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La correcta distribució dels espais és imprescindible a l’hora 
de crear ambients singulars i diferenciats per facilitar i 
fomentar la vida diària en família, tot vetllant per l’ergonomia, 
la polivalència i l’òptima mobilitat a la llar.

Altres factors d’importància cabdal són la il•luminació 
natural, els tancaments i els espais oberts, que units 
aportaran estil i una personalitat pròpia a l’habitatge.

Quan creem i donem forma als nostres projectes ho fem 
pensant en afavorir l’harmonia global de l’habitatge, la 
lluminositat, la comoditat i la sensació d’acolliment, de 
manera que la flexibilitat d’ús i la comoditat s’apreciïn a 
simple vista i en siguin els principals protagonistes.

Eliminació de barreres arquitectòniques, estàncies diàfanes 
que aportin claror i transmetin amplitud, aconseguir efectes 
que facilitin la continuïtat visual i fomentin la sensació d’espai 
i de funcionalitat, són algunes de les premisses inicials que 
tenim en compte per tal d’elaborar la primera aproximació a 
la futura reforma.

Seguidament, caldrà analitzar factors com la incidència 
de la llum del sol per assegurar-nos la millor eficiència 
energètica possible (i que acabi traslladant-se en un estalvi 
considerable del consum elèctric, gas, entre altres tipus 
d’energia contractats) gràcies a la utilització dels recursos 

naturals al nostre abast; per exemple, observant com l’ús de 
la calefacció es redueix durant els mesos més freds de l’any 
i com podem gaudir alhora de més estones de llum, sense 
necessitat d’encendre cap interruptor.

I com ho fem? Doncs utilitzant els millors materials i 
aïllaments del mercat, sobretot pel que fa als tancaments 
d’alumini, fusta i PVC, que ens permeten aïllar l’interior 
de l’habitatge amb els més alts estàndards de qualitat 
(aïllament tèrmic i acústic, transmissió de la llum, factor 
solar i classificació aire, aigua i vent AEV). Els elements 
que aporten lluminositat, disseny, seguretat, aïllament, 
durabilitat, color, caràcter, i sobretot estalvi econòmic, tenen 
indubtablement una gran repercussió en el resultat final de 
la reforma. 

En definitiva, analitzem les vostres necessitats i les 
adaptem als nous productes que ens ofereix el mercat, 
aportant elegància, distinció i personalitat mitjançant la 
cerca d’acabats actuals i versàtils, combinant-los amb línies 
uniformes i modernes,seguint les tendències del moment.

Des d’XP Serveis el Pla perseguim un objectiu: la percepció 
de la satisfacció i el bon tracte als nostres clients. Una 
qualitat que no només es nota a la vista, sinó també al tacte 
i amb la resta de sentits, en verificar i constatar que l’atenció 
pel detall i l’experiència ens avalen i marquen la diferència.

NOVES TENDÈNCIES 
EN REFORMES 
PARCIALS I INTEGRALS
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Editorial
La despesa militar espanyola serà aquest any de més de 
seixanta milions al dia, segons ha alertat el Centre Delàs, 
una entitat dedicada a l’anàlisi sobre pau, seguretat, 
defensa i armamentisme. Aquesta xifra suposa un rècord 
històric.

En paral·lel, el preu del quilowatt hora elèctric ha arribat a 
superar els tres-cents euros, mentre que el combustible 
també supera el record històric dels dos euros per 
litre. I no parlem dels preus dels productes de primera 
necessitat.

Als centres del Banc d’Aliments, cada cop hi ha més 
famílies que no tenen altra sortida que acudir a aquesta 
ajuda. Persones que, en alguns casos, fins i tot tenen 
treball, però la càrrega de despeses mensuals és tan gran 
que han de decidir en què gasten els ingressos segons 
prioritats.

Aquest escenari, que en un principi hauria de ser 
dramàtic, no produeix cap mena de reacció de rebuig. La 
ciutadania ha assumit amb conformisme la situació, no hi 
ha protestes ni mobilitzacions, i tot s’ha desplaçat a les 
animades tertúlies en terrasses dels bars i restaurants. 

Els caps de setmana, milers de vehicles surten esperitats 
a costa i muntanya per aprofitat el descans, i 
tampoc s’escatima.

Hom pot pensar que venim dels anys de la crisi 
sanitària, que la conjuntura geopolítica no ha 
ajudat, però aquests nivells de conformisme 
són del tot increïbles. I no faig esment a tot el 
que està succeint amb el medi ambient.

Penso que els efectes decebedors de la 
gestió del procés, i l’actitud de la classe 
política ha generat tal desafecció que la 
ciutadania ha mutat a una actitud totalment 
personalista.

Al final, acabes pensant: “I si en realitat van 
aprofitar el vaccí de la COVID per inocular 
algun tipus d’actiu per sotmetre a la població 
en aquest estat de desafecció, per superar 
la catàstrofe social i econòmica actual?” 

Josep A. Pérez
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Descobrim la darrera proposta del Centre d’Art la Panera, 
que atansa l’obra de la dissenyadora gràfica i tipògrafa Laura 
Meseguer, i la fa dialogar amb la història tipogràfica de Lleida

D
e l’11 de juny al 2 d’octubre, el 
Centre d’Art la Panera de Lleida 
ens convida a visitar ‘Invisible’, 
un viatge en el temps a través 
del cartellisme lleidatà del segle 
XX. Una proposta comissariada 
p e r  A n n a  R o i g é  q u e  d o n a 

protagonisme a les creacions tipogràfiques de 
l’artista Laura Meseguer i que té el propòsit 
final de reivindicar els rètols com a elements 
paisatgístics i patrimonials de les ciutats.

