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Des de fa tres anys Territoris.cat ha intentat seguir l’actualitat informativa de les nostres comarques, respondre a la necessitat del territori de saber el que passa en l’entorn més proper. S’ha fet amb una clara voluntat de servei i de divulgació del dinamisme i de l’actualitat d’un gran nombre de racons del territori, invisibles pels mitjans més generalistes.
El creixement de l’audiència dels mitjans del grup Territoris ens fa creure que hem fet bé la feina i que s’ha de continuar
en aquest camí, evidentment millorant i incrementant la cobertura informativa. Però tot i així, la vocació periodística
ens ha portat a pensar en una nova línia informativa que permeti aprofundir i incrementar la divulgació de temes i fets,
en la plataforma tradicional del paper.
No es tracta de fer un pas enrere ja que continuem creient que la informació d’actualitat s’ha traslladat als mitjans
digitals; però la iniciativa respon a les preferències d’un sector de públic que encara es recrea amb el contacte del
paper i l’olor de tinta, i també en la nostra vocació periodística. Per aquests motius, hem decidit de posar a l’abast del
públic Territoris Magazine. Una publicació que vol complementar el... Què passa?, cada dia als nostres pobles, amb
un recull d’històries en les que la imatge pren més protagonisme, i l’autor es pot permetre la llicència de combinar el
gènere periodístic amb la narrativa, el que podríem situar en un entorn de codi obert.
Director: Josep Anton Pérez - Redactors: Rosa Sánchez, Albert González, Robert Garcia, Josep Anton Pérez
Fotografia: Eloi Teixidó, Albert González, Josep Anton Pérez Disseny i maquetació: Meritxell Torres
Directora comercial: Esther Barta Publicitat: Cristina Burgueño Impressió: Lerigraf, S.L
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Text: Rosa Sánchez
Fotografies: Josep Anton Pérez

Hi ha nocions, imatges
o objectes que al veure’ls o
sentir-los ens transporten a llocs
on ens evoquen records....
Dit d’una altra manera,
podríem dir què identifiquem una
part amb el tot o a la
inversa. És una mica i com ja ha
dit algú, “l’adn”.
Gairebé 150 anys després del naixement d’aquesta emblemàtica fira, no es pot parlar de la capital del Pla d’Urgell sense fer
menció al certamen, així com la Fira de Sant Josep esdevé el
segell de presentació de Mollerussa.
Obrint-se camí ja des del seus inicis, els quals no van ser
fàcils per la competència amb d’altres fires històriques com la
de Verdú o la de Salàs de Pallars; la centralitat geogràfica, la
dinàmica econòmica i a còpia d’anys, la Fira de Sant Josep va
aconseguir subsistir i acabar consolidant-se, al llarg de les primeres dècades, reconeixent-se la seva importància per a les
comarques lleidatanes ja coincidint amb el canvi de segle i més
tard, i una vegada introduïda la maquinària a mitjans del segle
XX, estenent-se la seva influència cap al conjunt de Catalunya i
les terres veïnes de l’Aragó.
Així ens ho explica l’Ignasi Aldomà al llibre “Fira de Sant Josep
125 anys. Una mostra de les transformacions del camp”.
Nascuda com a fira de bestiar, només en deu anys, del 1950 al
1960, la vessant ramadera desapareixia i el que es va començar dient Exposició Industrial i Agrícola substituïa completament
la fira ramadera que havia marcat els primers vuitanta anys de la
seva història, iniciant-se un llarg període fins avui on l’adaptació
als canvis ha anat de la mà d’un creixement continuat que ha
acabat amb el seu reconeixement com la La Fira Catalana de la
Maquinària Agrícola, primer; la seva declaració d’àmbit estatal,a
finals dels 90, i el seu caràcter internacional, en els darrers anys.
Ha canviat de data -es va començar a fer els dies 6, 7 i 8 de
març-, ha canviat de lloc en diferents ocasions fins arribar a
la ubicació actual l’any 1968 i ha anat introduint nous sectors i
noves propostes que complementen el certamen com el Saló de
l’Automòbil, les Jornades Tècniques o el Premi d’Innovació....;
en resum, un seguit d’iniciatives d’un poble que han contribuït a
dibuixar al llarg de 150 anys la fira que avui tots coneixem i que
sens dubte forma part de la història de Mollerussa però també
dels mollerussencs i lleidatans, pagesos i no pagesos, que any
rere any han vingut a comprar, passejar o, potser fins i tot, o
només, a festejar.
L’objectiu de qualsevol fira és, primer que tot, la utilitat. Així queda ja reflectit, també a Mollerussa, a l’acta municipal de constitució de la Fira de Sant Josep l’any 1872, segons ens exposa
Aldomà a la seva obra.
150 anys després, i en un món globalitzat i molt més competitiu,
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el repte de “fira útil” és més vigent que mai.
Aquest és un dels reptes avui en dia de Fira de Mollerussa, òrgan municipal creat per a l’organització de la Fira de Sant Josep i que no només ha assolit èxits d’aquesta sinó que també
ha creat i potenciat nous certàmens que han portat a la capital
del Pla d’Urgell a ser reconeguda per la seva activitat firal i les
seves convocatòries com a cites de referència per a molts sectors professionals.
En un moment en què els governs locals busquen “vendre” els
seus pobles, la creació de fires ha esdevingut moltes vegades
la gallina dels ous d’or, proliferant en les darreres dècades fires,
exposicions, mostres, salons i tot tipus d’activitats per atreure
visitants per tal de dinamitzar l’economia local.
En els darrers trenta anys, Mollerussa ha estat innovadora
moltes vegades amb la creació de propostes firals amb més
o menys èxit i que malgrat algunes han desaparegut ja, com el
Disseny i Moda, han portat la ciutat molt més enllà de la seva
influència municipal i comarcal. En l’actualitat, l’ens firal organitza a més de la Fira de Sant Josep, i també relacionades amb
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Percepcions, experiències, demostracions,... són valors afegits a aquestes
exposicions i sense els quals es fa
cada vegada més difícil pensar en el
seu futur.

