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Dur a terme una reforma parcial o integral pot ser més senzill 
del que sembla si sabem quin tipus de materials, partides i 
distribucions hem d’aplicar.

L’equip d’XP Serveis el Pla t’ajudarà a reformar casa teva 
i adaptar la llar a les necessitats de tota la família, perquè 
només t’hagis de preocupar de com gaudir-la!

Els nostres projectes de reforma integral t ’aportaran 
recursos i solucions especialment interessants, tant per 
a la residència habitual com en segones residències o 
habitatges de lloguer, tot renovant l’aspecte i les múltiples 
funcionalitats de cada ambient.

Des de la reforma de cuines i banys, instal•lacions, calefacció, 
aire condicionat, fusteria, terres, teulades, façanes... Fins a 
una reforma integral. El nostre equip d’interioristes treballarà 
perquè la teva reforma esdevingui tal com havies imaginat.

A més, t’oferim un servei gratuït per veure el teu projecte 
de reforma en 3D, perquè puguis fer-te una idea completa 
i 100% real de com quedarà el teu habitatge una vegada 
l’hàgim reformat.

La nostra responsabilitat i àmplia experiència de més de 
trenta anys en reformes integrals és la nostra millor garantia 
i l’aval de satisfacció i tranquil•litat que t’oferim. 

També som especialistes en reformes i decoració de 
terrasses i gaudim aportant propostes i solucions per 
als espais comuns del teu edifici: patis interiors, escales i 
vestíbuls.

I perquè puguis gaudir i aprofitar al màxim la reforma del 
teu habitatge, la rehabilitació de façanes farà que la teva 
comunitat de veïns se senti orgullosa i satisfeta amb la 
renovació i revaloració de l’habitatge.

Si disposes d’algun local comercial, oficines, negoci, podem 
actuar de forma integral o puntual en tasques d’ampliació 
i/o reforma. I si ho desitges, el nostre equip d’interiorisme 
durà a terme un petit projecte per plasmar-hi i reflectir la 
teva imatge corporativa en la reforma o rehabilitació del 
local (vinils comercials i decoratius, rètols, lletres corpòries, 
etc.).

En els nostres projectes t’oferim dissenys d’avantguarda, 
amb personalitat i funcionalitat, on la distribució dels 
espais, la llum i els materials seleccionats juguen un paper 
fonamental a l’hora d’oferir un bon producte final.

Consulta’ns, demana’ns cita, i quedarem per parlar-ne!  
Interpretarem les teves necessitats i idees i, conjuntament, 
farem realitat els espais interiors de disseny i funcionals que 
sempre t’havies imaginat!

LA TEVA REFORMA INTEGRAL



Editorial
Encara no heu vist Alcarràs? Crec que era 
d’obligat compliment fer referència a la pel·lícula 
de Carla Simón. D’una banda, perquè malgrat el 
reconeixement internacional, hi ha detractors de la 
qualitat del film. Per altra, perquè gent del sector, 
i altres que no ho són, no reconeixen que la cinta 
de Simón sigui un reflex de la realitat lleidatana. 
Sigui com sigui, sense ànim d’introduir-nos en l’àmbit 
tenebrós de la crítica, i com a modest observador d’un 
treball cinematogràfic, voldria confirmar que em va 
agradar: malgrat que, com a fotoperiodista, considero 
que podria haver durat mitja hora menys, diversos 
moments emotius em van portar a reconèixer-hi 
clarament un reflex de la quotidianitat de les terres 
lleidatanes; una realitat que Simón ha captivat 
amb mestratge, amb la ficció justa i necessària. 
Hom creu que Alcarràs és, ni més ni menys, que la mirada 
posada en un mirall, de manera que als lleidatans ens 
costa reconèixer el que hi veiem. Una persona jove que 
ha trepitjat aquesta terra —en menor o major mesura, 
però suficientment— ens està dient: “Sou d’aquesta 
manera, i heu de sentir orgull de ser-ho”. 

Alcarràs ha estat per mi un toc d’atenció a l’autoestima, 
que en cas de ser oblidada, pot conduir a l’escenari que 
descriu Simón: la desaparició de les activitats 
familiars i el conreu tradicional, en detriment 
d’explotacions extensives, plantes d’energies 
renovables o simplement terres ermes i 
abandonades.

Simón crida no tan sols a aquesta autoestima 
de la gent per la seva terra, sinó a altres 
agents que tenen responsabilitats en el 
sector agrari. Els preus dels productes, la 
burocràcia, les relacions humanes, i molt més 
també formen part de la trama d’Alcarràs.

Si encara no l’heu vist, aneu-hi deixant els 
prejudicis a la porta del cinema i disposats a 
gaudir d’una bona pel·lícula... I, sobretot, quan 
sortiu, no feu escarafalls de la fotografia o 
dels personatges... Som orgullosament així!

Josep A. Pérez

06

08

12

16

18

20

24

29

@territoris.cat

/territoris.cat

@territoriscat

Pots trobar-nos també a:

Índex

Director: Josep Anton Pérez
Gerència: Esther Barta

Redactors: Josep A. Pérez, Cristina Mongay, 
Marta Argilés i Marina Pallàs Barta

Tecnologies: Robert Garcia
Disseny i maquetació: Aida Pallàs Barta

Publicitat i màrqueting: Esther Barta
Administració: Carme Baró

Fotografia portada: Aida Pallàs Barta
Edita: Plandora Continguts

Impressió: GoPrinters
Dipòsit Legal: DL L 480-2015

Viladot i les pandèmies a Ponent, 
protagonistes de l’Urtx

Hi ha esperança 
(perquè hi són ells)

Parlem amb Meritxell 
Cucurella-Jorba

Lleida, ciutat segura i poc 
conflictiva

Finalment, el caragol “traurà 
banya” a Lleida

Viladona, un projecte inclusiu 
intergeneracional

Passaport edunauta

Josep Minguell, 
el Michelangelo targarí



Es
co

les
Ag

rà
rie

s

Les EA ofereixen cicles de grau superior de Vitivinicultura 
i de Paisatgisme, Agroecologia i Acció Climàtica

L
e s  Es c o l e s  A g r à r i e s  d e l  S e r ve i  d e 
Formació Agrària (SFA) del Departament 
d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda 
Rural, presenten per al pròxim curs dos 
nous cicles formatius de grau superior: 
el de Vitivinicultura, a l’Escola Agrària de 
Gandesa, i el de Paisatgisme i Medi Rural, 

perfil professional d’agroecologia i acció climàtica, a 
l’Escola Agrària de Manresa. Les preinscripcions es 
poden dur a terme fins al 31 de maig.