Laura Meseguer és una de les dissenyadores 
gràfiques i tipògrafes més destacades en 
l ’àmbit català i  en l ’escala internacional. 
Amb una àmplia experiència professional, 
Meseguer ha estat valedora dels premis Laus 
de l’ADG-FAD i del Premi Gràffica, entre altres 
guardons. A més, les seves tipografies han 
estat mereixedores del Certificat d’Excel·lència 
Tipogràfica del TDC de Nova York.

Ara, la seva obra es desplega a la Panera 
esdevenint objecte expositiu i jugant amb una 
selecció de deu rètols originals provinents 
d’establiments del petit comerç de Lleida.  
 
El rètol com a peça de museu

‘BURGUES’, ‘El Bon Granger’, ‘Bobinatges i 
transformadors MÒDOL’, ‘Fontaneria Antó’, 
‘LIS’, ‘Comercial 64’, ‘Orley’, ‘R.A.D.A’, ‘Sala 
Europa’, ‘Polleria-Hueveria El Cisne’ i ‘Libreria 
Papeleria Mariana’ són els deu rètols lleidatans, 
originals i de grans dimensions, que ocupen per 
primera vegada a Ponent un espai museístic.

Una selecció d’elements interioritzats pels 
transeünts –tal com si fossin invisibles–, i que 
han configurat el paisatge de barri a casa nostra 
al llarg del segle XX. Alguns d’aquests provenen 
de negocis que encara estan en funcionament; 
d’altres, en canvi, ja han passat a la història. 

REDACTORA Cristina Mongay   FOTOGRAFIES Cristina Mongay

nous objectes 
de museu 

Els rètols urbans,
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‘Invisible’ ens connecta amb l’ànima Meseguer i ens 
convida a modificar el nostre particular angle de visió 
de la ciutat contemplant les lletres que formen part de 
l’ADN dels nuclis urbans des d’un cert grau romàntic. 

“El paisatge tipogràfic de les ciutats és patrimoni de 
tothom. És pura identitat! És tan important el rètol 
com l’edifici sencer, per  representar una època”, 
assenyala Meseguer.

Les deu peces que omplen la Panera ho fan com un 
collage gegantí de materials, estils i mestres de la 
retolació. 

“A través dels rètols pots explicar la història 
sociològica, els estils de cada moment, els gustos 
particulars dels qui feien els encàrrecs, fins i tot 
les afinitats polítiques presents entre els països”, 
puntualitza Meseguer. 

Amb l’aposta de la Panera es dona un pas ferm per 
dignificar aquests testimonis de la vida urbana com 
a elements històrics. De fet, algunes peces concretes 
exposades han estat salvades pels pèls de no acabar 
els seus dies en una planta de reciclatge.

‘Invisible’

Sota el blau neó del rètol ‘Invisible’, obra de Meseguer, 
es mostren algunes de les tipografies de la dissenyadora 
(Qandus Latin, Multi, Rumba, Magasin o Ella) donant vida 
a un text configurat pels estudiosos Mariona Lladonosa 
i Pau Llop. D’aquesta manera, es posen damunt de la 
taula reflexions com la velocitat de transformació de les 
ciutats, la capacitat comunicativa de les lletres i el disseny 
gràfic, i la pròpia miopia de la societat quant a la gestió i 
apreciació del patrimoni comercial i urbà.
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ABC

Una altra de les intervencions de 
Meseguer a la Panera són els cartells 

amb les lletres ABC, on s’estableix 
una aliança entre allò vell i allò nou tot 
reinterpretant aquesta tècnica gràfica

La miniPanera i ‘Sisters’

La proposta de Meseguer té una continuació a la miniPanera, 
l’espai que vol apropar sense intermediaris l’art contemporani als 
més petits. En aquest cas, Meseguer proposa interactuar amb les 
lletres de la tipografia ‘Sisters’, una família de la seva producció 
basada en  quatre noves fonts majúscules tan diferents com 
semblants alhora, com les germanes i germans de carn i ossos. 

Els infants poden jugar amb les lletres i la taula de llums a través 
de les plantilles i el sistema prelletra. Poden gaudir, a més, d’una 
oferta de tallers pedagògics organitzats des del centre d’art així 
com d’una petita biblioteca tipogràfica adreçades a ells. 

L’artista evidencia aquí la necessitat d’incorporar la tipografia a 
les escoles, i anima els centres educatius a anar més enllà de les 
propostes curriculars, ja que considera la tipografia una eina de 
comunicació personal i comunitària clau per expressar-se.
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Influència de les 
escoles agràries 
en el món rural

Influència de les 
escoles agràries 
en el món rural

El nou cicle superior d’oli, vi i viticultura de l’escola agrària de Gandesa, a 
la Terra Alta, pot ser eina una per afavorir el repoblament de la comarca

T
ot just fa uns dies que la família de les 
Escoles Agràries (EA) commemorava 
a Alfarràs els cinquanta anys de la 
implantació dels centres a Catalunya, 
per bé que,  de les catorze escoles, 
a l g u n e s  va n  a r r i b a r  u n a  m i c a  m é s 

tard del 1972, com és el cas de la de Gandesa. 
 
En el decurs de la commemoració del mig segle 
d’EA, la responsable d’Acció Climàtica, Teresa Jordà, 
va anunciar la implantació d’un nou centre a Cabrils 
dedicat a l’horticultura i a les noves tecnologies. Però 
el recordatori més rellevant va ser la incorporació de 
cicles superiors com a conseqüència de la demanda 
dels estudis de Paisatgisme i Medi Rural,  Perfil 
Professional Agroecològic i Acció Climàtica a l’EA de 
Manresa, i Vitivinicultura a l’EA de Gandesa.