el sectors agrícola i de l’automòbil, però d’ocasió, els certàmens d’Autotrac i Autardor, als mesos d’abril i octubre, respectivament; el saló Expoclàssic, dedicat als vehicles clàssics, i el
Concurs de Pintura “Citutat de Mollerussa”, al setembre, i la
Mollerussa Lan Party, cita dels aficcionats a les noves tecnologies, a l’octubre. Aquest 2015, l’ens firal proposa a l’octubre una
nova cita firal, una convocatòria pionera, que sota el nom de Fira
Events, es diferenciarà pel seu caràcter nocturn, està adreçat

Al 1872 la població de Mollerussa tot just arribava als 1.600
habitants. És conegut què uns anys abans de néixer la Fira
de Sant Josep dos fets marcarien la història d’aquesta ciutat:
la ubicació de l’estació dels Ferrocarrils del Nord de Barcelona a Saragossa i la baixada d’aigua pel Canal d’Urgell
amb la instal·lació a Mollerussa de la seu central de la societat encarregada de la seva explotació. Però, què passava
per aquells anys al món? Si busquem informació d’aquella
època ens trobem per exemple amb el naixement a Lleida,
el 1867, del compositor i pianista Enric Granados; el naixement de la pesseta com a unitat monetària espanyola –a
l’octubre del 1868 i fins l’1 de gener de 1999-; la fundació
de l’organització secreta racista i ultraconservadora del Ku
Klux Klan en EE.UU; l’obtenció per primer cop de dinamita
de forma industrial per part d’Afred Nobel –a qui es deu la
creació dels Premis Nobel, a la fundació dels quals va llegar
pràcticament tota la seva fortuna-; la revolució del 1868, que
va destronar Isabel II i que va suposar l’inici d’una autèntica
transformació sociopolítica amb un nou sistema econòmic:
el capitalisme; o la III Guerra Carlista, el mateix 1872.

fira.com és l’adreça de la web de Fira de Mollerussa, una adreça que sens dubte deixa clar la clarividència de l’ens firal
i la seva aposta per no quedar-se enrere davant les noves
tecnologies com van ser al seu dia la connexió a la xarxa o
la tinença d’una pàgina web amb informació de les seves
activitats al gener del 1997, rebent des d’aquesta data i fins
novembre de 1998 la visita de 4.498 usuaris.
als esdeveniments socials i buscarà la participació del visitant
en dues nits d’experiències.
Després d’uns anys de reestructuració, en part deguda a la
situació econòmica que ens envolta, i en part als canvis de la
societat que marquen demandes diferents, Fira de Mollerussa
vol que aquest 2015 signifiqui un salt “de qualitat i creixement” i
aposta per certàmens nous però també per un innovador model
de fira, aquella que combina l’exposició i la demostració, buscant aquella “utilitat” de les fires a les que ens referien al començament del reportatge.
Percepcions, experiències, demostracions,... són valors afegits
a aquestes exposicions i sense els quals es fa cada vegada
més difícil pensar en el seu futur. Això, sumat a l’atemporalitat
dels certàmens, amb activitats professionals que lliguen els
diferents actors al llarg de l’any i no només els dies de fira, són
els objectius clau per assolir aquella “adaptació als nous temps”
que han permès al llarg d’aquests 150 anys que Mollerussa tingui “sang” firal i els quals els organitzadors s’ha marcat com a
reptes.

Interactua amb la revista!

Fira de Mollerussa va ser també una de les primeres entitats
en facilitar la inscripció als expositors via online així com en
formar a nois i noies de la ciutat i la comarca del Pla d’Urgell
per a treballar com a auxiliars de fira, en un pla formatiu
que es va iniciar l’any 1999 i que es manté encara i que va
merèixer l’any 2008 un premi de la Generalitat de Catalunya
en concepte d’innovació.
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MOLLERUSSA

Mig segle de vestits de paper
DE LA FESTA LOCAL A LA REPERCUSSIÓ INTERNACIONAL
Al llarg dels anys Mollerussa ha treballat per trobar el seu
segell distintiu en el calendari festiu, cultural i popular
de Catalunya. El municipi havia aconseguit una escletxa
amb la Fira de Sant Josep, l’esdeveniment més antic de
la ciutat, que aquest any celebra la cent quaranta-tresena
edició. Així la fira i el mercat setmanal van ser durant molts
anys el pol d’atracció i el distintiu d’identitat de Mollerussa,
que s’ha mantingut i potenciat fins al dia d’avui.
Però no deixava de ser un àmbit comercial i industrial que
no va canviar fins que a principis dels cinquanta, i gairebé
de manera fortuïta, l’activitat de les germanes Paquita i
Lluïsa Vilaró es va transformar en el principal esdeveniment cultural de la ciutat.

Les germanes Vilaró tenien un taller de costura on les joves mollerussenques aprenien a
cosir, i per tal de despertar la creativitat de les
aplicades alumnes i de la seva pròpia, es van
dedicar a substituir les teles per paper, amb
uns resultats sorprenents que després exhibien en el xalet de la Casa Canal - actualment
la seu d’ACUDAM-.

En una d’aquests mostres privades, el que fou membre
de la comissió de festes de l’Amistat Vicente Esponda, va
creure que amb aquells treballs es podria fer alguna cosa
a la Sociedad Cultural y Recreativa La Amistad.
La incipient idea d’Esponda la recolliria Eduard Mata, reconegut perruquer del municipi i autèntic impulsor del que
seria el Concurs de Pentinats i Vestits de Paper, nom amb
el que va néixer l’actual certamen. Eduard Mata va començar a moure els fils i a implicar a les modistes locals i
de la comarca, per transformar l’embrió de la Paquita i la