OFERTA DE TRETZE CICLES DE GRAU SUPERIOR

El pròxim curs acadèmic, les Escoles Agràries oferiran 
un total de tretze cicles formatius de grau superior, 
que se centren en diferents camps d’aprenentatge: 
la producció agroecològica, el paisatgisme i el medi 
rural, la gestió forestal i del medi natural, la indústria 
alimentària, la vitivinicultura, el màrqueting i la 
publicitat aplicats al món de l’enologia i la ramaderia i 
l’assistència en sanitat animal.

TEXT Josep A. Pérez   FOTOGRAFIA Escoles Agràries

La continuïtat de 
les explotacions 
agropecuàries

RESPOSTA A LA DEMANDA DEL SECTOR

Amb la suma d’aquests estudis, el 
Departament d’Acció Climàtica referma 

la seva aposta per la formació del 
sector agropecuari, alimentari i forestal 

mitjançant la formació professional inicial.
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Pel que fa als de grau mitjà, continuaran oferint onze 
cicles formatius de diversos sectors: la producció 
agroecològica, la producció agropecuària, el sector de 
l’elaboració dels olis d’oliva i els vins, l’aprofitament i la 
conservació del medi natural i les activitats eqüestres.

Formació professional de qualitat

Els estudis de les Escoles Agràries es caracteritzen per 
oferir una formació professional personalitzada, pràctica 
i en permanent adaptació a les noves tendències i 
necessitats del sector.

Tot això és gràcies a la configuració de grups reduïts 
d’alumnat, l’alta qualificació i tecnificació dels equips 
directius i del professorat, les diverses col·laboracions 
que estableixen amb empreses i professionals en actiu 
del sector, les visites tècniques a empreses i explotacions 
agropecuàries i el preu públic dels estudis.

Aquest curs 2021-2022, les Escoles Agràries tenen 
734 alumnes inscrits als cicles formatius de grau mitjà i 
superior, xifra que suposa un 6,3% d’increment respecte 
al curs anterior.

Formació professional de qualitat

El Servei de Formació Agrària, la unitat del Departament 
d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, s’encarrega 
de la gestió de les Escoles Agràries, entre les quals es 
troben l’EA Alfarràs, Empordà, Vallfogona de Balaguer i 
Manresa, que han precedit la resta: Les Borges Blanques, 
Pallars, Amposta, Tàrrega, Pirineu, Solsonès, Santa 
Coloma de Farners, Gandesa, Mas Bové (Constantí) i 
Mercè Rossell i Domènech (Espiells).

50 anys d’Escoles Agràries
El pròxim 27 de maig, tindrà lloc la commemoració dels 50 anys a l’Escola Agrària d’Alfarràs 
en un acte que comptarà amb la participació i la presència d’institucions, exalumnes, alumnes, 
professorat i professionals del sector.
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Viladot i les pandèmies a Ponent, 
protagonistes del nou número d’URTX

E
l  m a i g  u r g e l l e n c  é s  s i n ò n i m  d e 
Festes Majors,  propostes culturals, 
contemporaneïtat en efervescència i 
cultura popular. 

En aquest cosmos s’encaixa la presentació ‘en 
societat’ d’un nou número d’URTX, la Revista 
d’Humanitats de l’Urgell. Un projecte miscel•lani 
liderat des del Museu Tàrrega–Urgell, el Museu 
Trepat i  l ’Arxiu Comarcal  de l ’Urgel l ,  que 
compta amb el suport de diverses institucions 
encapçalades per l’Ajuntament de Tàrrega.

L’URTX es publica anualment i impulsa, per fer 
arribar a la societat, les darreres novetats del 
camp de la investigació humanística sorgides des 
de les terres ponentines.

Quatre són els eixos vertebradors de la manera de 
fer –i de ser– d’URTX: la continuïtat, entesa com 

la voluntat de permanència a un lloc i d’enriquir-
lo tot evidenciant el gran bagatge cultural que 
hi ha; la pluralitat social; la recerca rigorosa per 
conèixer el passat, el present, i el projecte del 
futur; i, finalment, el territori, apropant la lupa 
investigadora a les sis comarques de Ponent i al 
país.

Amb més de tres dècades d’experiència a 
l’esquena, URTX ha difós 583 articles del món 
de les humanitats, donant veu a les inquietuds 
i estudis de 391 autories. Esdevé una aposta 
ferma per subratllar la imprescindible labor dels 
museus i equipaments culturals, on la recerca és 
una branca ineludible de retroalimentació cap a 
la societat, encabint les diverses perspectives, 
fent possible l’autoconeixement i fent possible 
un futur millor coneixent amb més profunditat el 
nostre passat.

REDACTORA Cristina Mongay  FOTOGRAFIA Urtx

La Revista d’Humanitats de l’Urgell arriba al seu volum 36 i 
segueix apostant per projectar la recerca feta des de les 
Terres de Ponent
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El número 
#36

A
la nova publicació d’URTX, hom hi localitza dos dossiers 
temàtics: el primer, dedicat al polièdric artista Guillem 
Viladot, una de les personalitats més controvertides de 
l’Urgell i de la contracultura catalana; i un altre que ens 

apropa a la realitat pandèmica ponentina viscuda al llarg dels segles. 

Pel que fa al dossier confeccionat al voltant del centenari del 
naixement de Viladot, compta amb quatre articles escrits per 
destacats especialistes, com són en Pau Minguet, director de la 
Fundació privada Lo Pardal; el professor agramuntí Josep Bertran; 
el Catedràtic de llengua i literatura, Joan Cornudella; i la filòloga Anna 
Ribó. Entre altres, es tracta la poesia concreta, la poesia experimental, 
l’art conceptual, els objectes, la influència de la tradició i el paisatge 
en l’autor i els itineraris viladotians.

Pel que fa al segon dossier, dedicat a les pandèmies històriques, es 
tracta amb detall com es van viure les pestes a la Cervera dels segles 
XIV i XV (text a càrrec de F. Xavier Rivera); les pestes a Lleida, tal com 
es recull als Llibres de Crims de la ciutat (per Guillem Roca); com es 
va viure la pesta dels pastorets de 1599 a l’Urgell (a càrrec d’Anna 
Colet); el paludisme a l’Urgell durant el segle XVIII (per Miquel Àngel 

Farré); i una retrospectiva general sobre les epidèmies i els seus 
efectes en la població al llarg del temps (de Francesc Cremades).