Ivan Busquet, el director del centre, és un petit 
productor de Batea que va sorgir de l’EA de Gandesa. 
Després de tot un cicle de formació i adquisició 
de coneixements pel país i per Europa, ha tornat 
als orígens per dedicar-se a la docència i assegura 
que els  estudiants  “se senten seva l ’escola” . 
 
U n a  d e  l e s  p r i m e re s  co s e s  q u e  B u s q u et  e n s 
deixa clar és que el sector agrari  la Terra Alta 
no tindria cap sentit sense l ’EA: professionals, 
treballadors i emprenedors han sorgit o han iniciat 
els seus projectes després de passar pel centre. 
 
El director de l’escola destaca que fa uns anys, a 
la   zona hi havia al voltant d’una trentena de cellers, 
i actualment n’hi ha una seixantena, tot gràcies a la 
nfluència del centre formatiu. Busquet afegeix que

REDACTOR Josep Anton Pérez   FOTOGRAFIES EA Gandesa

8

El magazín de



iel departament d’Acció Climàtica es va adonar de la 
manca de professionals del camp i per aquest motiu 
va dedicar molts recursos a la formació agrària, i 
també a la d’alimentació, no menys important. 
 
EA de Gandesa incorpora  el  pròxim curs el 
Cicle Superior de Vitivinicultura per respondre 
a  l a  d e m a n d a  d e l  m a t e i x  s e c t o r ,  u n  c i c l e 
únic a Catalunya.  “Ja no podem conformar-
nos a generar operaris qualif icats,  s’han de 
generar professionals que puguin gestionar, 
d e c i d i r  i  i n f l u i r  e n  e l  d e s e n v o l u p a m e n t 
d e  l e s  e x p l o t a c i o n s ” ,  d e s t a c a  B u s q u e t . 
 
El nou cicle superior d’oli, vi i viticultura de l’escola 
agrària de Gandesa començarà a impartir-se el curs 

que ve, amb la voluntat que pugui ser una eina per 
generar oportunitats a la comarca.

Respondre a la demana professional 

A la Terra Alta predomina la vinya, però darrerament 
s’està implantant molta olivera, mentre que també 
hi té gran presència l’ametller, segons Busquet, i és 
per aquest motiu que l’oferta formativa se centra en 
aquests conreus. 

Aquestes són propostes també consensuades 
des del consell del centre, que reuneix els agents 
implicats en l ’agricultura i  la  transformació 
alimentària de la comarca, el sector d’on va sorgir el 
GS de Gandesa i Manresa.

“Acció Climàtica ha adequat la formació de les 

escoles agràries a la tipologia agroalimentària de 

la zona”

NOVA ESCOLA DESTINADA AL 
SECTOR DE L’HORTICULTURA I LES 
NOVES TECNOLOGIES

Cabrils
Segons la consellera Teresa Jordà, 
les escoles agràries han de formar 
persones perquè es puguin dedicar 
professionalment al sector.
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E SORTIDES

AEROPORT

LLEIDA-ALGUAIRE

ESCAPA’T A 
MAÓ & EIVISSA

E
mpeltar-te. És exactament el que fa falta si l’estiu t’ha agafat 
despistat i no t’has permès ni una pausa a la feina per aturar-
te a planificar unes vacances. A ses illes utilitzen aquesta 
expressió per referir-se als arribats a l’illa que hi arrelen com 
si fos casa seva. Ben bé com un arbre que torna a néixer 
damunt d’un altre tronc o branca. Ara, l’Aeroport de Lleida-

Alguaire t’ofereix l’oportunitat de renéixer volant fins a Maó i Eivissa a 
través de la companyia Iberia els dilluns i dijous fins al 3 de setembre. 
Per posar-t’ho encara més fàcil, et presentem una llista especial de 
llocs i plans únics per descobrir a fons ses illes i captar la seva veritable 
essència en la teva escapada, que ara pots fer ben bé directament des 
de casa. Si en tornes o no, ja només és cosa teva! 

Si te’n vas a Eivissa…

CALA XERRACA

Eivissa alberga algunes de les cales més preuades per les gents d’arreu 
del món, tant pels pels instagramers a la recerca de la foto com pels 
amants de la calma absoluta. Aquesta zona del nord presenta un 
seguit de cales amb una gamma de colors on no falta cap blau, que 
contrasta amb la terra rogenca i la verdor dels pins exuberants que 
l’envolten des de dalt dels penya-segats. Un escenari ple de vida que 
aflora de la posidònia, els prats protegits de ses illes que s’han fet amb 
les profunditats d’aquestes caletes, convertint-les en un lloc idoni per 
practicar-hi snorkel.

ES VEDRÀ

Eivissa atrapa. Ho sap tothom que hi ha estat i tu també ho notaràs en 
anar-hi. No se sap si és la llum de les postes de sol, els seus turqueses,

REDACTORA Marina Pallàs Barta

T’HO MEREIXES

Renéixer al Mediterrani
Aquest estiu, vola a Eivissa i Maó i reneix 

enmig d’aigües cristal·lines i estampes 
insuperables de la mà de l’Aeroport de 

Lleida-Alguaire i la companyia Iberia 

FOTOGRAFIA Adrien-Brun (Unsplahs)
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VOLS DIRECTES
de casa al paradís

la seva terra fèrtil o una combinació de totes, tot i 
que hi ha qui s’aventura a assegurar que Es Vedrà és 
l’epicentre d’aquest magnetisme innegable de l’illa. 
Com una muntanya misteriosa de forma volcànica, 
aquesta roca s’alça al mig de l’aigua traient el cap entre 
els núvols com un dels grans elements icònics i més 
imponents de l’illa. Es pot admirar des d’un mirador que 
ofereix vistes a la roca i a la posta de sol, tot alhora, una 
imatge captivadora que quedarà ben gravada a la teva 
retina.

