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Qualsevol intervenció a la llar, per petita que sigui, és convenient 
que la duguin a terme professionals especialitzats en l’ofici. 
Reformes integrals, cuines, banys, aïllaments, humitats, 
façanes, teulades, etc., requereixen un bon assessorament en 
tots els passos a seguir (abans, durant i després de l’execució) 
i en la selecció dels materials més adients, tenint sempre 
en compte el teu gust, tot optimitzant al màxim possible els 
espais per millorar-ne l’habitabilitat i l’eficiència energètica.

Si estàs buscant una empresa professional en què prevalgui 
l’experiència i l’expertesa dels seus oficials i que et transmeti 
el 100% de tranquil·litat i competència, sens dubte vas 
ben encaminat: aquests som nosaltres. A XP Serveis el Pla 
ens agrada crear espais que evoquin renovació, benestar, 
innovació... I que, a més, siguin confortables i segurs.

En aquesta ocasió, volem parlar-vos dels aïllaments i les 
moltes possibilitats de millora que aporten, tant acústicament 
com tèrmica, per evitar sorolls de l’exterior i garantir una 
temperatura adequada, en consonància amb la mínima 
despesa energètica.

Els sostres de pladur són un aïllant perfecte gràcies a la 
seva càmera d’aire intermèdia que, a més, pot utilitzar-se 
per contenir i embellir tota la instal·lació de tubs i cablejat, 
complementant-se també amb altres tipus d’aïllament (fibra 
de vidre, cel·lulosa, llana de roca, etc.). A més, gràcies a la seva 
versatilitat, podrem crear espais totalment personalitzats, 
elegants i funcionals, de manera ràpida i assequible.

També estem especialitzats en tota mena d’humitats 
(condensacions,  capi l · lar itats,  impermeabil itzacions 
deficients), molt comunes en multitud d’habitatges —tant 

antics com de nova construcció— causades principalment per 
un excés d’acumulació de vapor d’aigua que provoca l’aparició 
de taques de floridura, baf en cristalls de finestres, problemes 
respiratoris i males olors. Altres situacions que podem trobar-
nos en garatges, habitatges, soterranis i plantes baixes causen 
despreniments de pintura, floridura en parets, sensació 
d’humitat, fred en l’habitatge i l’augment del consum de la 
calefacció (totes elles principals conseqüències de les humitats 
per capil·laritat).

Per últim, volem comentar-te la inqüestionable importància de 
mantenir en bon estat les teulades i les façanes, tant particulars 
com comunitàries, tot evitant així l’aparició de diversos 
problemes derivats de l’estat de conservació de la instal·lació. 
És important tenir en compte que, per reduir la demanda i el 
consum de calefacció i refrigeració, l’aïllament exterior de la 
façana i l’hermeticitat de l’edifici són fonamentals.

La façana i la teulada representen la pell de l’edifici i, per 
tant, en són els elements més exposats. La seva durabilitat 
dependrà del manteniment, dels materials i la morfologia de la 
seva construcció. En tractar-se d’elements exteriors, es troben 
sotmesos a constants i múltiples agressions, com ara cicles de 
mullat i assecat, elevats canvis de temperatura (o èpoques de 
molt fred), afectació per agents contaminants atmosfèrics, etc. 
Per evitar aquests danys i que es transmetin a altres elements 
estructurals, és important establir un bon pla de manteniment. 
Així doncs, amb l’anàlisi i l’estudi individualitzat d&#39;aquestes 
circumstàncies, podrem cercar la solució més adequada i 
ajustada a les teves necessitats.

A XP Serveis el Pla t’oferim la millor qualitat i garantia gràcies 
als materials que utilitzem, combinats amb la professionalitat 
de més de trenta anys d’experiència en el sector i una atenció 
acurada i cuidada que garanteix la teva satisfacció i total 
tranquil·litat.

Sempre a la Sempre a la 
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@territoris.cat

/territoris.cat

@territoriscat

Pots trobar-nos també a:
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: Josep A. Pérez

Edita: Plandora Continguts
Impressió: GoPrinters

Dipòsit Legal: DL L 480-2015

Editorial
Aquest divendres tornava a casa després de l’habitual 
caminada diària, i tot d’una se’m va representar una 
escena força colpidora —que no deixa de ser una 
percepció personal; no sé què en pensarà el lector!—. Al 
barri hi ha algunes grans superfícies que, en acabar la 
jornada, treuen en algunes de les vies més transitades 
de Lleida un contenidor amb articles d’alimentació i 
altres que no s’han venut.

En aquell moment hi havia dues senyores abocades 
al contenidor, recollint barres de pa i altres productes 
d’alimentació. A uns escassos quatre metres, podies 
veure un establiment de restauració amb la terrassa i 
l’interior a vessar de clients... Era divendres, i la majoria 
de persones semblaven totalment alienes a l’escena que 
s’estava produint.

Reprenent el retorn a casa, al portal d’una entitat 
financera —paradoxa!—, un jove es feia un entrepà amb 
les restes que havia aconseguit al ‘beneït contenidor’. 
Reitero: segurament el relat no té res d’estrany 
ni rellevant per la majoria de lectors, però hom va 
reflexionar sobre l’escena, pensant si seria el futur 
que esperava a aquesta societat postpandèmica, i 
supervivent del bel·licisme de les grans potències 
mundials.