Tanmateix, aquest número d’URTX recull diverses aportacions 
científiques que tracten temàtiques variades. Des del catàleg 
espeleològic de l’Urgell (text elaborat per Gener Aymamí i Jordi de 
Valles); la vida quotidiana a la Tàrrega del segle XV i fins al segle XIX 
(per Josep M. Planes); la conservació patrimonial del Mausoleu de 
Bellpuig (per part de Pau Arroyo); la repressió filipista a Catalunya 
durant les ofensives de 1706 i 1707 (pels autors Gerard Pamplona i 
Lluís Terrado); les col•laboracions de Valeri Serra i Boldú a la Sociedad 
de Atracción de Forasteros de Barcelona (a càrrec de Ramon Miró); 
els aeròdroms de la II República a l’Urgell i la Segarra (per part de 
Lluís Orozco i Miquel Torres); i la perspectiva de gènere al Museu 
Trepat (escrit per Roser Miarnau).

Finalment, també incorpora un article més que té la voluntat 
d’eixamplar la mirada enfront del segle XXI. Es tracta de ‘Repensant 
Ponent’, a càrrec del geògraf Ignasi Aldomà, on es replanteja 
el paper de la pagesia en l’actualitat i la seva supervivència.

EL NÚMERO 36 D’URTX ES 
PRESENTA EL DIMECRES 18 DE 
MAIG A LES SALES NOBLES DE 
CAL PERELLÓ, AL MUSEU TÀRREGA 
URGELL

L’URTX ressalta el valor intangible 
de la cultura, clau fonamental per 
la llibertat d’expressió, la inclusió 
social, la identitat i l’empoderament 
civil.
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HI HA ESPERANÇA (PERQUÈ HI SÓN ELLS)  
S’estan fent coses increïbles pel planeta. Ho dic sense ironia. El que passa és que no ho sabem prou. El 
canvi climàtic ja és una realitat que no podem defugir, però no tot està perdut. Ben al contrari. Mentre 
uns es dediquen a malmetre el planeta i vendre el seu futur i el dels qui venen darrere, altres es neguen 
a donar-lo per perdut. Són els experts i les persones que, conscients de la magnitud d’aquest repte 
històric i global, i des de la temudíssima esquerda que s’obre entre la il·lusió i el derrotisme, treballen, 
investiguen i divulguen perquè el que sovint s’ha considerat una utopia acabi sent una realitat: un món 
més verd, més sostenible i més just. Així ho veuen Marc Garriga, Lorena Escuer i Joan Anton Català.

M
MARC GARRIGA, director 
del Parc Natural de l ’Alt 
Pirineu

es de dalt dels Pirineus, en 
Marc Garriga té una clara 
p e rs p e ct i va  d e  l ’ h o r i t zó 

global. La seva visió evidencia que, allò d’actuar 
localment i pensar globalment, passa per fer-
ho en clau de país. Ho té claríssim. “Ens hem 
de sentir orgullosos de la nostra biodiversitat”, 
assegura mentre repassa mentalment el 
territori tan divers i bell que s’estén de les 
muntanyes prepirinenques i  pirinenques 
a les mediterrànies, passant per les zones 
volcàniques, els rics i densos boscos, les àrees 
marines, les àrees humides vora el mar i les 
zones semidesèrtiques o estèpiques.

Tot i que no dubta que la millor resposta al 
canvi climàtic s’articula a través de la mitigació 

i l’adaptació —és a dir, la reducció de l’emissió 
dels gasos d’efecte hivernacle i la reducció 
de la vulnerabilitat dels sistemes—, reconeix 
en l’entorn on viu els nostres majors aliats: els 
boscos, grans embornals de CO2. Avançar cap 
al futur —no pas precipitar-s’hi— requereix, 
per Garriga, fer la transició energètica cap a 
les renovables sense hipotecar el territori —és 
a dir, reduint el consum, més enllà d’instal·lar 
noves fonts d’energia—; garantir la sobirania 
alimentària; mirar més cap al model Francès, 
que aposta amb força i orgull per la seva 
pagesia; donar veu a les comunitats locals 
quan l’administració prengui decisions que 
afectin el seu territori; i apostar i invertir en 
els joves pagesos —creant un banc de terres o 
reformulant una PAC que incentiva l’especulació 
en detriment de la petita pagesia—, una força 
clau per garantir la resiliència i el futur del país.

REDACTORA Marina Pallàs Barta   FOTOGRAFIES Marina Pallàs Barta

ACCIONS QUE TRANSCENDEIXEN LES 
FRONTERES

El Parc Natural de l’Alt Pirineu és 
el més gran de Catalunya, i abraça 
gairebé 80.000 hectàrees. Des de 
l’any 2008, amb les àrees protegides 
transfrontereres de França i Andorra, 
es treballa conjuntament sota la marca 
pròpia del Parc Pirinenc de les Tres 
Nacions.
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LORENA ESCUER, biòloga i divulgadora ambiental 
a via de Lorena Escuer passa directament pel bell mig de 
les ciutats, i ho fa per quedar-s’hi. Mentre molts somiàvem 
en urbs verdes pròpies d’escenaris de pel·lícules, la 

biòloga va passar a l’acció i va omplir Barcelona de flors natives 
que atreien fauna útil pel control biològic de plagues a l’arbrat. El 
#movimientoalcorquesvivos ha omplert de vida ja els escocells de 
múltiples indrets de Barcelona, que ara li donen un aire menys gris i 
l’apropen més a la imatge de ciutat resilient en què haurà d’acabar 
convertint-se. Aquesta acció és l’inici d’un procés de naturalització 
dels espais urbans que ha de convertir la ciutat en corredors per 
la flora i la fauna, un conjunt interconnectat funcional que potenciï 
la biodiversitat i, en definitiva, la vida. Nascuda en un entorn rural, 
Escuer es reconeix biòfila, però sap que la resta de gent també 
ho és de forma innata. Per això, combina la investigació amb la 
formació i la divulgació, que fa a través del programa d’èxit Esta 
es mi tierra (Aragón TV) i xarxes. Així i tot, no dubta de quin és el 
segment amb més potencial de canvi: “En les futures generacions 
és, sens dubte, en les que hem de continuar invertint”, assegura. 
Segurament, sigui així pel bé dels que vindran, però també dels que 
hi som ara.