Lluïsa en el naixement de l’acte cultural i festiu de referència per Mollerussa i la demarcació de Lleida. I tractant-se
de modistes i de costura que millor que el dia de la patrona
Santa Llúcia per arrancar el concurs.
El 12 de desembre de 1964, Eduard Mata aconseguia el
seu objectiu i omplia el Teatre La Amistad de gom a gom
amb la convocatòria del primer Concurs de Perruqueria i
Vestits de Paper. Va ser un autèntic èxit en què van tenir
un paper molt destacat un grup de joves del municipi que
van convertir a les modistes en protagonistes d’un esdeve-
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niment competitiu mitjançant les seves pròpies creacions.
La gran acceptació del públic no va deixar cap mena de
dubte per la continuïtat de l’esdeveniment, que a partir de
les següents edicions s’obriria a la comarca, i dos anys
després a l’àmbit nacional.
Sense cap pretensió excessiva, aquesta iniciativa convertia La Amistad en precursora d’un signe d’identitat de la
ciutat. A partir de l’any 1966 Mollerussa saltava a l’escena
de l’Estat amb el Festival Nacional d’Exhibició de Vestits
de Paper i de Pentinats, una convocatòria que reuniria
a la passarel·la treballs magistrals en paper arribats de
diferents racons de la península. El certamen acapararia
tanta rellevància que, edició rere edició, van presidir l’acte

polítics, presentadors i artistes de primer nivell.
La nit de les modistes es va convertir en l’acte social per
excel·lència, dia d’estrenar roba de relacions socials i el
més important, Mollerussa passava a protagonitzar les
notícies de societat de molts mitjans de comunicació, fet
del que en té bona part de culpa el nostre Cronista local
Miquel Polo. Però la cosa va anar més enllà, ja que en
moltes ocasions la creativitat de les modistes es va inspirar
en els vestits que havien lluït personatges de la reialesa,
de l’alta societat o fins i tot de la història. Es van arribar a
fer reproduccions tan fidedignes en paper, que van deixar
bocabadats a il·lustres personatges com el Sah de Persia
-Monarca Iraní- Reza Pahlevi i la seva esposa Farah Diba,
el Princep Raniero de Mònaco i la seva esposa Grace Kelly,
la reina Isabel d’Anglaterra o la princesa Leticia -ara reina
d’Espanya-. De tots ells es van rebre cartes d’agraïment i
de reconeixement a l’excel·lència dels treballs, missives
que també van tenir una important repercussió mediàtica.
Darrera d’un gran èxit, indiscutiblement hi ha d’haver unes
grans persones, i seria injust no recordar als impulsors
del certamen que van fer costat a l’Eduard Mata com són
Amadeo Aymerich, Jaume Barqué, i Jordi Sirvent en els

inicis, també a Jaume Reñé , Pere i Jesús Lloret, Antonio
Simó, Miquel Font, Elisa Llanes, M. Carme Calvet o Pepita
Pagés, sense deixar de banda a Pepito Isanda o al fotògraf Jaume Calafell. Després varen ser molts més els que
van recollir el testimoni amb el compromís de millorar el
certamen i adaptar-lo a les circumstàncies de cada moment, encara que seria injust entre aquests no destacar la
figura de Rafel Calvet, a qui se li va concedir el didal d’or
i diamants per la seva dedicació i implicació personal en
el concurs.

Interactua amb la revista!
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LA TRANSICIÓ DE LA SOCIETAT CULTURAL I PUNT D’INFEXIÓ I
RECREATIVA L’AMISTAT
CONSOLIDACIÓ DEL
COMPLEX L’AMISTAT
El certamen en aquest mig segle de trajectòria ha passat per etapes més o menys
àlgiques, de les que cal destacar la transició de la titularitat de la Societat Cultural
i Recreativa l’Amistat a l’Ajuntament. Es va dissoldre la societat que gestionava el
teatre, tot just en el canvi de segle, i el consistori en va assumir les competències, no
sense les reticències d’alguns dels antics socis, que van poder conservar els seus
privilegis durant una temporada.
La responsabilitat de l’Ajuntament va passar per una millora substancial de
l’equipament, per la qual cosa va encarregar un projecte global que anava molt més
enllà d’una simple neteja de cara. La proposta volia aconseguir un complex integrat a
la ciutat i bressol de la cultura, que al mateix temps fos seu de la història i trajectòria
dels vestits de paper. Es pretenia poder disposar d’un espai museístic en el que poder exposar tantes i tantes obres d’art, que un cop finalitzat els concursos quedaven
oblidades en la foscor d’un magatzem.
L’actuació de l’Ajuntament volia conservar l’essència arquitectònica de l’edifici i integrar els nous equipaments previstos, en l’entorn de l’antic teatre, hi va donar llum
verda al projecte l’any 2000. Les obres van obligar ha traslladar el Concurs fora del
recinte, per primer cop a la història, i els anys 2001 i 2002 es va celebrar, amb prou
dignitat, en el Pavelló 11 de Setembre.

MARC SOLSONA, Alcalde de Mollerussa.

El Concurs Nacional de Vestits de Paper arriba enguany al mig segle de
vida amb una trajectòria que ha estat testimoni del temps. L’evolució
de les modes plasmada en les diferents peces presentades i
la innovació en noves tècniques per treballar el paper ha estat present al
llarg de tots aquests anys a través de la passarel·la del concurs. I, de
la mateixa manera, un exemple clar del pas de la història és també
la col·lecció, que esdevé el fons del Museu de Vestits de Paper, un
museu que també ha fet un viatge en el temps des d’unes vitrines al
Teatre l’Amistat passant per un local provisional fins a tenir el seu propi
espai emblemàtic i únic al món amb un recorregut museístic pensat
per ressaltar-ne tota la bellesa i l’originalitat.
Per tal de divulgar tot aquest patrimoni, al llarg dels darrers anys hem
recorregut diferents punts de l’Estat per presentar una mostra de la
nostra col·lecció ja sigui a través d’una exposició o bé d’una desfilada.
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L’any 2003, el concurs torna a una renovada
sala de teatre, i a partir d’aquest moment
el certamen pren una important embranzida, i l’antic edifici despunta el que serà
el Complex L’Amistat, amb la Sala Teatre,
un luxós vestíbul, sales polivalents, sala
d’exposicions i l’esperat Museu de Vestits
de Paper.
Però al marge de la consolidació de
l’equipament, el consistori emprèn accions
de dinamització i de divulgació del Concurs
de Vestits de Paper. El museu es converteix
en destinació de pelegrinatges culturals i
de lleure d’arreu del país. S’organitzen activitats pedagògiques i formatives al voltant
del paper i la seva vessant artística i creativa.
De forma paral·lela el Museu duu a terme
desfilades en innumerables punts de la
península, cedeix vestits per exposicions i
esdeveniments culturals, i convoca a dissenyadors d’alt nivell per a que participin
en el certamen i en facin difusió. Les accions també es traslladen a escoles professionals, dissenyadors i modistes internacionals.
Mollerussa amb aquest mig segle ha assolit l’objectiu de consolidar el seu segell
d’identitat cultural, amb un esdeveniment
singular i únic, que altres han intentat emular, però sense tant d’èxit. I de la mateixa
manera que amb les persones, també seria injust oblidar el Premi de Novel·la Breu
ciutat de Mollerussa com a complement
d’aquesta identitat cultural.
I possiblement un dels fets més rellevants,
tant en l’àmbit de les fires com del concurs,
és que totes les persones que han participat i participen en l’organització dels mateixos ho han fet i ho fan de forma altruista,
amb l’únic interès de l’estima i la passió per
aquesta, ja ciutat i capital del Pla d’Urgell,
que és Mollerussa.v