La imatge de les persones abocades a una situació de 
precarietat pel nou sistema econòmic mundial se’m 
va gravar a la retina. Però jo també em preguntava si 
aquella escena podia haver provocat, en les persones 
que estaven gaudint de la vesprada del 
divendres amb famílies i amics, alguna 
conversa profitosa al respecte.

Crec que, en el millor dels casos, podien 
parlar dels polítics i de les seves actuacions, 
dels preus de les energies, dels carburants 
o dels aliments de primera necessitat. Però 
més enllà de la conversa més o menys 
acalorada, tot tornaria al conformisme 
habitual.

I és aquesta la reacció de la ciutadania 
catalana i espanyola que no puc 
entendre, aquest immobilisme davant 
la pressió fiscal i dels preus al consum, 
que cada dia escanya amb més ferotgia. 
Fins quan suportarà la ciutadania aquesta 
situació? Hi haurà algú que encapçali la 
revolta? O som tan ingenus que esperem la 
solució de les administracions?

Josep A. Pérez
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Plandora SCP gaudeix de contractes impulsats i subvencionats pel SOC, 
financiats al 100% pel Fons Social Europeu com a part de la resposta de 
la Unió Europea a la pandèmia de COVID-19. La Garantia Juvenil, és una 
iniciativa europea d’ocupació per reduir l’atur juvenil.

Amb la col·laboració de:



EN ESTAT 
D’EMERGÈNCIA

El sector primariEl sector primari

T
ot rau en la sobirania alimentària. I en cal una amb 
condicions pel sector primari i per la gent que 
vetlla perquè aquest no perdi força en els seus 
engranatges i girin les turbines de la producció. Al 
documental emès per TV3 el passat 23 d’octubre 
al programa de ‘30 minuts’, ‘La pagesia que ve’, 
s’analitza la situació d’emergència que viu el món 

de la pagesia en l’actualitat i s’observa que, a Catalunya, s’ha 
perdut prop de cinc mil pagesos els últims deu anys. Les xifres 
no són gaire esperançadores, però existeix un moviment 
integrat per representants de la ciutadania i organitzacions 
arrelades al món rural, País Rural, que pretén lluitar per un 
canvi i pel benestar i les condicions dignes del sector primari. 

Josep Maria Vila Abadal, exalcalde de Vic i actualment 
propietari forestal, s’ha posat al capdavant del grup de País 
Rural com a president del moviment. La seva mirada és 
inconformista i vol reivindicar una legislatura inclusiva al 
Parlament de Catalunya i al Govern per tal que el sector 
primari no malvisqui i pugui sobreviure i, així, continuar 
apostant per les noves generacions pageses. Abadal defineix 
País Rural com un grup de pressió de gent preocupada per 
la Catalunya rural, que representa el 90% del territori català, 
sense tenir en compte les àrees metropolitanes. El moviment 
pretén defensar i reivindicar la vida i les necessitats d’aquesta 
població que habita les zones rurals, incloent-hi la sanitat, 
l’habitatge, l’urbanisme, la tecnologia, l’economia, l’educació 

i el medi ambient, entre altres àmbits. Però, sobretot, vetllen 
per qui treballa en la pagesia, la ramaderia i l’agricultura. 

“La nostra principal preocupació és que la 
pagesia pugui recuperar la seva gestió del 
sector”, reivindica País Rural

País Rural el formen ajuntaments, persones privades, 
associacions i gent del món empresarial, però també s’hi pot 
sumar qualsevol persona que hi vulgui participar. La seva 
tasca rau a generar un espai de diàleg amb els polítics per 
consensuar i revertir la problemàtica que viu el sector primari i 
la producció a l’hora de decidir pels seus propis drets. Pretenen 
influir en l’administració i la legislació que es decideix des del 
Parlament i el Govern català i fer sentir la veu dels nuclis rurals 
que, actualment, perceben que no es té en compte la seva 
opinió a l’hora de dissenyar una legislació per a tots, ja que 
constaten que es dissenya des de la Barcelona centralitzada 
i no des de totes les zones que l’habiten, tenint en compte 
que ells no es poden equiparar amb les zones metropolitanes, 
perquè les necessitats són totalment diferents i a diferents 
escales. 

Respecte a l’Estatut de Municipis Rurals que s’està elaborant 
des de la Generalitat i el Parlament per aconseguir una 
Agenda Rural inclusiva, l’organització assegura que ells no hi 
participen directament, però que hi donen suport, juntament 

País Rural naix per impulsar una legislatura digna per la gent 
que viu del sector primari

REDACTORA Marta Argilés Macià   FOTOGRAFIA Salvador Vergés
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amb altres organitzacions que estan al moll de l’os com Eines 
de Repoblament Rural o l’Associació de Micropobles de 
Catalunya. Tanmateix, insisteixen en el fet que s’ha de vetllar 
pel sector primari, que involucra la ramaderia, l’agricultura i els 
boscos, entre altres, perquè marquen el camí cap a una vida 
sostenible i segueixen un cicle circular, produint i recuperant la 
producció, de manera que no generen residus i promouen un 
model d’economia circular. El sector s’alimenta de productes 
agraris dels quals es fa un bon reciclatge. “Els boscos, no cal 
dir-ho, alliberen oxigen que també queda fix en la construcció 
de mobles o s’allibera a través de la combustió”, indica Abadal. 