“LA BIOFÍLIA ÉS INNATA EN NOSALTRES”

L
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JOAN ANTON CATALÀ AMIGÓ, astrofísic, químic quàntic i 
divulgador

La gent pensa que el canvi climàtic és només això: 
pluges més extremes i més calor. I no. El canvi climàtic 
és un món injust que serà encara més injust. Hi haurà 
més pobresa, més fam, més desertització,  més 

malalties i més guerres. No és només un grau amunt. Anem a 
un escenari que és més dur.” Així de contundent es mostra Joan 
Anton Català quan parla d’aquest repte històric global sense 
precedents, que ara, concreta, “ja no anomenem canvi climàtic, 
sinó emergència climàtica”. L’increment de la temperatura, del 
nivell del mar i de les catàstrofes naturals que s’espera al llarg 
del segle, tal com s’expressa en el darrer i “demolidor informe” 
de l’IPCC, porta molts experts a assegurar que estem assistint 
a la sisena gran extinció massiva, ens recorda Català. Amb tot, 
el científic creu que hem de ser capaços de donar un missatge 
més positiu a les generacions que venen: cal passar a l’acció 
i fer-ho ara, començant per reduir l’emissió de gasos i canviar 
els hàbits, de consum i també d’alimentació. La familiaritat 
de l’astrofísic amb les magnituds inconcebibles de l’Univers li 
permeten pensar aquest repte històric global sense precedents 
en la seva justa mesura. “La idea que hem de salvar el planeta és 
molt pretensiosa”, assegura; la natura fa el seu camí. A la vegada, 
però, i per aquest mateix motiu, com a astrofísic i químic quàntic, 
Català també és molt conscient que coses més fascinants, 
improbables i meravelloses han passat al llarg de la història 
de l’Univers: “El regal de la vida que ens ha fet la natura, amb 
canvi climàtic o sense, és preciós i hem de viure cada segon de 
la nostra vida”. Català no es rendeix, suposo, perquè sap que 
l’esperança existeix només perquè existim nosaltres.

“

NOU SEGONS D’EXISTÈNCIA

Joan Anton Català va comprimir 
tota la història de l’Univers en una 

setmana, que ell anomena la setmana 
còsmica. Si el big bang fos a les 00 

d’un dilluns, avui seríem a les 24 hores 
d’un diumenge: és a dir, si els 13.800 

milions d’anys de l’Univers estiguessin 
concentrats en una setmana, els Homo 

sapiens hauríem aparegut fa tot just 
nou segons.

10





En tre
vis ta

Meritxell Cucurella-Jorba: 
“La cultura que m’agrada 

navega sempre pels marges”
Parlem amb Meritxell Cucurella-Jorba, el dígraf del desitx, 
que el 2021 ha publicat tres llibres de poemes i, casualment, 
tots tres a redós d’editorials lleidatanes

REDACTORA Cristina Mongay   FOTOGRAFIA  Oriol Cornudella

L
a poesia, la traducció, el teatre i, en definitiva, l’ampli món cultural és el magma on Meritxell Cucurella-Jorba 
se sent com a casa. Una trinxera des d’on revoluciona cossos i ments, amb propostes tan atractives –i que no 
deixen ningú en la indiferència– com els festivals ‘per(versos)’, ‘PARNÀS (Poesia Apassionada Rimada-i-No 
Àcrata i Salvatge)’ i ‘Delicadeses, art de tros’, o els espectacles ‘AMOR. Arrels, branques i fulles’ i ‘(les)Brossa’. 
Les diverses cares d’aquesta polièdrica dona de lletres li han fet valdre destacats guardons al llarg de la seva 
trajectòria; el darrer, el Premi Màrius Torres de Poesia 2020.

Les paraules, i el llenguatge en definitiva, són per tu un 
univers de conceptes amb el qual jugues a dir i a no dir. 
Què és el què et convida a escriure?

Tot.

En un any has publicat per primera vegada en el món 
editorial ponentí, i ho has fet en tres editorials alhora! 
Amb ‘Verticalitat i delinqüència’ (Fonoll), ‘La volumetria 
del neguit’ (Pagès) i ‘Rareses i cares B’ (Aula de Poesia 
Jordi Jové de la Universitat de Lleida). Ens en parles?

Feia anys que surava en l’aire el projecte de publicar un 
llibre amb els companys de Fonoll, per afinitats diverses 
i per un activisme territorial compartit. Sabíem que un 
dia o altre passaria, i va passar. Vaig publicar Verticalitat 
i delinqüència conscient que m’estrenava amb un peu 
d’impremta garriguenc, i la veritat és que em feia una il·lusió 
especial. Soc forastera nostrada, jo. Sempre he intentat 
entendre la complexitat d’aquesta estrangeria interior, és 
a dir, de l’interior a l’interior del nostre país. Encara no l’he 
entesa del tot. Em sembla que l’acabaré entenent.

Verticalitat i delinqüència és un llibre excessiu malgrat 
la seva brevetat.  Vertiginosament al  l ímit del tot, 
hiperbòlicament descarat. Com gairebé tots els meus 
llibres, té una estructura molt sòlida que no invalida que 

deixi constantment finestres de sentits i de formes obertes 
als lectors i els oïdors. Rubrica Verticalitat i delinqüència un 
postfaci de Biel Mesquida.

Quan vaig presentar l’original de La volumetria del neguit 
a la vintena edició del Premi de Poesia Màrius Torres, 
no m’imaginava guanyar-lo, però no podia pas deixar 
d’intentar-ho. “Qui no treballa no menja i no va bonic el 
diumenge”, sentia a dir quan era petita, que tot i les seves 
variacions dialectals, més o menys vol dir que “qui no 
treballa no guanya diners i, per tant, no en pot gastar ni en 
menjar ni en roba”. De menjadora en soc, i anar mudada 
m’ha agradat sempre, perquè m’agrada la moda, les 
combinacions de textures i colors i formes, i en general tot 
allò que desafia les convencions estètiques establertes. 
No me n’amago mai, perquè amagar els nostres gustos i les 
nostres passions em sembla d’una hipocresia clamorosa. 
Sempre he pensat i penso que el treball intel·lectual no 
invalida la celebració de la vanitat i els plaers del món, i 
en definitiva l’hedonisme quotidià. Però tornem on érem: 
la qüestió és que vaig treballar de valent, vaig enllestir un 
llibre de poemes i el vaig enviar al Màrius Torres. El jurat 
el va aplaudir, vaig guanyar i el va publicar Pagès. Segona 
incursió: aquest cop peu d’impremta de Lleida ciutat.

La volumetria del neguit és un tractat contra la indiferència 
on trec a ballar els meus dubtes i on desafio contínuament 
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el lector i l’oïdor tot trencant els límits entre la veritat 
i la mentida, entre les formes previsibles i l’imprevist 
constant. És un llibre ple de trampes. La volumetria del 
neguit comença amb una cita d’una pel•lícula de culte dels 
anys setanta: La prima notte di quiete, de ValerioZurlini. 
El protagonista, un decadent i irresistible professor de 
literatura, no espera res de la vida, i sobreviu en una inèrcia 
de la qual només el salva l’art, la poesia i l’amor. Rubrica La 
volumetria del neguit un postfaci de Jaume Pont, que és 
gairebé una tesina sobre la meva poesia. 