L’HIPÒDROM DE SANT RAFEL

Eivissa batega al ritme del trot. La passió pels cavalls 
també forma part de l’ADN dels eivissencs, i l’Hipòdrom 
de Sant Rafel, un dels espais esportius de l’illa més 
monumentals, és l’escenari on aquest fervor eivissenc 
es desferma cada diumenge a través de les trobades 
entre amics, la competició, el joc i el divertiment 
absolut al voltant dels apreciats èquids. Una cita que, 
probablement, és la mena de ritual de pas necessari per 
acabar d’empeltar-te a l’illa per sempre més.

FOTOGRAFIA Es Vedrà - Xavi Pallàs Soberà

FOTOGRAFIA Josep A. Pérez
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Si te’n vas a Menorca...

CALA ESCORXADA

L’exclusivitat és un dels grans atributs de Menorca, però 
s’amaga en algunes cales recòndites que cal conquerir a través 
de camins molt especials. Situada al sud-oest de l’illa, aquesta 
petita badia verge d’aigües cristal·lines és com un tresor 
amagat amb poca afluència al qual es pot accedir des de Sant 
Tomàs, tres quilòmetres i mig enllà, seguint una preciosa ruta 
que voreja el mar a través de penya-segats i coves, barraques 
típiques i elements defensius molt peculiars. El trajecte, que 
faràs còmodament amb calçat esportiu, ofereix unes vistes 
panoràmiques que no oblidaràs, però l’arribada a aquesta cala 
serà la més gratificant de totes les que visitis. A més, hi ha 
una joia amagada extra pels amants de l’snorkel: un seguit 
d’increïbles coves submarines.

LA CALDERETA DE LLAGOSTA DE FORNELLS

La caldereta és un emblema de Menorca, però la seva recepta 
varia tant d’un lloc a un altre com el mateix paisatge de l’illa. El 
bucòlic poble de pescadors de Fornells és, en certa manera, 
el paradís dels qui arriben a l’illa a la recerca de la caldereta 
perfecta. Les llagostes de Fornells són famoses perquè la 
zona nord és rocosa i, per tant, tenen més substància i sabor 
de marisc. Explorar la preciosa vila per trobar el restaurant 
ideal per menjar la teva caldereta és un pla idoni... I amb una 
recompensa insuperable.

LITHICA

Lithica és un lloc pràcticament indescriptible, que hauríeu 
de veure amb els vostres propis ulls. Nascut de la mà de 
l’home, com les pedres de marès, però recolonitzat per la 
natura, aquest és un escenari de gran bellesa plàstica, que 
et transporta a fantàstics paisatges onírics i marcians. La 
fundació privada sense ànim de lucre que gestiona l’espai i 
organitza les visites t’introduirà fins al fons de la cultura de 
la pedra a través d’una inoblidable ruta per les pedreres, el 
gran jardí i el laberint. Ves-hi a l’hora de la posta, i la màgia i 
misticisme es multiplicaran fins a l’infinit.

FOTOGRAFIA La pedrera dels Tarongers de Lithica - Susanne de Goeij

FOTOGRAFIA Fornells - Cedida per la Fundació Foment del Turisme de Menorca

FOTOGRAFIA Cala Escorxada - Cedida per la Fundació Foment del Turisme de Menorca
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MICRO
POBLES

Associació

C
ada dia es fa més evident que cal treballar en xarxa per 
tal de poder superar els problemes que ens ocasiona 
la globalització. Els micropobles han de ser capaços 
d’ajuntar esforços per afrontar els reptes que ens venen 
aquests pròxims anys: repoblament, habitatge, serveis, 
comerç i centralisme són alguns d’una llarga llista. 
Micropobles de Catalunya (MdC) vol liderar la tasca 

d’afrontar els reptes descrits i de fer d’interlocutor entre les 
administracions i els municipis de menys de cinc-cents habitants, 
tot convertint-se en un lobby. 

Amb aquesta introducció, el president de l ’associació de 
Micropobles de Catalunya, Mario Urrea, presenta l’entitat per 
engrescar els municipis a formar-ne part, i també explica els 
fonaments i objectius que es pretenen aconseguir. L’entitat va 
néixer fa catorze anys i actualment, 210 dels 330 municipis de 
menys de cinc-cents habitants en formen part. 

Urrea detalla que l’entitat sorgeix de la necessitat de demostrar 
que les oportunitats no són les mateixes quan vius en una ciutat 

ESTATUT

Redactat 
l’any 2018
La realitat municipal catalana 
presenta uns trets característics 
que es poden resumir en l’existència 
d’una concentració de població molt 
important a l’entorn de la capital del 
país i, alhora, una xifra molt reduïda 
de població als municipis de menys 
de 500 habitants,

REDACTOR Josep Anton Pérez   FOTOGRAFIES Micropobles de Catalunya

La veu conjunta dels pobles de 
Catalunya que tenen menys de 

cinc-cents habitants
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El projecte HAMS
que quan vius en un micropoble. L’entitat es va constituir amb 
els mateixos fonaments que altres ens municipalistes com 
l’Associació de Catalana de Municipis  (ACM), o la Federació de 
Municipis de Catalunya (FMC).