Parlem també sobre l’Agència de la Natura amb l’organització 
rural, que assenyala que des del Parlament i el Govern no els 
han facilitat informació ni han deliberat res conjuntament. 
“Ens van prometre que canviarien la legislatura i ens deixarien 
participar més, però encara no hem rebut resposta i, si és així, 
una vegada més, el sector governamental imposarà la seva 
forma de veure les coses sobre el sector rural”, diu el president 
de País Rural. 

Des de l’organització volen que l’administració accepti delegar 
la gestió de la pagesia al mateix sector i que els funcionaris els 
brindin facilitats perquè s’incorpori la gent al territori: “Molta 
gent abandona el sector a causa de la poca agilitat de la 
mateixa administració d’agricultura”. A més, també reclamen 

que l’administració d’urbanisme no posi traves en la nova 
construcció de masies i coberts, entre altres. 

“Que ens deixin governar a nosaltres el nostre 
propi territori; ells, que s’ocupin de la ciutat, que 
nosaltres ja en som coneixedors del nostre” 

D’altra banda, també han reivindicat que cal implantar mesures 
fiscals per incentivar noves activitats en el sector primari, 
ja que asseguren que no delegar competències a la gent del 
mateix sector és “tot un despropòsit” i juga a la contra dels qui 
treballen la terra i l’aliment des de la “primera línia de foc”. Josep 
Maria Vidal Abadal assegura que veu magre el futur del sector 
primari: “Estan plegant pagesos de 70 anys que no tenen un 
relleu generacional al darrere, i els nois joves que s’incorporen 
tenen moltes dificultats perquè tenen la competència de les 
indústries agroalimentàries”. El responsable assenyala que 
Catalunya serà “insuficient en l’àmbit alimentari” si no es fa un 
canvi, i considera que el canvi s’ha de fer des de la legislatura. 
“El quilòmetre zero no existeix, no té lloc dins del sistema 
alimentari”, afirma. Abadal creu que s’ha d’apostar per la 
confiança en el sector agrari i ramader cuidant al productor com 
a consumidors i pagant el producte al preu que li toca, ja que la 
indústria agroalimentària “ja s’aprofita prou de desencaixar els 
preus i de maltractar el seu producte i la seva labor”, deixant-
los fora de joc.
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Autònom, què passa quan deixes 
de treballar? Que els ingressos es 
redueixen o desapareixen, encara 
que tinguis dret a cobrar  la baixa de 
la Seguretat Social. Te’nposem un 
exemple.

Si tens una malaltia i estàs cotitzant 
per la base mínima, el primer mes 
cobraràs el 60% de la teva nòmina i, la 
resta dels mesos, el 75%. Tanmateix, 
hauràs de continuar pagant la teva 
quota d’autònom durant les dues 
primeres mensualitats.

Quant et sobra? Pots viure amb 
aquests diners? Segurament, no.

Aquí entra l’assegurança. 
En què consisteix l’assegu-
rança de baixa laboral?

Segons el nostre punt de 
vista, només hi ha una solució: 
contractar una  assegurança de baixa 
laboral  que és  compatible amb la 
prestació de la Seguretat Social. 
Cobraràs la quantitat diària 
que tu decideixis. A AsurBrok 
analitzarem la teva situació i 
calcularem quina quantitat vols 
o pots pagar a la companyia 
d’assegurances a canvi de la teva 
prestació per malaltia o accident.

Quan la rebis, l’hauràs de declarar a 
l’IRPF, ja que tributa com a increment 
de patrimoni.

Tots ens hauríem de poder permetre 
estar malalts, també els qui treballen 
per compte propi. Tots hauríem de 
tenir dret a cobrar una prestació per 
baixa. 

T’ha quedat algun dubte sobre 
l’assegurança que necessites?  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.

Coneixes l’assegurança de 
baixa laboral per autònoms?
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L’horitzó de futur 
de Tallers A. Miquel

T
allers A. Miquel obria les portes de 
la seva central a Sidamon el dia 21 
d’octubre en el marc de l’acte que 
van anomenar ‘+ de 50 anys’. Un acte 
amb el qual la companyia lleidatana, 
líder en el sector dels carretons 
elevadors i distribuïdora de la marca 

alemanya Linde, volia mostrar la seva evolució i 
el seu projecte de futur. La convocatòria també 
va fer palesa la voluntat del canvi generacional 
que l’empresari Antoni Miquel fa cap als seus fills, 
Antoni, Albert i Oriol.

Sidamon es va convertir en el centre neuràlgic del 
sector empresarial, de Catalunya i d’Espanya, ja que 
a Antoni Miquel li han fet costat els concessionaris 
de la marca Linde de totes les demarcacions 
de l’estat. Molts dels responsables d’aquestes 

empreses van manifestar que es van declinar per la 
marca Linde gràcies a Antoni Miquel, i tots l’hi van 
agrair públicament. Antoni Miquel va afirmar que 
la marca “ha aconseguit fer de totes les empreses 
una gran família”. La família Miquel també va rebre 
el suport del director general de Linde Material 
Handling Iberica, Jaume Gener, qui va destacar 
l’exemple emprenedor d’Antoni Miquel, “que s’ha 
dedicat en cos i ànima a la seva empresa buscant el 
desenvolupament del negoci i la rendibilitat amb el 
suport del seu equip”.