El tercer llibre era un encàrrec que m’arribava de la 
mà dels companys Julián Acebrón i Amat Baró, editors i 
ànimes de l’Aula de Poesia Jordi Jové de la Universitat de 
Lleida. Confegir un llibre pensant en el format de la seva 
col•lecció de poesia era un esperó. Una nova motivació que 
vaig celebrar també treballant però que em va dur a fer 
un repàs de la meva vida poètica, des que vaig començar, 
l’any 1998, fins el dia d’avui. El llibre resultant porta per títol 
Rareses i cares B i conté uns quants poemes descartats a 
darrera hora de llibres que tenia entre mans, o bé perquè 
eren massa estranys o bé perquè, d’una manera o altra, 
formalment o temàticament, defugien l’organicitat d’un 
tot. No em podia imaginar que elaborar aquest llibre 
em suposaria uns quants feliços i continuats atacs de 
nostàlgia per la vida que he viscut i les vides que he escrit. 

L’amor, on no hi ha lloc pels grisos, i és tot o res, és el 
motor que fa moure Meritxell Cucurella-Jorba?

“L’amor chemoveilsole e l’altre stelle” (“és l’amor que 
mou el sol i les estrelles”), ens diu el Dant al darrer vers 
del Paradís, a la Divina Commedia. L’amor ho és tot, l’amor 
mou el Dant, mou Beatrice, i mou la humanitat entera, 
entre la qual m’incloc. Però l’amor cal entendre’l sempre 
d’una manera àmplia, obrint bé la mirada. L’amor no té a 
veure amb la fisicitat dels cossos; l’amor és molt més que 
això. L’amor tampoc no té a veure amb lligams, possessió 
o dominància. Diria que d’alguna manera, el concepte 
d’amor va lligat al prefix supra-, perquè l’amor sempre és 
una motivació que està per sobre de, fins i tot per sobre de 
la nostra pròpia consciència quan creu entendre que l’amor 
és sempre un supra-amor. L’amor és una mena de déu 
àcrata que justifica el nostre viure ara i que justificarà el 
nostre haver viscut. Penso que l’amor hauria de ser sempre 
total, perquè crec que, en general, l’amor entén malament 
els matisos. L’amor és motor. Et pots enamorar d’una gota 
de rosada caient per l’extrem d’una fulla un matí qualsevol, 
o et pots enamorar d’una mirada que se t’ha quedat 
clavada al rostre i van passant els dies i no te la pots treure 
de sobre, o del gest efímer d’una mà fet etern dins teu.  
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La cultura, la poesia i la creació artística han d’oferir un 
diàleg –atrevit i punyent– entre qui escriu (el teu ‘jo’) i 
qui llegeix (la col•lectivitat)?

Estaria molt bé que fos així, que hi hagués sempre una 
interacció constant entre qui escriu i qui llegeix, entre 
qui diu i qui escolta, qui sent, entre qui crea i qui rep 
aquesta creació, entre qualsevol generador de cultura i 
qualsevol receptor de cultura (literatura, arts en viu, arts 
plàstiques, etc.). Però no sempre passa. El que sol passar 
més sovint és que no passa res, que l’obra dels creadors 
cau en la més clamorosa indiferència social. De vegades 
penso que no s’ha establert prou un sistema de report 
bidireccional, uns punts de trobada propicis. Però moltes 
altres vegades penso que el problema és no creure en la 
força i la importància espiritual i real, i material i monetària, 
de la cultura per vertebrar una col•lectivitat, sigui un poble, 
una comunitat qualsevol o un país sencer. La cultura és el 
que ens diferencia de les bèsties. La cultura ens confronta 
de ple amb un món cada cop més complex, ens ajuda a 
entendre’l, a qüestionar-lo, a pensar-lo, i a pensar-nos 
també com a éssers socials que som. Perquè hem de 
vetllar, ara més que mai, per la cultura com a esdeveniment 
social, obert, d’àgora extrema; altrament embogirem i ens 
tancarem i ens comunicarem només a través de la idea del 
que creiem ser i no del que som realment. Perquè aquesta 

és la xacra de la modernitat a la qual ens han conduït unes 
xarxes que ens havien d’haver unit i ens han separat. La 
vida no és una foto on fem veure que som feliços. La vida és 
viure ara. I l’art i la cultura no són mentida, són una certesa 
que tenen com a matèria primera la mentida, la construcció 
d’imaginaris nous i ancestrals, foscos i translúcids, 
simples i enrevessats, que parteixen de la vida, del viure, 
del nostre ara compartit i d’una tradició feta de múltiples 
i diverses capes que generen palimpsest de manera 
ininterrompuda. Els clàssics ens han teixit una catifa 
molt còmoda, i nosaltres, poetes contemporanis, només 
embastem lleugeres variacions per als oïdors del futur. 

Creus en la cultura pensada i feta des dels marges?

La cultura que m’agrada, la que em fa moure, navega 
sempre pels marges, experimenta, s’equivoca, cau, i es 
torna a alçar. La poesia sempre ha sigut, és i ha de continuar 
sent marginal, perquè és un treball en constant procés de 
construcció, de pensació ( ja sé que no surt al DIEC, però 
ho vull dir així). La poesia és un foc que crema quan vol 
i sempre-sempre és una brasa que no s’apaga, que no 
s’apagarà mai. 
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Ciutat segura i 
poc conflictiva

TEXT Josep A. Pérez   FOTOGRAFIA Paeria de Lleida

PREOCUPA LA 
BRUTÍCIA i EL 
MANTENIMENT 
D’ESPAIS PÚBLICS

L
a Paeria de Lleida ha fet públiques les dades provisionals  de la 
fase de diagnosi del Pla estratègic de convivència i civisme. Els 
resultats s’han extret de l’enquesta realitzada a peu de carrer 
el passat mes de febrer a quatre-cents lleidatans i lleidatanes, 
de la qual se n’extreu que hi ha un clima general de seguretat i 
poca conflictivitat a la ciutat. 

Els resultats es van completar amb els de l’enquesta en línia que es va fer el 
mes de març a través de la plataforma de participació ciutadana Decidim.

L’informe també destaca que un 23% de les persones enquestades pensa 
que la convivència només és parcialment pacífica, i un 10% que no ho és 
gens. En la mateixa línia, un 65% de les persones enquestades declara 
moure’s amb seguretat per la zona de Lleida on viu, sense necessitat d’evitar 
zones per considerar-les insegures.

“Quin és el problema de convivència o civisme que més t’afecta o 
molesta personalment?”