Enguany i aprofitant l’efemèride del 50è aniversari, des de principis
d’any i fins a finals d’abril una trentena de peces es poden admirar al
Centre Cultural Blanquerna de Madrid, on també s’han dut a terme
durant dos caps de setmana cursets específics per ensenyar diferents tècniques per treballar el paper tant a adults com a infants.
També hem apostat per una iniciativa innovadora a través d’un maridatge entre vestits de paper i vins de la DO Costers del Segre a través
del Celler Castell del Remei i al llarg de l’any seguirem amb aquest programa per difondre aquest patrimoni cultural arreu. D’aquesta manera, el proper 12 de desembre, la celebració del 50è Concurs Nacional
de Vestits de Paper, esdevindrà no només una gran festa sinó també
el punt d’inflexió per seguir treballant encara amb més empenta, si
cal, amb la voluntat de reivindicar que aquesta singularitat tant nostra
obtingui el reconeixent que es mereix.
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EL PALLARS
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ESPECTACLE DE NATURA

La disposició peculiar de serralades,
valls i congostos ha esculpit al Pallars Jussà un paisatge espectacular, feréstec, ple de contrastos i
amb una biodiversitat riquíssima:
el majestuós vol dels voltors, la intensitat del bram del cérvol i l’ésser
humà en la seva essència, una espècie més, al mig de la natura.
Interactua amb la revista!

Congost de Mont-rebei

Declarat Reserva Natural de fauna Salvatge
l’any 1987, Mont-rebei és un dels espais naturals més singulars de Catalunya. El seu paisatge és espectacular, acull una gran biodiversitat i és l’únic congost lliure d’infraestructures
humanes. La verticalitat dels penya-segats,
de fins a 275m de desnivell, i la proximitat de
les cingleres dels dos marges del riu fan de la
passejada pel camí de ferradura excavat a la
roca una experiència màgica.

Congost de Terradets

Excavat per la Noguera Pallaresa en travessar
el Montsec, el paisatge del congost està dominat per roquissars i penya-segats, amb vertiginoses cingleres com Roca Regina, de fins
a 350 m de desnivell. Diversos senders permeten accedir als racons més bells i amagats:
per exemple, el sender circular del bosc del
Brugal, la carena de Roca Regina i el barranc
del Bosc, porta als caminants per indrets vertiginosos i extensos boscos prepirinencs.

Estanys de Basturs

Els estanys de Basturs són un dels tres estanys d’origen càrstic amb presència permanent
d’aigua de Catalunya, juntament amb el de

Montcortès i Banyoles. Aquesta zona humida la formen dos estanys i nombroses fonts,
surgències d’aigua i prats d’inundació temporal o permanent. L’aigua prové d’un aqüífer
subterrani i arriba a la superfície a través d’un
sistema de falles.

Serra dels Nerets

Espai natural de marcat caràcter mediterrani, els
Nerets estan recoberts d’extensos alzinars adevesats, boscos oberts amb alzines baixes però de
capçades molt voluminoses, i molts troncs sortint
d’una mateixa roca. Per entendre el paisatge actual i la forma d’aquests arbres cal remuntar-se
a fa més d’un segle, quan el carboneig era una
activitat molt important arreu del Pallars Jussà i de
Catalunya.

Serra de Boumort

Boumort, amb les seves 15.000 hectàrees de
superfície, és l’espai natural més extens i ben
conservat del Prepirineu occidental català. Degut a l’abundància de penya-segats on nidificar, a l’escassa activitat humana, a la important
comunitat d’ungulats salvatges de què alimentar-se i a la bona gestió de la fauna, Boumort
és també el paradís dels voltors, el millor espai
de Catalunya per observar ocells carronyaires.
Cal destacar també la important presència de

cérvols i la famosa brama que es du a terme cada
any de mig setembre a mig octubre.

La Terreta

La Terreta, situada al nord-oest del Pallars Jussà,
presenta una gran extensió i un poblament humà
molt escàs i dispers. Això ha afavorit el seu ric
patrimoni natural, on hi destaquen els ocells
carronyaires o boscos com la Roureda d’Aulàs,
la fageda del Castellet o la teixeda d’Espills. El
Casal dels voltors, situat a la Torre de Tamúrcia,
és un centre d’interpretació sobre aquests grans
ocells.

Serra de Lleràs

Separa les conques de les Nogueres Pallaresa i
Ribagorçana, i és un connector ecològic entre la
Serra del Montsec i el Prepirineu interior. Es tracta
d’un massís molt abrupte de paisatge espectacular, que presenta una gran diversitat de formes de
relleu: extensos roquissars i penya-segats, profunds barrancs i engorjats, coves i grallers, etc.

Congost de Collegats

Situat a mig camí entre el Pallars Jussà i el Sobirà,
les cingleres, barrancs i engorjats que trobem al
llarg dels seus 5 quilòmetres d’extensió li donen un aspecte molt feréstec. No obstant, elements com l’Argenteria, les formes capritxoses
dels roquissars o el serpenteig del riu entre les
muntanyes, fan d’aquest un espai natural de gran
bellesa.

La Vall Fosca
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És una zona d’alta muntanya, que contrasta amb
els ambients mediterranis de la Conca de Tremp.
Situada a la capçalera del riu Flamisell, l’aigua és
l’element que abunda per tot arreu: des de mantells de neu i congestes, als estanys glacials, les
fonts, els barrancs o els rius. La vessant nord de
la vall forma part de la zona perifèrica del Parc
Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici,
i és una de les entrades del Parc a través del
telefèric de Sallente - estany Gento o de l’extensa
xarxa de senders que recorre la vall.
Text i fotografies: Consell Comarcal del Pallars Jussà
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L’EPICENTRE

L’Epicentre és un espai de
de visita imprescindible per a qui
vulgui conèixer el Pallars Jussà: és
el punt neuràlgic de la informació
turística de la comarca i l’espai
on s’expliquen els valors del seu
patrimoni cultural i natural. A
més dels serveis d’atenció
i informació al visitant
-centralitzats a la
planta baixa de
l’edifici-, acull espais expositius
on es presenten els
atractius
turístics de
la comarca.