L’acte ‘+ de 50 anys’ va obrir les portes dels 22.000 
metres quadrats de les noves instal•lacions de 
Tallers A. Miquel en el polígon industrial de Sidamon, 
en les que s’hi troba la seu administrativa, de 
vendes i gestió, el taller de reparació i manteniment 
de carretons, i l’àrea de desenvolupament de

REDACTOR Josep A. Pérez   FOTOGRAFIES Josep A. Pérez 

Industrials, administracions i la societat lleidatana reten 
homenatge a l’empresari Antoni Miquel

+ de 50 anys
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ROBÒTICA SOCIAL

Suport del 
robot Mika
El robot Mika, desenvolupat per 
al suport pedagògic a alumnes 
que pateixen TEA, un projecte 
de La Salle de la Seu d’Urgell i la 
Universitat Ramon Llull.

modificacions i millores de màquines, així com de nous 
equips, espai de demostració i prova d’equips de seguretat 
i connectivitat. La zona més concorreguda va ser la dels 
carretons robotitzats, màquines que executen les tasques 
de logística completament soles mitjançant intel•ligència 
artificial.

Tallers A. Miquel va compartir amb tots els agents amb els 
quals ha tingut i haurà de tenir relació el projecte de futur 
de l’empresa, un nou recorregut que capitanegen Oriol 
Miquel des de Mollerussa i Antoni Miquel des de Valls, amb 
la supervisió i gestió administrativa d’Albert Miquel. Tots tres 
asseguren que el seu pare i l’empresa ha sigut la millor escola, 
i que continuaran el llegat del seu antecessor.

Un projecte social i educatiu

El compromís en la qualitat del servei de Tallers A. Miquel està 
fortament lligat a la formació, un model empresarial que la 
companyia lleidatana va importar de la central alemanya de 

Linde a Aschaffenburg. A la factoria, s’hi troba un centre en el 
qual es preparen professionals en totes les àrees que formen 
part de la fabricació dels carretons elevadors, i compaginen 
els estudis amb el treball a la planta.

Tallers A. Miquel no ho ha fet exactament de la mateixa 
manera, sinó que ha signat convenis amb set centres 
educatius de Lleida i Tarragona per compartir tecnologia, 
desenvolupament i formació. En tres d’aquests instituts, 
la companyia ha finançat la instal•lació d’un taller 
d’electromecànica i pneumàtica per les pràctiques dels 
alumnes, concretament als instituts Mollerussa i Pere Martell 
de Tarragona, i s’està preparant una nova instal•lació a 
l’institut La Salle de Mollerussa.

Al marge de la formació estrictament industrial, Tallers A. 
Miquel ha participat en el finançament de projectes educatius 
i socials com el que es desenvolupa al col•legi La Salle de la 
Seu d’Urgell, conjuntament amb la Universitat Ramon Llull.
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L’interès per al desenvolupament

L’equip de Tallers A. Miquel ha obtingut el 
respecte de la central Linde, perquè ha assolit 
l’essència de la seva forma de treballar i de la 
implicació en els principis socials dels empleats. 
D’altra banda, també cal destacar que Tallers A. 
Miquel ha desenvolupat un equip d’enginyeria 
destinat a la modificació i adaptació dels 
carretons a entorns de treball i tasques 
específiques, una divisió que ha desenvolupat 
solucions estratègiques per línies de fabricació 
i equips de treball.

En el marc de les aportacions i col•laboració 
amb la central de Linde, Tallers A. Miquel va 
impulsar el concurs de conductors de carretons 
elevadors. Una iniciativa que va néixer amb 
la voluntat d’incentivar la professionalització 
d’aquesta tasca, importantíssima en tots els 
sectors industrials però, per contrari, poc 
reconeguda. 

El concurs de carretons elevadors va permetre 
l’accés a la formació i la professionalització de 
molts operaris, la qual cosa també va contribuir 
a una major seguretat i eficàcia en els llocs de 
treball. El que va arrencar en el marc de la Fira 
de Sant Josep de Mollerussa, la marca Linde ho 
va convertir en una competició internacional 
entre tots els concessionaris del món, en la qual 
els representants lleidatans van aconseguir el 
títol mundial en dues ocasions.
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De Miralcamp 
a Tepeji del Río

A ultramar

Viatgem al poble agermanat recentment amb la vila 
plaurgellenca, d’on els seus representants tornen carregats 
de la seva cultura, essència, i ganes d’establir nous ponts

M
iralcamp ja compta amb el seu 
propi poble agermanat: Tepeji 
del Río de Ocampo, de l’estat 
d’Hidalgo, Mèxic. La unió entre 
els dos pobles es va formalitzar 
el passat 8 d’octubre, quan un 

equip de representants miralcampins va arribar-
se fins aquesta població d’ultramar per signar el 
document oficial d’agermanament, juntament 
amb els representants de Tepeji del Río.

