vila Casas; i arreu del ter-
ritori lleidatà amb una proposta en solitari organitzada con-
juntament entre Lo Pardal i la Xarxa de Museus de les Terres 
de Lleida i Aran. Es podrà veure a Tàrrega, Cervera, Balaguer, 
els Eco Museus de la Vall d’Àneu i Lleida ciutat.

L’obra escrita

El centenari del naixement de Guillem Viladot dona 
l’oportunitat de rellegir les seves novel·les, assajos i poemes 
visuals. 

En aquest línia, diverses editorials del territori han prepa-
rat amb dedicació la reedició dels seus llibres, així com noves 
i atractives propostes. 

Pagès Editors ha presentat recentment ‘Cantates, fugues 
i colls de la baralla’, un llibre inèdit de poesia visual maquetat 
per l’artista durant els setanta. 

També té previst publicar al mes de 
març l’’ Epistolari V-Λ’, un recull de cartes 
mantingudes entre aquest i en Josep Vall-
verdú; així com la reedició, al setembre, 
de ‘Memòria de Riella’, volum que recull 
els títols ‘Temps d'estrena’, ‘Els infants de 
Riella’, ‘La gent i el vent’ i ‘L'arrel del Pa-
nical’.

El 17 de març veurà la llum ‘El silen-
ci de l’angle. Guillem Viladot o el desfici 
pel jo’ (col·lecció Quaderns, 29, Editorial 
Fonoll), obra de l’escriptora i historiadora 
Teresa Ibars. De fet, Ibars és la persona 
encarregada per part de la Diputació de 
Lleida per catalogar el fons documental de 
l’arxiu de la Fundació Guillem Viladot, des 
de mitjans del 2019. Així, ha pogut reviure 
la quimera constant de l’artista al voltant 
del jo, així fer revifar el món de records i 
personatges que freqüentà a les terres de 
Ponent del tardofranquisme i la Transició.
Accions i més accions

El 21 de març, Dia Internacional de la 
Poesia, servirà de teló de fons perquè, en 
el marc del Festival de Poesia de Lleida 
(que tindrà lloc del 21 al 23 de març), es 
realitzi una lectura pública a Lleida al vol-
tant de Viladot. 

Pel que fa a les activitats que giraran al 
voltant del Dia de Sant Jordi, el 20 d’abril 
es durà a terme l’acció poètica ‘Viladot 
ens porta a l’Hort’, a les 19.00 hores, a 

l’antic hort del Convent de Santa Clara de Lleida. La lectura 
projectarà el vessant poètic de l’autor amb dos llibres (‘URC 
del cos’ i ‘Amor físic’) que tracten la sensualitat i l’erotisme.

El dia 22 d’abril, en el mateix horari, s’estrenarà la drama-
túrgia del conte ‘Beatriu’, inclòs al llibre pòstum de Viladot 
‘Orgànic’ (Fonoll, 2007).

El 26 d’abril, data oficial del centenari de l’artista, la 
Paeria de Lleida té previst encetar una campanya a les xarxes 
socials per tal de difondre cites de l’autor corresponents al 
llibre ‘Pontificalitats’, del volum també inèdit ‘Naüm’.

A més, a la tardor, en el context dels Premis Literaris de 

“Viladot no s’ha d’abordar d’una 
manera arqueològica, sinó des de la 
contemporaneïtat, ja que la seva obra és 
plenament vigent als nostres dies”, explica 
Pau Minguet, director de ‘Lo Pardal’”

Cristina Mongay

Fundació privada 
Guillem Viladot

Fotografies:

la capital de Ponent, es pre-
veu un acte més en record 
de Viladot.
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ctualment, existeix nova normativa legal per tal 
de sensibilitzar als propietaris d'habitatges, amb 
l'objectiu de promoure el correcte manteniment 
dels seus immobles exigint-los un òptim estat de 

nostres edificacions és fonamental.
Ja sigui per la seva antiguitat com per altres causes, aconse-

llem una intervenció inicial que detecti qualsevol possible inci-
dent -amb l'antelació més gran possible-.

XP Serveis el Pla posa a disposició de particulars, agents i 
administradors de finques un servei de verificació i conservació 
de l'estat dels seus immobles. Podem adaptar-nos a les seves 
necessitats, fent intervencions puntuals (en elements i zones 
específiques) o bé anuals (organitzant revisions integrals; grup 
de pressió, caldera, canaleres, teulades, façanes, etc.).

Sigui quina sigui la seva necessitat, demani'ns pressupost 
sense compromís per tal de sanejar i posar a punt qualsevol 
classe d'habitatge o construcció; tant en comunitària, d'em-
presa o particular.

Rbla. Països Catalans, 33  
Pol. Ind. Golparc 25241 
Golmés (Lleida)   

973 710 540       

www.serveiselpla.info 
info@xpserveiselpla.com

Reformem i mantenim el seu 
habitatge

A
conservació. Amb la intenció de disminuir riscos i mantenir els 
edificis en un bon estat de conservació, des d'XP Serveis el Pla 
podem intervenir de forma integral en la millora i el condiciona-
ment de la seva propietat.

Gràcies a la nostra experiència de més de 30 anys atenent 
sinistres (per a comunitats de propietaris, domicilis particulars, 
naus industrials, empreses de tot tipus, etc.) som especialistes 
a verificar i detectar l'existència de determinades patologies en 
moltes edificacions que sovint no s'aprecien visualment (a sim-
ple vista) sense la realització de determinades proves, l'anàlisi 
de possibles vicis ocults, entre altres.

Esquerdes, filtracions, deteriorament de les estructures, 
falta d'aïllament tèrmic i/o acústic, impermeabilitzacions de 
teulades, deterioraments en les façanes que poden comportar 
riscos a tercers, etc., són alguns exemples que formen part d'un 
gran ventall de desperfectes que diàriament afecten les cons-
truccions i van deteriorant ràpidament (i de forma constant) 
les diferents parts dels edificis (tant les estructurals com les in-
fraestructurals).  En aquest sentit, l'estat de conservació de les 
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