LA GENT DEL PALLARS

L’Epicentre, el nou Centre de visitants del Pallars Jussà, us convida a conèixer qui van ser
els primers pallaresos i com es van adaptar al
nostre entorn. Des de la prehistòria fons al moment actual, el Pallars ha acollit civilitzacions
ben diverses, les quals han donat forma al que
és el Pallars avui en dia.

El llegat històric d’un poble recull els testimonis
dels protagonistes dels grans esdeveniments
i també de les persones anònimes. El Pallars
Jussà no n’és una excepció. El seu passat ens
arriba a través de multitud d’històries; històries
personals amb diferents perspectives, però
amb un element en comú: totes són històries
de pallaresos i pallareses.
Terra que evoca els orígens de la vida i
l’essència de la natura, el Pallars Jussà conserva també testimonis de l’aparició de l’home
i de la seva adaptació al medi. Un territori
dur però alhora generós, on les diferents cultures han trobat recursos per evolucionar. La
història d’aquesta comarca s’ha escrit en els
escenaris més diversos.
L’Epicentre, el centre de visitants del Pallars
Jussà, us proposa un viatge en el temps que
us permetrà conèixer com vivien els pallaresos
i les pallareses al llarg de diverses èpoques,
des de la prehistòria fins a temps molt recents.
A l’àmbit “Històries de la gent del Pallars” diversos personatges d’època us explicaran, en
primera persona, la seva història:

Per saber-ne més d’aquests espais naturals i de les activitats que s’hi poden fer, visiteu de l’Epicentre,
el Centre de visitants del Pallars Jussà (Pg. del Vall, 13, Tremp, Tel: 973 653470)
www.pallarsjussa.net
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El teu servei SEAT al Pla d’Urgell
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AUTO NAYOX MOLLERUSSA - Pol. Ind. Golparc - Av. Europa, 15 - 25241 Golmés - Tel. 973 600 493 - mollerussa@autonayox.com
AUTO NAYOX TÀRREGA - Av. Cervera, 16 - 25300 Tàrrega - Tel. 973 500 910 - tarrega@autonayox.com

www.seattarrega.com
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www.reneix.cat

Tractaments corporals
Tractaments facials
Medicina estètica
Fisioaquàtica
Hidroteràpia
Massatges

Av. del Canal, 11A
25230 MOLLERUSSA (Lleida)
Tel. 973 60 33 33
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El músic de Castellserà David Pradas reivindica els
insectes al seu darrer treball: INSECTUM
Els insectes són el fil conductor del nou espectacle del pianista i compositor de Castellserà (l’Urgell), David Pradas. INSECTUM és un espectacle interactiu que parteix d’un fil conductor: el piano i s’acompanya
de les videoprojeccions i la dansa per tal de construir una experiència
sensorial única.
INSECTUM, que està en gira per diferents escenaris de Catalunya,
arribarà aquesta primavera a Barcelona, on el pianista de Castellserà
vol atansar la seva visió particular d’aquests éssers gairebé imperceptibles. “En la terra del Canal d’Urgell, ho devem tot a l’aigua i en canvi
tenim insectes que han format part de la nostra infantesa, extingint-se.
Les cuques de llum, màgiques criatures de la nit, estan desapareixent,
la canalla ja no juga a les sèquies potser perquè moltes també han
desaparegut. Al disc reivindico aquests petits pobladors de la terra de
l’aigua”. Per fer-los universals, Pradas ha posat el nom de l’insecte que
evoca a cadascuna de les 9 suites del disc en llatí.
L’objectiu d’INSECTUM és traslladar l’espectador al món dels insectes
a partir de la conjunció de diferents arts: la música, la dansa i el videoart. Per aconseguir-ho, Pradas construeix una imatge mental de
cada insecte en les 9 peces del disc. Cadascuna evoca la textura
d’un insecte. L’espectacle planteja un repte a l’espectador, que haurà
d’esbrinar quin insecte evoca cada peça, ajudat de les videoprojeccions i la dansa.
El CD, produït per la productora La Gata Roja, es pot comprar a la
FNAC, el Corte Inglés i a les botigues Media Markt o a través d’internet.
Molts defineixen la música de Pradas com a “minimalista” i “experimental” de la família de les “noves músiques” que s’obsessiona amb
una figura senzilla i la va repetint. Així va creant una atmosfera que
produeix una sensació en l’oient. Angoixa, calma, alegria, desconcert... El cert és que no deixa ningú indiferent, tal com es pot comprobar a la seva web: www.davidpradas.com
La seva música de fet, ha estat present al Festival Mercè Arts de Carrer en el marc de la Festes de la Mercè de Barcelona i a la passarel·la
de moda 080 Barcelona Fashion.
Actualment Pradas està ultimant el seu nou treball: UMBILICAL, una
metàfora musical de l’inici de la vida especialment dedicada a la mare.

Interactua amb la revista!
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Text i fotografies: Josep Anton Pérez

Palplantats al turó de Cal Rondan, observàvem
els conreus i les edificacions d’uns quants jornals de terra que no deixaven de ser una imatge
del paisatge al que ens tenia acostumats el
Pla d’Urgell. Entre alfals, fruiters i camins calia
alguna cosa més que imaginació per concebre
aquella plana coberta per una manta de 2.500
milions de litres d’aigua.