El president detalla que un dels primers debats de l’associació 
va ser al voltant del seu nom, ja que es va creure que en pobles 
petits tenia una certa connotació pejorativa, d’infantesa, 
de necessitar molta i contínua cura. “Perquè, en realitat, la 
grandesa d’un micropoble no es pot mesurar tan sols pel 
nombre d’habitants, sinó que es pot mesurar per l’extensió del 
seu terme municipal o fins i tot pel nombre de Béns Culturals 
d’Interès Nacional (BCIN) que pugui tenir el municipi”, 
assegura.

Micropobles ha estat treballant durant aquests anys amb 
l’objectiu de convèncer al Govern que “no pot tractar per igual 
als que no són iguals”, i així és com es va començar a gestar el 
trencament de la “uniformització legislativa i de governança”, 
destaca Urrea.

Els anys de treball han donat els seus fruits i actualment 
les administracions superiors ja els tenen en compte i els 
consulten a l’hora de legislar temes rellevants, com ha passat 
recentment amb l’acord marc amb la Conselleria d’Igualtat i 
Feminismes.

“No són iguals les accions que es poden desplegar en un 
municipi de tres-cents habitants que en un de trenta mil” 
assegura Urrea.
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El portaveu de Micropobles destaca que la capacitat  
econòmica i fiscal també difereix i això no permet fer les 
mateixes aportacions als projectes des dels municipis de 
menys de cinc-cents habitants que des dels que superen 
aquesta població. O, també que la llei d’urbanisme 
no pot ser igual per Barcelona que per Torrebesses: 
“Això és de lògica, i ha costat catorze anys perquè la 
gent ho entengui”, indica Urrea.  Es tracta d’objectius 
i d’una voluntat que Micropobles va recollir l’any 2018 
en l’avantprojecte de l’Estatut dels Micropobles, un 
document viu que es continua consolidant avui.

Una de les possibilitats que s’està treballant és la 
d’ampliar els paràmetres per poder formar part de 
l’entitat a municipis de més de cinc-cents habitants 
que tenen més d’un nucli, o aquells que no superin 
els mil, però amb una pèrdua de població sostinguda, 
com passaria en molts casos, la qual cosa vol dir que 
els municipis de menys de mil habitants es podran 
incorporar a Micropobles. 

Equilibri o equitat territorial

Una de les reivindicacions més rellevants és que els 
ciutadans tinguin les mateixes oportunitats visquin on 
visquin. Per aconseguir-ho, però, calen moltes accions, 
“resoldre la bretxa financera dels caixers, la connectivitat  
i la fibra òptica, l’habitatge, la manca de comerç i serveis 
i, en definitiva, activitat econòmica”, etziba Mario Urrea.

U r re a  a s s e g u ra  q u e  n o  l i  a g ra d e n  e l s  te r m e s 
despoblament o repoblament, i creu que és més correcte 
parlar d’equilibri o equitat territorial, un concepte que té 
com a base el que anomenem projecte HAMS: habitatge,  
activitat econòmica, mobilitat —física i virtual—, i serveis.  

S i  a q u e s t s  q u a t r e  p i l a r s  n o  c r e i x e n  e n 
paral · lel ,  no s’obtindrà l ’objectiu,  segons Urrea. 
L’entorn de Micropobles vol assolir comunitats vives i 
plurals, amb el convenciment que en aquests pobles s’hi 
viu bé, en harmonia i amb qualitat de vida.

DRETS I OBLIGACIONS

Trencament, 
rellevància

L’entitat treballa per convèncer al Govern que “no pot 
tractar per igual als que no són iguals”. És així com es va 

començar a gestar el trencament de la uniformització 
legislativa i de governança.
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Tens un cotxe antic de trenta anys o més i no saps com 
catalogar-lo per poder circular amb ell?

Com catalogar el teu vehicle històric?

Per catalogar el teu vehicle, l’has de portar a un laboratori 
oficial o al fabricant perquè en certifiquin l’edat. Després, 
has de sol•licitar a la Direcció General d’Indústria que el 
consideri històric i passar la ITV. Amb aquests tràmits en 
regla, has de sol•licitar el canvi de matriculació a la Direcció 
Provincial de Trànsit. Per tot això, en total, pagaràs uns sis-
cents euros.

Beneficis d’aconseguir la matriculació d’un vehicle històric

A canvi, podràs circular per les zones de baixes emissions i 
obtindràs una rebaixa o exempció en l’impost de circulació 
del teu municipi. A la nostra corredoria, et podem aconseguir 
una assegurança especial per a aquests vehicles a un preu 
molt diferent.

T’han quedat dubtes de com fer-ho? Vols saber quina és la 
millor assegurança per al teu cotxe clàssic? Et pots posar 
en contacte amb el nostre equip mitjançant Whatsapp +34 
654 52 50 25, enviant-nos un correu a asur@asurbrok.es o 
trucant al 973603463.

Com catalogar un cotxe clàssic?
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Collars GPS en ramat, la nova 
tecnologia del primer sector

Al Pallars Sobirà ja hi ha dos-cents animals 
amb aparells geolocalitzadors

L’
REDACTORA Marta Argilés   FOTOGRAFIA ACN

IRTA i la Unió de Pagesos col•laboren junts per 
impulsar un programa pilot de geolocalització 
de ramats mitjançant l’aplicació Digitalanimal. 
El projecte es va iniciar el 2020 mitjançant 
una subvenció del Fons Europeu Agrícola de 
Desenvolupament Rural de la Unió Europea i 
consisteix a incorporar un GPS al collar d’un 

animal representatiu del ramat de manera que, des de 
l’aplicació —supervisada pel ramader—, es pugui controlar 
el bestiar i la situació d’aquest a una llarga distància i de 
forma virtual.