Aquest agermanament ha sorgit del vincle 
e s t a b l e r t  r e c e n t m e n t  e n t r e  d o s  a r b r e s 
característics d’ambdues poblacions, l’Alzinera del 
Quelàs i l’Árbol-Buzón, una aliança promoguda a 
través de la poetessa Dolors Sans i la historiadora 
i promotora cultural María Guadalupe Huicochea 
per la similitud entre les històries dels dos arbres, 

i que ara s’ha formalitzat amb la voluntat de 
promoure l’intercanvi cultural entre ambudes 
regions.  L’Ajuntament de Miralcamp ja ha 
presentat un projecte per aplicar a una subvenció 
a la Generalitat de Catalunya que promou la 
internacionalització dels ens locals de Catalunya 
i que sufraga fins al 80% dels costos d’aquesta 
mena de projectes, amb la qual esperen  “poder 
fer moltes coses” juntament amb Tepeji del Río, 
població ara estretament lligada amb Miralcamp.

Durant la seva estada a Mèxic, que va tenir 
lloc entre el 4 a l’11 d’octubre, l’alcaldessa de 
Miralcamp, Carme Ribes; el tinent d’alcalde i 
regidor d’Educació, Sanitat, Medi Ambient, Jaume 
Verdés; la regidora de Joventut, Festes i Esports, 
Sara Cambray; la poeta i protectora de l’Alzinera 
del Quelàs, Dolors Sans; i la també protectora i 

REDACTORA Marina Pallàs Barta  FOTOGRAFIES Josefina Sans
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cuidadora de l’alzina, Josefina Sans, van 
conèixer de primera mà la regió a través 
d’un seguit d’activitats programades pels 
representants de la zona.

Noves vies d’intercanvi transoceànic

El primer tinent d’alcalde i  regidor 
d’Educació, Sanitat i  Medi Ambient, 
Jaume Verdés, destaca “el tracte servicial 
i gran amabilitat” que van rebre al llarg de 
l’estada, durant la qual també van poder 
conèixer la història i la cultura local de la 
regió a través de visites arqueològiques, 
en museus i en comunitats indígenes, 
de les quals van extreure’n grans lliçons, 
com que, cap als anys 200-500 dC., 
tenien uns coneixements de l’àmbit de 
l’astronomia i la salut molt avançats 
“que aquí no arribarien fins uns quinze 
segles més tard”, segons explica el tinent 
d’alcalde.

Verdés, que es mostra orgullós d’aquest 
nou agermanament, veu aquest episodi 
com una gran oportunitat per establir 
un pont educatiu entre les dues regions, 
Catalunya i l’estat d’Hidalgo: “Mèxic està 
connectat amb les millors universitats 
americanes, és a dir, és un país que, en 
l ’àmbit educatiu, està molt avançat. 
Aquest intercanvi pot ser una bona 
simbiosi: nosaltres podrem enviar algun 
alumne a estudiar cap allà i nosaltres 

també en podrem acollir. Ara, això s’ha 
de moure a través del  Departament 
d’Ensenyament, i a través de l’Institut 
Tecnològic de Mèxic, en el seu cas”, 
assegura el regidor, també professor 
universitari i funcionari de Sanitat del 
Departament d’Ensenyament.

Una perspectiva trencadora com  a 
‘souvenir’

Al llarg de la seva estada, els miralcampins 
també van participar en l’entrega dels 
Premis Municipals de la Joventut, en la 
inauguració de les festes d’octubre i el 
mercat d’artesanies, van conèixer la seva 
gastronomia a través d’una mostra (no hi 
van faltar els “chapulines”, unes petites 
llagostes comestibles d’origen ancestral), 
van visitar el col·legi Sor Juana Inés de la 
Cruz de Tepeji del Río i, com no podia ser 
d’altra manera, van visitar l’històric Árbol-
Buzón, tot seguint un tram del Camí Reial 
Terra Endins, declarat per la UNESCO 
Patrimoni de la Humanitat el 2015. La 
poeta i impulsora de l’agermanament 
d’aquest arbre amb l’Alzinera del Quelàs, 
Dolors Sans, qui feu cròniques al llarg 
de l’estada que són un bon testimoni de 
l’experiència viscuda pels miralcampins 
i que ens permeten copsar l’essència 
d’aquella terra, amb la seva cultura, la seva 
societat i la seva història, es mostra molt 
agraïda amb els  “tepejanos” per la seva 

DE PROP

TEPEJI DEL 
RÍO DE 
OCAMPO
Tepeji del Río de 
Ocampo, situat a 
80 km nord de la 
Ciutat de Mèxic, a 
la Vall del Mezquital 
(provínica de l’Eix 
Neovolcànic), és un 
dels 84 municipis 
que conformen 
l’estat d’Hidalgo, 
que compta amb 
un total de 90.546 
habitants repartits 
entre 72 localitats. 
El seu nom prové 
del terme ‘tepexic’, 
que fa referència 
a l’expressió del 
nàhuatl «lloc entre 
penyals», mentre 
que ‘de Ocampo’ 
fa honor a Melcior 
Ocampo (1814-1861), 
un advocat, científic i 
polític liberal mexicà 
molt influït per les 
idees de llibertat de 
la França de l’època, 
aleshores immersa en 
el Romanticisme, on 
va estar vivint.
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“acollida i hospitalitat”, i defineix la visita a la regió com un 
viatge “culturalment molt intens”, on van “poder conèixer 
el poble mexicà sense maquillatges”. La poeta va quedar 
commoguda no només per la immemorial història de la 
regió, sinó per com els era explicada, amb totes les seves 
llums i ombres i “sense rancúnies ni odis”.