La veritat és que les imatges i fotografies que rodaven pels
arxius i publicacions, i la valuosa memòria oral dels vilatans,
no feia justícia al que va ser la realitat de l’Estany d’Ivars i
Vila-sana. Aquell espai natural, atractiu turístic, i referent de
caceres de lleure i trobades festives devia de tenir color,
però a les acaballes del segle XX tota la documentació la
teníem en blanc i negre.
Érem molts els que fèiem un acte de bona voluntat escoltant amb quina passió Ramon Maria Guiu explicava que
aquella plana de conreus havia sigut una llacuna, que en
virtut d’evitar infeccions i paludisme es va dessecar entre
els anys 1948 i 1951, per convertir-la en conreus. Eren
anys en que el Canal Auxiliar ja regava la plana i les reserves d’aigua que havia proporcionat la llacuna d’Ivars o
d’Utxafava ja no era necessària, sentenciava Guiu.
L’alcalde ivarsenc, un cop feta aquest introducció anava
per feina, i deixava anar la seva Ilíada personal, amb la que
pretenia recuperar l’esplendor aqüífer i natural d’aquell
paratge. Amb aquell convenciment de Guiu no es podia
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més que forçar el subconscient per recuperar una imatge
en color de com podrien ser aquelles 126 hectàrees cobertes d’aigua.
Ramon Maria Guiu no va defallir en la creuada paisatgística; ja que un cop aconseguit el suport local calia buscar la
implicació d’estaments superiors. Guiu, consolidava el full
de ruta a principis del 90 amb estudis de viabilitat, avantprojectes; i un 19 de febrer de 1993, la signatura del Protocol institucional de recuperació de l’Estany.
A partir d’aquesta data s’inicien tots els prolegòmens tècnics, administratius i jurídics per donar llum verda al projecte, però entre tots ells caldria destacar la constitució del
Consorci de l’Estany d’Ivars i Vila-sana el 2002 i el 2005
amb la signatura del Conveni amb la Fundació Territori i
Paisatge de Caixa Catalunya.
Acords que propicien l’entrada en escena de nous defensors del projecte, d’una banda el president del Consell Comarcal del Pla d’Urgell i alcalde de Fondarella Joan Reñé, i
per altra el director de la Fundació Territori i Paisatge Jordi
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Sargatal, també conegut activista defensor dels Aiguamolls
de l’Empordà. A partir d’aquesta data es va donar el gran
impuls per fer realitat la recuperació de la zona humida de
la plana.
Els nous agents que van passar a formar part de l’ens gestor de l’Estany van dur a terme una persistent campanya de
divulgació del projecte. Guiu, Reñé i Sargatal, es van convertir en guies incondicionals de visites escolars, privades,
institucionals, i d’entitats, que des de l’inici de les obres,
l’any 2003 i fins a l’ompliment final van discórrer al voltant
de la bassa de la nova llacuna. Més tard s’incorporaria el
tècnic Toni Costa i l’equip de seguiment de la recuperació.
A mesura que les obres avançaven també s’incrementava
l’interès del veïnat, que cada cap de setmana i dies de
bon temps, aprofitaven per fer la visita a l’estat de la recuperació. Un bon dia en un dels marges de la bassa de
l’Estany va aparèixer una torre de guaita, un element que
començava a donar consistència a la recuperació, un mirador estratègic des del que es va poder observar com la

llacuna recuperava l’antiga imatge dia rere dia.
El 28 de novembre del 2005 es duia a terme l’acte
simbòlic de l’inici de l’ompliment de l’estany, i a partir
d’aquell dia l’aigua va passar a ocupar una superfície
de 2.142 x 730 metres quadrats, amb una profunditat
màxima de 3,95 fins a 1,9 metres.
A mesura que l’aigua inundava les finques, la percepció de les noves generacions de plaurgellencs respecte
al projecte anava canviant. L’imaginari
transformava les imatges del blanc i
negre al color, i començava a despuntar la magnitud del que representaria la
futura manta d’aigua.
L’actitud pedagògica del Consorci que gestionaria l’espai natural desplegava dia a dia els usos
de la nova zona humida, despertant
l’interès dels sectors del turisme, el
lleure i la natura. Paral·lelament,
els sectors productius tradicionals veuen amb la consolidació
de l’Estany una possibilitat de
diversificar les seves activitats. Des de les administracions
també es comprova que el territori ha fet una important aposta
pel projecte, per la qual cosa es
destinen recursos per afavorir un
relatiu equilibri territorial.
Tot i així, el fet de què l’Estany d’Ivars i Vila-sana es pogués
convertir en un referent com a destinació turística, no ha
estat motiu d’implantació de noves activitats fins fa poc
temps. Els usos del recuperat espai natural, amb la influència de l’ornitòleg i naturalista Jordi Sargatal, es van dirigir cap
a l’aspecte ornitològic, que realment es el que ha adquirit
un gran potencial i deixant força restringits els aspectes de
lleure. Possiblement aquest hagi estat un dels motius pel
que l’acceptació del referent territorial de l’Estany no ha
tingut una repercussió destacable a la comarca.
La constatació ha estat que els àmbits productius i de
noves activitats no han crescut a la mateixa velocitat que
els àmbits de turisme ornitològic i de lleure. A mesura que
es consolidava la zona humida s’incrementava la presència
d’aus i de fauna autòctona, i paral·lelament el consorci recuperava la flora al voltant de la llacuna. El resultat ha estat,
una dècada desprès, que el Parc Natural s’ha convertit en
referència ornitològica per estudiosos i aficionats a la natura,
així com a centre d’activitats pedagògiques de tot el país.
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No faltaran els elements de qualsevol festa d’aniversari per a
poder celebrar degudament que tenim el goig de gaudir de
l’estany d’Ivars i Vila-sana des de fa deu anys. Quan una persona que no el coneix veu per primera vegada la gran llacuna
que s’estèn davant seu, quan observa l’equilibri creat entre el
paisatge, les aus, els insectes, els arbres i, en definitiva, tota
la fauna i tota la flora que espontàniament es reuneix en aquell
espai gràcies a l’aigua, costa molt de creure que només fa
deu anys que hi és. Efectivament, els primers passos per a la
recuperació són anteriors. Ja l’any 1999 es va redactar el projecte de recuperació; l’any 2001 es va arribar a un acord amb
els propietaris dels terrenys per a poder començar els treballs;
l’any 2002 es va constituir el Consorci de l’Estany d’Ivars i Vilasana; i l’any 2005 va iniciar-se l’ompliment de l’estany, que
vam donar per assolit el març de 2009.
En pensar en tot el procés de recuperació, és inevitable recordar el paper indispensable que han exercit Ramon Maria
Guiu, Jaume Llovet, Joan Reñé, Josep Grau, Josep Pont, Albert Vilalta, Jordi Sargatal, Toni Costa i tants d’altres, persones
que han cregut des de sempre en el somni de la recuperació
i han estat claus perquè fos possible. També hi ha tingut un
paper rellevant entitats com EGRELL o bé la Universitat de Lleida. La
gestió de tots, la comprensió dels propietaris de les terres, el record
de l’antic estany –en la gent d’Ivars d’Urgell, de Vila-sana, de tots els
pobles de la plana– i la ventura van permetre que avui en dia existeixi
de nou aquest espai consolidat.
Tenim el nostre mar i la nostra muntanya: un punt d’atracció per als
visitants, vinguin dels pobles veïns o de més lluny, un espai de natura, un hàbitat per a les espècies que cerquen zones humides, una
font d’oxigen i de bellesa, un lloc de retir o on fer activitats.
La transformació ecològica i paisatgística ha estat, al llarg d’aquest
període, de molt impacte, fins a assolir la fase de consolidació, en
què es troba actualment l’espai. Ara és moment de conservar, ges-
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tionar, oferir activitats i atractius per als visitants, ampliar el potencial
de l’estany en tots els àmbits i facetes que ofereix, ja que hi té tanta
cabuda un recital de versos de la Maria Mercè Marçal com una cursa
solidària o bé un taller de ratpenats. Sent honestos, també hem de
dir que té molt marge de millora des del punt de vista biològic o bé
ecològic. També hi som a sobre. Assolir l’equilibri entre l’espai natural font de biodiversitat i l’estany com un punt turístic i per a l’oci és
una meta que ens hem posat des del primer dia de la recuperació i
que continuem tenint.
Més enllà de mirar-nos-el com un espai físic, actualment també s’està
consolidant com un lloc que forma part del paisatge emocional de
les persones. Els urgellencs ja van establir aquest vincle amb l’antic
estany i ara es repeteix amb l’estany recuperat. L’estany s’ha guanyat
de nou formar part de les vides d’aquells que hi van amb regularitat o
bé quan volen viure un moment especial i el lloc habitual d’escapada,
on corren, van en bici, passegen, fan fotografies, juguen i l’observen,
canviant, al llarg de l’any. En definitiva, se’l senten seu. Aquesta unió
farà que l’estany evolucioni, també, en funció de les expectatives de
les persones que hi van i el viuen i de l’encert que sapiguem tenir amb
la gestió de l’estany.
Veure com la làmina d’aigua va tornar, com ens enlluerna de nou des
de fa deu anys ens porta a buscar solucions per a
superar els obstacles amb què ens anem
trobant i a fer créixer aquest estany
que un dia va ser real, després romangué en el record, més tard es
convertí en un somni i, avui, en un
espai consolidat. Em queda agrair
a totes les persones que van tenir
l’encert de creure en el projecte la
tenacitat i l’esforç per a recuperarlo i convidar a tothom a continuar
gaudint de l’estany i del Pla d’Urgell.