Actualment, dos-cents caps de bestiar entre vaques, 
cavalls i ovelles, participen en aquest estudi que pretén 
aportar tranquil•litat al ramader i, tanmateix, contribuir 
al benestar animal

L’aplicació, creada des de Madrid, viatja fins a les mans dels 
pagesos catalans. El doctorand de l’IRTA, Roger Vidal, ens 
explica que s’han col•locat nou antenes de cobertura a la 
zona de l’Alt Pirineu i que aquest nombre reduït d’antenes 
ha suposat un problema per la localització dels animals 
amb GPS incorporat. Per això, reclamen una infraestructura 
més àmplia de cobertura, per no perdre així el senyal GPS 
del ramat i afavorir la fluïdesa i la precisió de l’aplicació. 
L’estudi s’ha distribuït per tot el parc natural i, especialment, 
a les zones de Vall Ferrera, Vall de Cardós i Vall d’Àneu.

Els collars tenen una bateria d’un any de durada i un cost 
de cent cinquanta euros per unitat

“La idea era trobar l’ús de noves tecnologies per millorar 
les explotacions ramaderes i  fer-les més rendibles 
socioeconòmicament. Es va començar incorporant collars 
GPS a la zona del Parc Natural de l’Alt Pirineu i l’estudi volia 
comprovar si el ramader optimitzava el seu temps a l’hora 
de localitzar el seu ramat, reduïa la gasolina i afavoria el 
benestar animal de les pastures”, comenta Vidal. 

Els beneficiaris del projecte són la Cooperativa del 
Pallars de Sort i la Pirenaica

Els collars GPS, però, també tenen la funció de prevenir 
els atacs de l’os i poder-hi fer front. “La nostra intenció és 
que els collars puguin detectar moviments estranys o de 
dispersió i alertar el ramader de la presència d’un possible 
depredador, per així persuadir l’atac”, explica el doctorand. 

Avui dia, només hi ha una empresa —Digitalanimal— que 
s’encarrega del subministrament dels collars GPS, però 
l’IRTA i Unió de Pagesos esperen que la idea d’incorporar 
aquesta nova tecnologia creixi i pugui ampliar-se l’oferta i 
la demanda del collar. D’altra banda, la trajectòria d’aquest 
projecte ha avançat fins a formar part d’una tesi doctoral 
on es vol estudiar si es pot fer una gestió de les pastures 
geolocalitzades mitjançant la creació de mapes de calor que 
mostraran els animals seleccionats, per trobar les zones 
amb més beneficis pels pastors i els ramats en qüestió. 

L’estudi i la pràctica dels collars GPS tenen la intenció 
d’extrapolar-se a altres parts del Pirineu com la Vall d’Aran 
i el Ripollès. 
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LES ENTRANYES DE CASA MIRAVET, 
EL FORMATGE DE PALLARS

REDACTORA Marta Argilés   FOTOGRAFIA Iban Campos

L’Iban Campos és un pastor de trenta-dos anys de Talarn que es dedica a l’elaboració del seu propi formatge amb 
la llet de les vaques de Casa Baravic. Des del 2017, té una formatgeria coneguda com a Formatge de Pallars i té 
quatre tipus de formatges: el Gormand, el Rústic, el Pallars i el Mont-rebei. Actualment, té una explotació ramadera 

petita de cinc ovelles negres de raça Ouessant on l’acompanya el Belcebú.

S
i sacsegem les entranyes de l’empresa Formatge de Pallars podem observar què pot arribar a fer la força 
dels records que es queden en la nostra memòria. L’Iban va crear la formatgeria perquè volia treballar per ell 
mateix. A més, però, tenia el record de la seva padrina fent els embotits casolans. Ell va iniciar-se elaborant 
embotits com ho van fer els seus avantpassats al seu temps i després s’hi va afegir la seva padrina. Més 

tard, s’adonà que la carn al Pallars ja tenia un nivell prou important i es va llançar al mercat del formatge; feia falta una 
Casa Miravet al Pallars Jussà. 

Quina va ser l’evolució per consolidar el teu propi negoci 
amb el formatge?

La meva idea era fer un obrador alimentari petit i legalitzat, 
però com que volia que fos multifuncional per envasar mel, 
fermentar vi i elaborar el formatge i l’embotit, la dimensió 
xocava amb les normatives actuals i no m’ho permetia, ja 
que et demana que tinguessis una línia exclusiva per cada 
aliment que volguessis produir. Moltes vegades acabes amb 
un cul-de-sac per culpa de la normativa, perquè en aquest 
país no es cuida l’ètica i la moral. Jo he acabat consolidant la 
meva formatgeria, desproporcionant el projecte i construint 
un obrador de grans dimensions mitjançant una explotació 
ramadera de cinc ovelles negres i un espai que encara no 

està acabat, que serà la sala de munyir. Aquesta ha sigut la 
meva consolidació. 

Parlem dels teus formatges. Quins i quants tipus de 
formatge fas?