Davant la pregunta, un 42% de la població de Lleida afirma que no l’afecta 
cap problema d’aquesta mena, mentre que un 58% afirma que sí. Els tres 
principals problemes manifestats són: brutícia i el manteniment insuficient 
dels carrers, places i parcs (20%); els gossos, sobretot per excrements al 
carrer (10%); i els actes incívics i vandàlics (7%). La inseguretat, la delinqüència 
i la manca de vigilància ocupa el sisè lloc entre les preocupacions de les 
persones que viuen a la ciutat (6%), segons l’enquesta.

Tot i que la neteja és la principal causa de preocupació, l’informe mostra 
que la majoria de la població enquestada (60%) fa una valoració entre molt 
bona i regular de la neteja dels espais públics i del manteniment que en fa 
la Paeria. Un factor a millorar encara més és l’eliminació de les conductes 
incíviques, per sobre fins i tot del funcionament dels serveis de neteja.

"Dos de cada tres lleidatans i lleidatanes així ho creuen"

— PLA ESTRATÈGIC DE CONVIVÈNCIA I CIVISME

Lleida
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PROPOSTES D’ACTUACIÓ 
DEL PLA ESTRATÈGIC
•Divulgació a les comunitats de veïns de les normes de civisme que apliquen a les 
comunitats, de consells per al bon veïnatge (empatia, comunicació, acollida...).

•Dinamització de comunitats i carrers amb activitats que generin relació, com per 
exemple la decoració de balcons o espais comuns, celebracions, etc.

•Creació d’un servei de mediació per a facilitar la resolució de conflictes de 
comunitats de veïns.

•Suport, assessorament i formació a les comunitats per a una millor organització i 
manteniment (com fer reunions d’escala efectives, rotació de càrrecs, ajuts per a 
rehabilitacions, etc.).

•Foment continuat del civisme amb accions de sensibilització, sanció i facilitació, 
entre les quals s’inclouen disposar d’un equip estable d’agents cívics; l’aplicació 
de l’ordenança de civisme amb més sancions i mesures alternatives; implicació del 
comerç; el foment de l’alimentació i dels hàbits saludables; l’adaptació dels espais 
públics, etc.

•Reocupació de l’espai públic i neteja i manteniment exhaustius.

•Foment de l’associacionisme, la participació i les activitats que faciliten la 
coneixença i l’establiment de vincles socials.

COMERÇ

Patinets
Preocupa la pèrdua del petit 
comerç i l’incivisme vial, sobretot 
de patinets, entre d’altres. També hi 
ha demanda de més espais verds i 
elements lúdics, tot i que hi ha una 
valoració alta dels ja existents.

CONVIVÈNCIA

Incivisme
Els aspectes que es consideren 
que cal millorar més són 
l’eliminació de les conductes 
cíviques (18%), per sobre fins 
i tot del funcionament dels 
serveis de neteja (17%).
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Finalment, el caragol 
“traurà banya” a Lleida 
L’Aplec del Caragol va inaugurar la 
Setmana Cultural el 16 de maig, amb el 
pregó de festes que va protagonitzar 
l’empresari i periodista lleidatà Tatxo 
Benet. El preludi de la recuperació, 
en tota la seva plenitud, d’una de les 
convocatòries més multitudinàries de 
les que se celebren a la capital del Segrià, 
que tindrà lloc entre el 20 i 22 de maig.

El president de la Federació de Colles 
de l’Aplec (FECOLL), Ferran Perdrix, 
presentava en assemblea el programa 
d’activitats que, al marge de caragols i 
gresca, inclourà més d’una trentena de 
propostes lúdiques per a tots els públics, 
com el nou festival de músics emergents 
que es farà dissabte, 21 de maig, a la 
Glorieta dels Camps Elisis.

Ferran Perdrix va voler destacar que 
“a la complicada logística que implica 
l’esdeveniment, se suma la dificultat que 
encara tenen alguns proveïdors després 
de la pandèmia”.

L’APLEC DEL CARAGOL

Des de 1980, i durant un cap de 
setmana del mes de maig, la ribera 

del riu Segre i els Camps Elisis 
es converteixen en l’escenari de 
l’Aplec del Caragol. Les colles, el 

caragol i la música són els principals 
protagonistes d’aquesta reunió  

de 12.000 collistes i uns 200.000 
visitants.

L’any 1980, amb només 300 
persones —prop de dotze colles—, 

naixia un Aplec improvisat, informal 
i mancat d’infraestructura que, ja en 

la seva segona edició, incorporava 
una cercavila pels carrers de la 

ciutat de Lleida i presentava una 
certa organització.

El naixement de l’Aplec del Caragol 
es deu a tres idees: la proposta 

de José Luís González de fer una 
caragolada popular al xoperal de 

Cappont, l’organització d’un concurs 
gastronòmic que l’Ajuntament va 

encarregar a l’hostaler Antoni Costa 
i Sumell, i la intenció Manolo Calpe 

de fer un àpat col·lectiu a la vora del 
riu Segre, idea que va veure la llum 

el 1980 amb la creació de la primera 
colla de l’Aplec: l’Ordre del Cargol.
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L’ASSEGURANÇA DE 

LLAR PAGARÀ ELS

1. L’assegurança et pot buscar proves 
per demostrar el  ciberassetjament  a 
l’escola del teu fill.

2. T’instal·la l’aixeta del lavabo amb el 
servei del “manetes”.

3. Et restitueix els diners d’un 
atracament al carrer.

4. T’abona els danys que pot provocar 
el teu gos o mascota quan travessi el 
carrer i causi un accident d’un cotxe (i, 
també, els danys a tercers si hi fossin).

5. T’abona l’excés de consum d’aigua 
quan tinguis una fuga en el reg 
automàtic del jardí.

6. Et dona assistència informàtica 
per eliminar un virus a l’ordinador 
domèstic i per configurar una eina de 
control als teus familiars.

PATEIXIS I ALTRES 
QUE DESCONEIXES

Les assegurances de llar poden 
cobrir situacions que de vegades són 
desconegudes per les persones que 
contracten les pòlisses i, a conseqüència 
d’això, es desaprofita la possibilitat 
d’exigir determinades assistències a 
les entitats asseguradores. Segons un 
estudi del portal acierto.com, 3 de cada 
10 espanyols ignoren quines  són  les 
cobertures d’una assegurança de llar.

La importància de contactar amb un 
corredor d’assegurances 

Per això és tan important el nostre 
assessorament com a experts en 
assegurances. Coneixem els nostres 
clients i coneixem els contractes 

amb totes les seves clàusules, 
limitacions, drets i obligacions. Quan es 
produeix el sinistre, us acompanyem 
permanentment per agilitzar els 
tràmits i tractar amb els pèrits o les 
tramitadores per aportar els arguments 
tècnics necessaris per defensar els teus 
interessos fins que tot es resolgui.