Sans destaca, com a memòria capital, la perspectiva que 
els va regalar l’Elba, una guia “orgullosa de les seves arrels 
indígenes” que els va acompanyar al complex arqueològic 
de Teotihuacán i al Museu d’Antropologia i Història. “L’Elba 
és una enciclopèdia vivent; et feia viure les històries que et 
contava. Mes no és això el que vull ressaltar d’ella, sinó la 
neutralitat i imparcialitat a l’explicar-te els fets esdevinguts 
en la història”, subratlla la poeta recordant com Elba va 
narrar l’arribada d’Hernán Cortés a terres mexicanes. “Ens 
va descriure el panorama dantesc que allí es va trobar i per 

què es va pensar que aquella gent no estaven civilitzats o 
eren bojos. Cortés es va trobar, per exemple, amb parets 
fetes exclusivament de calaveres; amb contínues guerres 
entre ells; amb un joc de pilota en què se sacrificava al 
guanyador; i amb que l’or no el volien, el consideraven una 
cosa impura, una desfeta del sol. Incomprensible per a 
nosaltres tot això, si desconeixem les seves creences, la 
seva cultura, la seva religió i el concepte tan diferent que 
tenen de la vida i la mort”, subratlla Sans, qui explica que 
l’Elba va deixar que cadascú d’ells arribés a la seva pròpia 
conclusió sense imposar cap punt de vista. “Tant de bo 
els historiadors tinguessin l’ètica de l’Elba i ens narressin 
els fets des de la neutralitat, des de tots els angles del 
panorama, sense imposar-nos la seva veritat. Tal vegada 
així no seria necessari reescriure la història cada cop que 
canvia el color del paisatge”, assevera, oferint-nos una 
valuosíssima reflexió com el millor ‘souvenir’ del viatge.
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Enric Kahn, poeta emergent
Entrevista

Aquest és el pseudònim de l’artesenc Enric Camats, autor del 
poemari ‘Biografía de un poeta perdido’ (2019) i ‘Dos flores son 

más fuertes si juntas pasan sed’ (2022)
REDACTORA Cristina Mongay   FOTOGRAFIES Cristina Mongay

Q
ui és l’Enric Kahn?
Enric Kahn és una persona 
que utilitza l’escriptura 
per a desfogar-se i per 
donar forma a tots els 
pensaments que ronden 
pel cap de l’Enric Camats. 
És una via d’expressió 
allunyada de prejudicis.  

 
Per què et dona per escriure?
Vaig començar a escriure a partir del 
Treball de Recerca, però ha estat un mitjà 
d’expressió que ha evolucionat molt i 
que he anat polint. Amb el temps, és 
bonic adonar-se com pots dir les coses 
d’una manera diferent, més poètica 
i expressiva, més enllà de la forma 
quotidiana. La gràcia de l’escriptura 
és expressar coses complexes amb 
paraules senzilles. Amb l’escriptura, 
poses mots a etapes complicades 
de la vida, però aquella mateixa 
narració pot servir a algú per sentir-se 
reconfortat, ja que està vivint el mateix. 

No ha de ser fàcil posar paraules als 
sentiments.
De sentiments n’hi ha molts, però amb 
l’escriptura pots prendre certa distància 
del que passa. Hi ha molta gent que, 
amb la història de Chico, el protagonista 
de la novel•la, s’ha sentit reflectida. 
 
Vas debutar amb un poemari (‘Biografía 
de un joven perdido’, 2019) i enguany 
t’has estrenat amb una novel·la (‘Dos 
flores son más fuertes si juntas pasan 
sed’, 2022). La poesia necessita els 
cinc sentits perquè t’arribi?
La poesia requereix una dedicació extra. 
Has de llegir i preguntar-te què vol dir 
l’autor o autora amb aquelles frases. 
T’has d’informar una mica al voltant de la 
vida d’aquella persona per saber a què es 
referia. En canvi, la novel•la és un format 
més fàcil de llegir, més amable per al lector. 

Com fas el salt a la novel·la?
De fet, el detonant va ser la pandèmia. 
Vaig visitar Mèxic durant el 2019 i, en 

tornar al gener del 2020, vaig decidir que 
escriuria una novel·la a partir d’algunes 
de les experiències i persones que 
havia conegut. El llibre, de fet, tracta una 
història d’amor en la distància, i també vol 
apropar la societat mexicana cap aquí. 
 