ESPÈCIES I VISITANTS
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LA REPERCUSSIÓ HA TARDAT 10 ANYS

En aquests deu anys s’han establert a l’Estany més de 240 espècies d’aus, així com petits mamífers; i també s’ha permès recuperar
les tortugues d’estany. I com a fet destacat la presència de les llúdrigues.
Una població faunística que ha comportat un gran nombre d’estudis i
seguiments per part d’estudiosos i professionals.
L’oferta natural i paisatgística convoca anualment al voltant de
40.000 persones de variades destinacions, que compaginen
l’estada a la comarca amb altres activitats que solen tenir repercussió en altres sectors econòmics.
Com s’ha comentat anteriorment, si d’una banda l’interès natural i paisatgístic ha crescut de forma paral·lela a la consolidació,
per l’altra les possibilitats de diversificar les produccions o crearne de noves no han despuntat fins fa ben poc. Ha estat necessari que s’incorporessin al món laboral noves generacions que
han comprovat que els destí turístic amb l’Estany com a rerefons pot representar una bona línia de negoci.
La gastronomia, els allotjaments rurals, els elaboradors locals i
les activitats de lleure han començat a sorgir amb més força en
els tres darrers anys. Tot i que cal destacar que han estat les
ofertes d’allotjament i els elaboradors els més primerencs en
reconèixer les possibilitats de l’Estany.
En aquest any que es commemora el desè aniversari de la recuperació de l’Estany d’Ivars i Vila-sana, els agents privats i públics
del turisme comarcal han engegat una campanya per potenciar el Pla d’Urgell com a destinació turística, aprofitant equipaments, natura i paisatge, i sobre tot la bona qualitat i acceptació
dels productes elaborats en el territori.
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OBRA ELS ULLS

ABANS D’OBRIR LA BOCA
No piquis, diu la darrera campanya del Col·legi Oficial d’Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya. No piquis l’ham de la mentida perquè el que
està en joc és la teva salut dental. Així de clar i contundent és el missatge
de sensibilització als pacients sobre els riscos de les ofertes a baix preu en
odontologia i els enganys de la publicitat poc ètica i que des de Dental Office recolzem en la seva totalitat. Només tu pots aturar aquesta tendència.
Obra els ulls abans d’obrir la boca.
L’entrada en el sector dental de les empreses franquiciades i de les macroclíniques ha fet que, en molts casos, qui dirigeix aquestes clíniques és
un empresari i no un dentista. Per tant, la seva finalitat no és la teva salut
dental, sinó una sempre en augment cartera de clients i, com a conseqüència final, el guany econòmic. Alguns dels riscos del low-cost dental
consisteixen en l’aprofitament de l’actual excés d’oferta de dentistes i la
despreocupació de la formació d’aquests juntament amb la seva manca
d’experiència en el camp de l’odontologia. Però, sobretot, el risc més
important és posar en perill la teva salut. Recorda que la teva salut no té
preu.
L’èxit de qualsevol tractament depèn de la qualitat dels materials i en bona
mesura del professional que ho fa. És per això que a Dental Office apostem pel servei de proximitat, amb una atenció personalitzada i amb els
tractaments recomanables en funció de les teves necessitats. Abans de
contractar qualsevol servei, t’informem dels materials i les tècniques que
el teu tractament necessita així com el preu que aquest té. Que quedi clar:
ni ets un numero ni una eina per fer diners, ets un amic que ens confia la
seva salut bucal. ¿La deixaràs en mans d’un desconegut?
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EL NOU AUDI Q3