Tinc quatre tipus de formatges: el Gormand que és el més 
fàcil de fer; el Rústic, que és el més petit i el més guerrer; 
el Pallars, que és de tres quilograms; i el Mont-rebei, que 
és el més gran i pot fer entre set i catorze quilograms. Per 
un costat, elaboro uns formatges més tendres i de poca 
maduració per poder oferir una línia més econòmica 
i sostenible, ja que sempre he defensat poder vendre 
un producte artesà i assequible per tothom. Per això, el 
formatge tendre guarda molta aigua, acumula més pes i 
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el pots vendre més barat. D’altra banda, fem 
també el de cervesa, que ve a ser un semicurat 
que raspallem amb cervesa artesana per fer-
li ferides i, així, els llevats s’hi estableixen 
dins per fer-lo més gustós i tendre. El tercer 
tipus és el de safrà, Lo Safraner, que és molt 
més gran i l’amassem amb safrà, el torrem 
perquè adquireixi més gust, l’emmotllem i 
en surt un formatge de tres quilograms d’un 
color grogós que és molt gustós per menjar i 
també es pot fondre. La resta de formatges 
són premsats amb diferents maduracions, 
per exemple un de sis-cents grams de dos 
mesos, un de tres quilograms i les pastes 
cuites, que les deixem fins a sis mesos. 

Formes part de Pagesos GPS. Què és?

Pagesos GPS significa ‘Grup de Pagesos 
Sonats’ i és un grup de WhatsApp que es 
conforma de pagesos i pastors d’arreu de Catalunya i 
València que lluiten per una mateixa causa: crear un nucli 
d’unió i d’ajuda en conjunt. Nosaltres ho definim com la 
maçoneria de l’agricultura catalana. El grup el configurem 
pagesos de moltes branques diferents del sector primari, 
des de la petita pagesia a grans terratinents. La meva 
experiència amb Pagesos GPS és molt positiva. Quan 
vaig introduir-m’hi, vaig veure que molts dels que érem allí 
teníem els mateixos problemes i els mateixos pensaments, 
i d’aquí, la plataforma. És com el fruit d’un sentiment de 
voler dignificar el que estàs fent. 

Per posar un exemple de solidaritat, quan l’últim vaquer 
del Pallars Jussà, el Manel Olsina, buscava algú perquè 
l’ajudés amb la seva explotació lletera perquè si no l’havia 
d’abandonar, abans que jo decidís assumir-la, vam publicar 
un anunci sobre la seva problemàtica a Twitter i va tenir un 
gran impacte gràcies a l’usuari de Pagesos GPS. Quan jo 
només tenia trenta-quatre seguidors a la plataforma, es va 
reproduir 840 vegades, tot gràcies a la difusió que es va fer 
des de Pagesos GPS. 

Parla’ns del mercat agroalimentari que heu creat 
mitjançant WhatsApp aquí al Pallars. 

Al Pallars hem creat un grup de WhatsApp que consisteix 
en un mercat virtual, allí hi ha productors de proximitat 
del territori que ofereixen els seus productes mitjançant 
aquest mercat en línia. El que s’intenta és crear una 
economia circular. Quan tu vas al mercat i vas a comprar 
pomes, també compres tomàquets perquè els veus allí al 
costat. Doncs així és com funciona aquest mercat, i estem 
notant molts beneficis amb les comandes. També, darrere 

d’això existeixen noves rutes, per exemple, un home de 
Lleida em va comprar cent euros de formatge mitjançant el 
mercat i em va dir que afegís dos xoriços. Jo no en faig, però 
sé on puc aconseguir-los i de proximitat. Doncs així va ser, 
mitjançant l’economia circular. 

Curiós. Així que economia circular o barbàrie, no, Iban?

La barbàrie està per venir i nosaltres la patirem, però on 
es patirà de veritat serà a Àfrica perquè certs cultius que 
s’haguessin quedat a Àfrica, quan esclati això, tiraran 
cap a Europa. El primer motiu és perquè continuar amb 
l’ecologisme així és absurd, perquè això no val res quan 
després has de tenir una petjada de carboni molt forta 
per portar-ho de fora. Després, apareixen les sequeres i la 
falta de producte que ha ocasionat la guerra. L’any que ve, 
l’encariment de l’energia farà que la gent no vulgui produir 
tant. I, com a efecte rebot, hi haurà una inflació del preu 
del gra que provocarà que, qui el produeixi, ja no el vulgui 
vendre perquè el farà servir per alimentar el seu bestiar, de 
manera que incrementarà el preu de forma proporcional i 
no exponencialment. Aquí ja ens trobem al moll de l’os. 

Arribarà un moment que produir no valdrà la pena si no 
podem pagar el gasoil, o potser resultarà que tindrem dos 
dits de front i es mantindran uns preus de gasoil assequibles 
per l’agricultura i no per qui el pot pagar, que és el qui té un 
Q7 per pujar a Baqueira. Què farem? Potser resultarà que 
les polítiques comunistes no són tan dolentes. Si de veritat 
arriba el col•lapse, l’únic lloc on es podrà viure és a Cuba. 
Aquí hem creat una generació que viu immersa en la cultura 
de comprar-consumir-llençar i tornar. A Cuba han sabut 
agafar cotxes de cinquanta anys d’antiguitat i mantenir-los.
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La cita per excel·lència del teatre i les arts escèniques de carrer 
acollirà seixanta-dues propostes artístiques

F
iraTàrrega emprèn la recta final dels 
preparatius de la seva edició 2022 amb 
un objectiu fixat en l’horitzó: recuperar 
l’espai públic i les propostes de carrer, 
dos dels seus segells inqüestionables 
d’identitat.

FiraTàrrega, que tindrà lloc del 8 a l’11 de setembre, 
aposta d’una manera ferma i decidida per les estrenes 
d’espectacles, les quals suposaran més de la meitat 
de les propostes escèniques que es podran veure, 
emmirallant-se especialment en el talent internacional. 

Tot plegat, sota el leitmotiv de ‘l’inesperat’, la trobada 
casual, l’episodi canviant, el moment sorpresa que 
sent tant el públic aspectant com els professionals 
de damunt de l’escenari, des de l’inici al final de cada 
representació.