T’han quedat dubtes sobre les diferents 
cobertures de l’assegurança de llar? Vols 
saber quina és la millor assegurança de 
llar i cobertures per a tu? Et pots posar en 
contacte amb el nostre equip mitjançant 
Whatsapp 654 52 50 25,  enviant-nos 
un correu a asur@asurbrok.es o trucant 
al 973 60 34 63.

DESPERFECTES QUE 
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REDACTORA Cristina Mongay   FOTOGRAFIA Cristina Mongay

EntrevistaJosep Minguell,
el Michelangelo targarí
Des del 2006, l’església de Santa Maria de l’Alba s’ha convertit en la 
seva segona casa. Els seus murs li han permès plasmar 1.000 m2 de 
pintura mural al fresc, el conjunt més gran contemporani que utilitza 
aquesta tècnica ancestral

inguell viu de l’art i per l’art. La pintura 
pràcticament li corre per les venes, i 
és que ha nascut i viscut tota la vida 
envoltat de creativitat, pigments  i 
molta paciència i dedicació.

Acabes un projecte faraònic, iniciat fa setze 
anys al temple urgellenc estrella, l’església de 
Santa Maria de l’Alba. Setze anys dedicats a 
una mateixa peça són molts anys!

Sí! Ara em sento alliberat, d’alguna manera. Han 
estat molts anys convivint entre aquests murs. De 
fet, em sento afortunat perquè és un indret molt 
especial per a mi i per a tota Tàrrega.

La pintura mural al fresc requereix una gran 
planificació de les jornades i de tot el projecte 
compositiu, ja que, entre altres coses, no 
permet correccions. És una tècnica molt exigent 
que reclama molta destresa, atenció i bones 
condicions físiques per part de la mà executora. 
 
Les jornades a les bastides han estat molt llargues, 
molt dures, com una marató. Alguns cops, arribava a 
pintar vuit metres al dia! Pensa que he utilitzat tones 
de morter de calc on aplicar els pigments; també 
cal organitzar tota la part logística de bastides, 
el dia a dia de l’obra, etc. És un treball potent. 
Però, alhora, tot plegat ha estat molt gratificant. 
Pintar amb fresc t’obliga a estar molt concentrat, 
a treballar d’una manera molt enèrgica, a tenir 
les idees clares, i a preparar molt bé el projecte. 
És  un treball molt físic, però també molt mental. 
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a un dibuix, no és 
u n a  a m p l i a c i ó 
mecànica. La pintura 
m u r a l  n e c e s s i t a 
també cuidar  e ls 
a n a m o r f i s m e s , 
a n a nt  m é s  e n l l à . 
Jo m’he amarat de 
tota la tractadística 
dels pintors barrocs 
per fer la feina que 
faig; hi és present 
la proporció Àurea, 
d i ve r s o s  c e r c l e s 

concèntrics que donen continuïtat a l’arquitectura. La 
pintura i l’arquitectura s’han de fondre per esdevenir 
art unitari ,  que és l ’objectiu que tenia el  barroc. 

Podríem dir que el paisatge urgellenc és la teva 
inspiració?

Amb la pintura reflecteixo el paisatge, sense dubte! 
A cada lloc on he anat a pintar sempre interpreto el 
seu paisatge, els seus camps i la seva geografia. La 
pintura mural forma part físicament de l’edifici, és 
l’última pell del mur, i per arribar a ella, l’espectador ha 
hagut de travessar el territori, la ciutat, la plaça. És 
un trànsit mental fins a entrar a l’interior del temple.  I 
les pintures són l ’última estació d’aquest viatge.  
 
Et vas imaginar mai que pintaries un projecte al fresc 
com aquest?

Sí, i no. M’explico [riures]. A mi m’agrada molt somiar, puc 
pensar allò més insòlit i, de vegades, aquests somnis es 
fan realitat. I aquest n’és un bon exemple! Una cosa són 
els reptes, que provoquen estrés i tensió en nosaltres; i 
l’altra, els somnis, que sempre són amables. I jo no tinc 
por a somiar.

Culmines aquest projecte 
p i c t ò r i c  a c a b a n t  d e 
p i n t a r e l s  2 1 4  m 2 de l 
p r e s b i t e r i ,  l a  p a r t 
principal de tot temple. 

Abans de fer aquesta part 
final del projecte, aquesta 
zona es va haver de repicar, 
tractar novament el mur, 
vam arrencar les pintures 
a l’oli dels anys cinquanta 
que hi havia amb la tècnica 
strappo ,  juntament amb 
l’equip de la Politècnica de València.

Al presbiteri vaig idear pintar el trencament de la llum 
a l’hora de l’Alba, on els colors càlids van prenent el 
relleu als freds de la nit. I, al mig de tot plegat, es col•loca 
la Verge de Santa Maria de l’Alba. Amb el baldaquí, 
a més, es crea una gran teatralitat en aquest espai. 
 
Com dissenyes el projecte?

El fresc ja hi és, al mur; només es tracta d’anar-lo 
descobrint. 

Amb aquesta obra mural, jo participo de l’obra global de 
Santa Maria de l’Alba, que s’ha d’entendre com una obra 
coral, en conjunt, on molts mestres hi ha intervingut al llarg 
dels segles. La meva obsessió ha estat que les pintures 
murals formessin part de l’edifici, que es fonguessin 
amb aquest temple barroc. És una qüestió d’actitud!  
 
Ara mateix, crec que això passa amb moltes altres 
pintures murals que venen del món icònic, del món de la 
fotografia digital –res a veure amb el món de la pintura–, 
i que no fan una conjunció profunda, ni una reflexió, 
amb l’arquitectura ni amb l’urbanisme, el paisatge o les 
dimensions humanes. Per mi, haver de pintar una obra de 
quatre metres és una oportunitat de donar una nova vida 
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Mar feminista i multicultural 
a Vilanova de Bellpuig amb 
l’arribada del Viladona
El projecte participatiu que treballa per una cultura 
inclusiva integra una programació anual i moltes activitats 
intergeneracionals

E
l   Concert de l ’Estelada,  sota 
e l  s e g e l l  d e l   p r o j e c t e 
Viladona, s’obre com un capoll en 
entrar la primavera i en el marc de 
la diada de Sant Jordi. El 23 d’abril 
es va celebrar l’única activitat de 
pagament del projecte Viladona 

que convidava a tota la gent del territori a 
gaudir d’unes jornades farcides de música en 
viu, tallers i taules rodones amb personalitats 
convidades molt potents del panorama cultural.