I per què Mèxic?
Doncs perquè m’ho van recomanar 
moltíssim i, quan vaig tenir l’oportunitat, 
no ho vaig dubtar ni un instant. Ni 
que això, en aquell moment, em 
suposés la separació física –que no 
l’emocional– de la persona que llavors 
era la meva parella. Vaig estar a Mèxic 
sis mesos, en ple intercanvi universitari, 
i l’experiència em va canviar la vida. És 
molt bona oportunitat, viatjar i veure 
altres maneres de viure, de pensar i 
de sentir més enllà de l’eurocentrisme. 
Lògicament, a Mèxic no tot és de 
color de rosa, però és una societat 
molt acollidora, molt sentida, sincera, 
i em va copsar veure la seva connexió 
amb els ancestres i el passat indígena. 
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Cal sortir de la zona de confort?
I tant que sí! Sembla que la gent 
li té por, o li fa impressió, però és 
fonamental per relativitzar les coses. 
És interessant comprovar com hi ha 
moltes altres maneres de viure, i val 
la pena preguntar-se si és necessari 
produir tant i anar tan de pressa.  
 
Utilitzes en Chico per desenvolupar la 
trama de la novel·la. Qui és?
A la novel•la qui parla no és l’Enric sinó 
un personatge que hi pot tenir punts en 

comú, però que va per la seva banda. 
El títol parteix d’un poema que vaig 
escriure, i que testimonia la separació 
física dins d’una relació, que pot ser un 
punt d’unió encara més fort. Quant a la 
novel·la, us anticipo que d’aquí poc sortirà 
un pòdcast en format audiollibre d’alguns 
dels seus capítols. M’agradaria fer tot el 
llibre en format audiollibre, perquè seria 
molt més fàcil que la gent conegués la 
història; però de moment farem aquesta 
prova amb els dos primers capítols. 
 

I, ja que hi som, parla’m del 
teu primer fill literari.
En aquesta obra faig una 
mirada enrere, a l’adolescència 
i la primera joventut, quan tens 
un caos vital a causa de les 
hormones, els desitjos i les 
ganes de menjar-te el món. 
El llibre es divideix en quatre 
parts, les quatre branques més 
importants per al poeta. Tracta 
l’amor en majúscules, amor 
a la vida i a un mateix; també 
l’adolescència poètica, quan 
entres verge en el món de 
l’escriptura; les lliçons apreses 
de les persones estimades; i els 

meus suports, com la literatura, la música, 
etc. Igual que amb la novel·la, compto 
amb les il·lustracions de la Paula Moreno. 
 
Creus que, igual que hi ha 
sobreinformació, hi ha massa lectures 
a l’abast?
Per a mi, l’escriptura per mi és una 
necessitat. I escriure llibres significa que 
hi ha persones expressant-se, la qual cosa 
no és dolenta. En la vida que ens ha tocat 
viure, on les coses passen tan ràpidament, 
és necessari parar-nos davant d’un 
escriptori, al carrer o enmig de la natura, i 
comprovar quin és el rumb de les nostres 
passes. Mentre vivim, o sobrevivim, 
no parem atenció en com volem viure. 
 
I per últim, per què ‘Sencillez’?
Es tracta del videoclip d’aquest poema, 
amb el qual vaig treballar amb Itsasgorak 
(Marta Argilés) a la veu, i en Jordi 
Maluquer a la guitarra. Allí, parlo de la 
diferència entre allò simple i allò senzill, i 
d’alguna manera dono ales a la gent a ser 
ella mateixa, a mantenir la seva manera 
de fer essencial. Crec que és important 
permetre’s sentir allò que tens al fons, del 
fons, del fons, atrevir-te a actuar, i fer-ho 
amb respecte.
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Agricultura i 
ramaderia a 

distància

L
‘agricultura i la ramaderia també poden 
suposar una passió que poden generar 
interès per professionals d’altres sectors 
i també per persones que resideixen en 
zones urbanes i periurbanes, tots ells 
disposats a aprofundir en la complexitat 

que suposa ser pagès i ramader. Aquesta és la conclusió 
a la qual vàrem arribar després de la conversa amb 
Ramon Cuadros, director de l’Escola Agrària (EA) de 
Tàrrega, l’únic centre públic que imparteix el cicle mitjà 
de Producció Agropecuària a distància de Catalunya. 

Cuadros explica que el cicle a distància es va 
implantar a la capital de l’Urgell l’any 2020, en 
col·laboració amb l’Institut Obert de Catalunya, 
amb l’objectiu de facilitar l’acreditació professional 
a persones que no treballaven al camp. 

Es tracta d’un cicle de 2.000 hores que s’imparteix 
per semestres, la qual cosa representa una important 
flexibilitat per als estudiants. El departament d’Acció 
Climàtica va desenvolupar un material específic molt 
visual inclòs en setze mòduls, dels quals tretze estan 
relacionats amb l’agricultura i ramaderia, mentre que 
la resta tenen a veure amb temàtiques transversals 
de gestió i administració, així com amb l’anglès tècnic. 

Des de la seva implantació, rep periòdicament una 
mitjana d’entre quaranta i cinquanta alumnes en 
edats compreses entre els vint-i-cinc i trenta anys. 
La formació es duu a terme des d’un perfil d’explotació 

REDACTOR Josep A. Pérez   FOTOGRAFIES Josep A. Pérez i Escoles Agràries

L’Escola Agrària de Tàrrega 
ofereix el cicle mitjà de Producció 
Agropecuària a distància, de 

2.000 hores en sis semestres

SOBRE ESTUDIS A DISTÀNCIA

Producció 
Agropecuària
Obert a les persones que tenen gust i 
interès per l’agricultura i la ramaderia 
i volen descobrir l’experiència de la 
complexitat de l’entorn a pagès.
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que complementa la resta de matèries que s’imparteixen a 
l’EA i en altres centres de formació professional de Catalunya. 