Les quatre jornades de FiraTàrrega aixoplugaran 
propostes escèniques agrupades en vuit grans blocs 
que posen el focus en les generacions de creatius 
més joves, la part experiencial de les arts escèniques, 
l’entreteniment i la diversió, el vessant reflexiu, els 
itineraris, la presència de l’era digital, la importància de 
la paraula i les peces inesperades.

1. Veu jove

Les propostes d’aquest bloc donen veu al talent més 
jove del festival, no només dels creadors, sinó també 
del públic. Destaquen Lali Álvarez amb ‘The Unfinished 
Human MANIFESTO’, i Teatro en vilo, una coproducció 
amb el Centro Dramático Nacional, i el seu ‘Blast’.

REDACTORA Cristina Mongay   FOTOGRAFIES FiraTàrrega

2. L’experiència

Conjunt d’obres que necessiten un públic actiu i espais 
singulars per cobrar sentit. Entre altres, hi trobem Roger 
Bernat i la seva ‘Dormifestació’, Artistas Salchichas amb 
‘Hablar con las plantas para llegar a un paisaje’, i Engruna 
Teatre i el seu particular ‘Univers per a infants de 0 a 2 anys’.

Ja arriba una 
nova edició de
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3. Festiu

El circ, la dansa, la performance, el teatre i la 
música faran esclatar una paleta de sonoritats 
i colors diversos i festius. S’engloben aquí la 
Compagnie Dyptik amb ‘Mirage (un jour de 
fête)’, Sound de Secà amb ‘+’, i Truca Circus 
amb ‘Sopla!’, que evoca el món del còmic. 
 
4. Cogito, Ergo Sum

Programació centrada en les propostes 
que tenen la voluntat de fer reflexionar 
e l s  p ú b l i c s  a s s i s t e n t s .  D e s t a c a  L e d 
Silhouette i Marcos Morau amb ‘Los perros’, 
i  Joseph Toonga amb ‘Born to protest ’ .  
 
5. Itineraris 

En aquesta edició tornen les peces amb 
històries deambulants que tindran lloc al 
mig del carrer i que incorporen moviment i 
desplaçament. Entre altres, Hortzmuga Teatroa 
& Deabru Beltzak amb ‘Senta, a la deriva’.

6. Dramatúrgia digital

FiraTàrrega posa l ’accent en les noves 
formes de creació, on pren protagonisme 
el llenguatge digital, la tecnologia, les arts 
escèniques i  l ’espai  públ ic .  Destaca la 
peça ‘Onírica mecànica’,  de Jesús Nieto. 
 
7. La Paraula

Repeteix el diàleg de la ‘paraula’ amb la música, 
la ràdio o la poesia. En aquesta línia, destaca 
una conversa oberta entre la filòsofa Marina 
Garcés i l’artista Clara Peya sobre l’inesperat. 
 
8. L’Inesperat

Remetent la temàtica de FiraTàrrega d’enguany, 
aquest bloc agrupa el conjunt de peces 
inesperades que es podran descobrir al llarg 
de la cita en qualsevol lloc i moment. Creacions 
com les de David Somló amb ‘Drift’, Sauf le 
dimanche, amb ‘Troc!’, i la llibreria mòbil ‘La 
Carbonera Itinerant’.

17 de les propostes de la 
programació 2022 procedeixen 

del Territori Creatiu, el viver 
creatiu de FiraTàrrega
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Mengem Ponent,
el bo i millor de la nostra terra

La cooperativa remarca la importància que mereixen la pagesia i els 
petits productors per preservar la vida al territori

ls petits productors són el motor incansable 
que tradicionalment han mantingut viva 
l’economia dels pobles de les terres de Ponent. 

Persones senzilles i treballadores que han 
transmès, de generació en generació, la 
saviesa de la cura de la terra i dels processos 

productius, i han sabut cuidar –i extreure– el millor d’aquesta 
en funció de cada època de l’any.

Fent bategar aquesta manera de fer ancestral, es consolida 
Mengem Ponent, una cooperativa formada per vint-i-set 
productors que, des de l’estiu del 2020, decideix vendre en 
línia i portar a la taula de les llars ponentines la cistella plena 
de productes alimentaris de qualitat.

Un projecte que arrela amb força, que aposta per aconseguir 
un model alimentari sobirà i que realça la qualitat dels 
productes de la terra, saludables, de temporada i proximitat, 
ecològics i nascuts del respecte pels cicles de la natura. 

Els sabors de sempre 

Mengem Ponent ofereix a la clientela des d’oli d’oliva verge 
extra a fruites i verdures fresques i variades, passant per la 
cervesa artesana, els fruits secs, els llegums, la carn fresca, 
la llet i els derivats làctics, els derivats dels cereals (pans, 
bases de pizza, brioixeria, etc.) i els ous frescos. 

També posen a disposició algunes dolçaines com la mel, 
les ametlles garapinyades, els carquinyolis, els caramels 
o la crema de xocolata ecològica; els licors artesanals, els 
vins, les melmelades, les plantes aromàtiques i d’altres 
productes elaborats com l’ecodetergent, el xampú sòlid o 
els bàlsams labials. 

El seu compromís és clar: oferir els millors productes 
de proximitat sorgits en cada moment de l’any sense 
intermediaris, i fer-los arribar a les cases de les sis 
comarques ponentines amb enviaments setmanals. 

Una aposta decidida a fer revifar la petita economia 
i preservar la vida dels pobles, el territori i la pagesia de 
sempre. 

REDACTORA Cristina Mongay   FOTOGRAFIES Mengem Ponent
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