El projecte Viladona neix d’un canvi de govern 
a l’Ajuntament l’any 2019. Apareix un grup 
d’electors que no està sota cap paraigua 
polític i que s’adona que cal transformar l’eix 
cultural del poble, fer-hi un gir. Viladona sorgeix 
com una branca del Concert de l’Estelada 
per tal de buscar una nova consciència que 
estava adormida al poble, i compta amb una 
programació anual i feminista.

La programació del concert celebrat el 23 
d’abril va començar a la tarda amb activitats 
pels més petits com animacions musicals, 
representacions teatrals i  instal · lacions 
musicals participatives. Durant la jornada, 
també hi va haver una taula rodona, Veus, 
marges i cultura, moderada per la comissària 
de les arts en viu, Margarida Troguet Taull, i 
acompanyada de representants del panorama 
cultural com la tècnica de programació de 
Fira Tàrrega, Maria Capell Pera; la directora de 
Les Resilients, Cristina Madrid; la professora 
de twerk i booty dance, Ana Chinchilla; i la 
il·lustradora Lara Costafreda. A més, al vespre 
hi va haver les actuacions musicals de Balkan 
Paradise Orchestra, Ebri Knight i PD Figa.

“El que volem és aconseguir diferents objectius 
mitjançant la inclusió i des de la cultura com a 
política pública”, declara la regidora de Cultura, 
Joventut, Festes i Igualtat, Àngels Carulla.

“El projecte defuig dels cànons heteronormatius 
que es contemplen en algunes programacions 
de festivals d’arreu del territori i opta per 
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crear una programació plural  que té en 
compte la igualtat entre gèneres, les persones 
racialitzades, d’entre molts altres valors. El 
que busquem és que la població s’hi impliqui 
i que tothom se senti identificat i identificada 
en alguna de les activitats que programem”, 
afegeix la regidora.

El Viladona s’ha estès amb una programació 
anual  que compta amb un gran vental l 
d’activitats que van des del gener fins a l’últim 
dia de l’any. Les actuacions es fan al carrer, 
ja que defensen l’espai públic i l’espectacle 
popular i  els actes són tots gratuïts.  La 
programació inclou tota mena de disciplines 
artístiques i també opta per acollir preestrenes 
d’artistes i assajos oberts perquè dona espai 
al procés de creació d’aquests. Cal destacar 

que les activitats són intergeneracionals i per 
a tots els públics. Això ha incidit fortament i 
positivament en la gent del poble, ja que ja 
s’han originat grans històries, com la d’un home 
de vuitanta-nou anys i veí del poble que es va 
adonar que, a la seva edat, s’havia enamorat de 
la dansa contemporània.  

L’esdeveniment s’organitza des del col·lectiu de 
jovent de Vilanova La Guineu Jove i la Regidoria 
de Cultura, Festes, Joventut i Igualtat de 
l’Ajuntament de Vilanova de Bellpuig.

Perquè diferents formats arriben a diferents 
persones: Viladona.

“El que volem és aconseguir diferents objectius mitjançant 
la inclusió i des de la cultura com a política pública”

—ÀNGELS CARULLA
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Passaport
EDUNAUTA

L’objectiu del Passaport és reconèixer els aprenentatges 
que hi ha en moltes de les activitats locals

El Palau d’Anglesola s’ha sumat al projecte 
Passaport Edunauta, una eina que vol afavorir 
la participació de tots els infants del municipi 
a les activitats que es programen. El Palau 
d’Anglesola és un poble ric en teixit associatiu 
i això afavoreix un calendari d’esdeveniments al 
llarg de l’any ben intens.

L’objectiu del Passaport Edunauta és reconèixer 
els aprenentatges que hi ha en moltes de les 
activitats obertes que es programen i facilitar la 
participació del màxim d’infants i famílies. 

Des de l’escola Arnau Berenguer s’ha repartit 
un llibret-passaport a tots els infants de tres a 

dotze anys. També n’hi ha de disponibles a la 
Biblioteca Josep Pont i Gol. Aquest passaport 
es pot segellar participant en les Activitats 
Edunautes, és a dir, en les activitats que entrin 
en aquesta filosofia d’educació oberta, més 
enllà de l’aula escolar.

A Catalunya, impulsa la iniciativa la xarxa 
Educació 360, i hi participa el Palau d’Anglesola  
amb el suport de la Fundació Jaume Bofill. 
El Passaport va engegar el curs 2020/21. En 
aquesta segona edició, s’hi ha sumat el Palau 
d’Anglesola formant part, així, dels vint-i-sis 
territoris que prioritzen l’equitat educativa, que 
arriben a nou mil infants.

TEXT Josep A. Pérez   FOTOGRAFIA Josep A. Pérez
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Es farà un tast d’aquest recurs durant el darrer 
trimestre de curs i, si l’experiència és engrescadora, al 
setembre es repartirà un nou Passaport i s’implicaran 
més entitats del Palau d’Anglesola al projecte, perquè 
la voluntat és ampliar el catàleg d’activitats, que sigui 
divers i tingui valor i qualitat. 

Fundació Bofill

No tots els nens i nenes tenen les mateixes possibilitats 
d’accés a les oportunitats educatives més enllà de 
l’escola, i aquestes dificultats d’accés poden ser una 
important font de desigualtat educativa. Per combatre 
aquesta escletxa d’oportunitats i garantir que cap 
infant quedi enrere, el Passaport Edunauta esdevé un 
recurs clau a escala municipal.

És un projecte que connecta, reconeix i fa visibles 
els aprenentatges dels infants de tres a dotze anys 
més enllà de l’escola, promovent l’accés a tots els 
nens i nenes d’un municipi, barri o territori a activitats 
educatives obertes, independentment del seu origen 
social.

E s  b a s a  e n  u n a  m e t o d o l o g i a  i n n o v a d o r a  i 
internacionalment reconeguda, els passaports 
d’aprenentatge (learning passaports), que són eines 
que catalitzen i connecten tota la potència educativa 
d’un territori envers l’equitat.

El Passaport Edunauta és una iniciativa d’Educació 
360 impulsada per la Fundació Bofill juntament amb 
la Cooperativa +Educació, i que actualment, durant el 
curs 21/22, està present a una trentena de territoris 
d’arreu de Catalunya, entre comarques, municipis i 
barris participants. 

Durant el curs 20/21, més de 7.500 infants hi han 
participat juntament amb un centenar d’escoles i més 
de cent cinquanta equipaments que han promogut 
mig miler d’activitats gratuïtes i obertes més enllà de 
l’escola.

Contacte hola@passaportedunauta.cat

INTERNACIONALITZACIÓ

Learning passaports
El Passaport Edunauta es basa en una metodologia innovadora 
i internacionalment reconeguda, els passaports d’aprenentatge 
(learning passaports), que són eines que catalitzen i connecten 

tota la potència educativa d’un territori envers l’equitat.
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