Cuadros destaca que el cicle també es va pensar per poder 
captar persones interessades en l’agricultura i la ramaderia, 
persones amb talent pel sector, amb idees, coneixement i ganes 
de ser-hi, però que es troben fora de l’àmbit d’influència de les 
escoles. El director assegura que aquesta iniciativa vol ser el 
gra de sorra de les EA per aconseguir relleu generacional en les 
explotacions agropecuàries, dirigida a persones qualificades 
que es podrien incorporar al sector agrari i ramader com actius 
estratègics de gran valor.

Per altra banda, la formació a distància també permet 
arribar a llocs on no hi ha escoles d’aquesta mena, i la 
constatació d’aquest fet és que entre el 40% i 60% de les 
matrícules procedeixen de la demarcació de Barcelona.  
Pel que fa a les pràctiques, que tenen aproximadament un 10% 
de la càrrega lectiva, es compaginen amb els centres de més 
proximitat i aprofitant les seves especificacions, com és el 
cas de Manresa, les Borges Blanques, Vallfogona de Balaguer 
o Tàrrega. Els estudiants també han de fer la formació 
prescriptiva en centres de treball com es fa en la resta de 
formacions professionals en el marc de la formació dual.

APORTACIÓ AL RELLEU GENERACIONAL

Atreure talent al camp   
El gra de sorra de les escoles agràries per aconseguir el relleu 
generacional és fer un efecte crida a professionals qualificats 

d’altres sectors que tenen interès a incorporar-se al camp, 
però que tenen dificultats per accedir a la formació.
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Us presentem el nostre nou consultori 
de sis plantes completament reformades 
on, des de quaranta-quatre consultes 
totalment modernitzades,  vora cent 
professionals atendran pacients de totes 
les mútues i assegurances de salut.

A part dels serveis habituals, també s’hi 
podran trobar les noves unitats de la clínica, 
relacionades amb la cirurgia plàstica, la 
medicina de l’esport i la nutrició.

La reforma respon a la  voluntat de 
Mi NovAliança de recuperar i consolidar la 
relació de confiança entre metge i pacient, 
fomentant la interacció directa entre 
ambdues parts, mitjançant espais moderns 
i innovadors que prescindeixen d’elements 
divisoris com les taules o els ordinadors.

Us hi esperem!

Des de la clínica hem inaugurat un nou i modern edifici al Carrer de La Premsa 
número 5 en el qual podrem visitar a pacients de qualsevol mútua i assegurança

Obrim les portes a les 
noves consultes externes 
de la clínica Mi NovAliança

Clínica Mi NovAliança – Edifici de Consultes Externes
Carrer de La Premsa, número 5

Telèfon de programació: 973 247181
www.minovaliança.com



La banda Athanàgia 
versiona el mític tema 

‘La presó de Lleida’

L
 a tardor del 2020, els menarguins Athanàgia publicaven 

‘De vent i òxid’, un treball conceptual de deu temes 
propis, de caràcter instrumental, que exploraven el rock 
progressiu i la música electrònica sense abandonar el 
funk i el punk.

 
Després d’aquest primer pas al món musical, aquesta tardor 
presenten un nou single, una versió de la mítica cançó ‘La presó 
de Lleida’ de Serrat. Un tema íntim i històricament lligat al territori 
ponentí, i a les fosques històries que es custodiaven entre els seus 
barrots.

Seguint la perspectiva del duo configurat per 
l’Arcadi Minguet i en Lluc Casals, ‘La presó 
de Lleida’ narra amb l’hang i la guitarra el 
viatge del protagonista, fonent la melangia de 
la cançó popular amb sonoritats aràbigues, 
bases rítmiques, compassos canviants i noves 
harmonitzacions.

Segons Minguet i Casals, amb aquesta cançó es 
transporta “l’oient a llocs ben diferents que els 
de la història de la filla del baró, personatge 
central de la cançó original”.

Amb aquesta ‘bona excusa’ musical, Athanàgia 
tracta de l’amor inassolible i de la revolta, que 
esdevé frustrada per l’autoritat.

“A ‘La presó de Lleida’ li hem donat un nou 
punt de vista fent una crítica contra l’alienació 
a què la comunitat sotmet l’ésser humà”, 
expliquen.

‘La presó de Lleida’ es presenta en format 
videoclip (Produccions Clivella) ple de 
simbolisme, basant-se en les il•lustracions 
animades de Martí Alcon. De fet, aquest 
audiovisual dona èmfasis a la importància de 
l’arquitectura i l’urbanisme en la vida a la ciutat, 
configurant el paisatge diari de l’individu, que 
a voltes se sent empetitit i indefens davant 
l’administració i els poders. El protagonista es 
veu obligat a abandonar allò característic i únic 
de la seva individualitat per adaptar-se al que 
s’espera d’ell. Només la natura pot ser la seva 
‘salvació’, una mena de píndola que el condueix 
a la demència en to d’un viatge a la psicodèlia.

Aquesta cançó es presentarà el 5 de novembre
al Teatre l’Amistat de Mollerussa

REDACTORA Cristina Mongay   IMATGE Athanàgia
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