UN TRIOMFADOR QUE MILLORA
AMB EL TEMPS

Des del seu llançament al mercat a la tardor de 2011, el Q3 ha estat un dels bestsellers de la marca dels quatre cèrcols. Però fins i tot allò que ja és bo i té èxit pot
ser millorat per Audi. Els nous models Audi Q3 i RS Q3 no només han posat al dia
el seu disseny, sinó que a més presenten una gran varietat de novetats tècniques.
L’oferta de motors per l’Audi Q3 està composta per tres TFSI i dues TDI clean
dièsel, tots ells de quatre cilindres. Les seves cilindrades abasten dels 1,4 als 2,0
litres, i les seves potències dels 150 CV als 220 CV. Tots ells són motors d’injecció
directa turbo alimentats i satisfan els límits de la normativa de gasos de fuita Euro
6. Amb ajuda de la complexa gestió tèrmica, aconsegueixen ràpidament la seva
temperatura de servei després de l’arrencada en fred.
En comparació del model anterior, les prestacions són encara millors, i les emissions de CO2 s’han reduït en fins a un 17% (2.0 TDI amb canvi manual i tracció
davantera). Totes les variants incorporen de sèrie el sistema d’arrencada i parada.
En frenar, aquest sistema desactiva el motor fins i tot abans que el vehicle es
detingui per complet.
El nou Audi Q3 es mostra poderós sobre l’asfalt. La línia del sostre d’estil coupé
i els muntants D fortament inclinats atorguen a la silueta una imatge molt expressiva i esportiva. Les dimensions, igual que en el model anterior, són compactes.
Mesura 4.388 mil·límetres de llarg, 1.831 mil·límetres d’ample, 1.590 mil·límetres
d’alt (sense antena) i 2.603 mil·límetres de batalla.
La carrosseria de l’Audi Q3 és la base per a l’equilibrada maniobrabilitat, el confort
a bord i la seguretat. Amb uns 300 quilograms de pes, és un dels elements decisius del concepte de construcció lleugera del compacte SUV Premium; en versió
1.4 TFSI, l’Audi Q3 pesa en buit (sense conductor) 1.385 quilograms.
El nou Audi Q3, fabricat en la planta espanyola de Martorell, a Barcelona, el podreu veure en el marc de la Fira de Sant Josep de Mollerussa, en l’estand del
concessionari Servisimó.
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Els experts no es cansen d’afirmar que l’economia lleidatana
es recolza sobre quatre pilars bàsics -la fruita dolça, el sector
del porc, el vi i l’oli-, una evidència que la producció agrícola
és la principal font generadora de recursos de la demarcació.
No es pot obviar, però, que al voltant d’aquests sectors també
han sorgit altres activitats industrials, tecnològiques i agroalimentàries que han potenciat la productivitat en el territori.
Tot i així, entre aquests sectors bàsics de l’economia, els productors de vi han sigut els que han destacat d’una forma considerable, tot i tractar-se d’un àmbit relativament jove, en un
camp que ha incrementat la qualitat, la producció i la presència en els mercats, nacional i internacional. I aquesta tasca
l’han dut a terme enfrontant-se a una dura competència, de
territoris amb més experiència en el sector.
Si comparem el vi, amb la fruita dolça, l’oli o el sector de la
carn, veiem que aquests últims són marcs amb molta més solera i producció, però continuen encallats en unes estratègies que no han evolucionat a la velocitat que ho han fet
la viticultura i la vinicultura. Arribats en aquest punt,
no volem passar a analitzar els prolegòmens de cadascun dels sectors; tan sols volem destacar que
els vins catalans, i concretament els lleidatans,
han trobat un segment que els ha posicionat en
llocs destacats i han fet una aposta ferma per
la qualitat i el valor afegit del territori en què es
produeixen.
Però cal destacar el paper que han dut a
terme les Denominacions d’Origen Protegides
(DO) en els sectors de l’oli i el vi, element
que ha fet possible, en un primer estament,
garantir la qualitat i l’origen geogràfic de les
produccions. En aquest sentit la DO de l’oli va
ser més primerenca, però els efectes reals de
la iniciativa no han tingut els resultats esperats
per tot el sector. Actualment a Catalunya hi ha
cinc DO d’olis d’oliva verge extra -Siurana, les
Garrigues, Terra Alta, Baix Ebre-Montsià i Oli
de l’Empordà-, que produeixen al voltant de
35.000 tones d’oli, 6.800 de les quals procedeixen de la demarcació de Lleida.
Respecte al sector vitícola i vinícola, es van
designar 12 DO -Alella, Catalunya, Cava, Conca de Barberà, Costers del Segre, Empordà,
Montsant, Penedès, Pla del Bages, Priorat,
Tarragona i Terra Alta-, amb una producció
aproximada de 180 milions d’ampolles de vi i
200 milions d’ampolles de cava. Aquesta producció ha situat 23 de les varietats catalanes
entre les millors del món, entre les quals cal
destacar Cérvoles, Mas Blanch Jové, Castell
del Remei o Vilosell de Tomàs Cusiné.
Segons explica el sommelier Xavier Ayala,
aquest destacat posicionament dels vins llei-

datans, al marge del moment dolç que viu el sector
amb la creixent demanda interior, es deu a l’aposta
qualitativa dels productors, que han sabut adaptar
els ceps a l’orografia lleidatana, sotmesos a un clima
molt extrem que afavoreix trets característics al raïm.
I és que la climatologia provoca una maduració inversa al que seria natural, gràcies a la qual els vins recullen unes aromes i peculiaritats que els fan diferents.
La DO Costers del Segre ha vist créixer el nombre
d’elaboradors de 12 l’any 2012 a 37 l’any 2010,
encara que les hectàrees inscrites en el Consell
Regulador no han variat gaire, de 4.622 l’any 2004 a
4.696 el 2010. Aquesta DO es caracteritza per tenir
7 subzones: Artesa de Segre, l’Urgell, les Garrigues,
el Pallars Jussà, Raïmat, el Segrià i les Valls del Riu
Corb.
Encara que la DO hagi fet possible una cohesió
entre els productors, segons Ayala, cada una de
les subzones lleidatanes té prou personalitat i
qualitat per poder utilitzar el seu nom propi,
una proposta que afegiria valor als vins
i els distingiria, ja que en realitat cada
una de les subzones compta amb
característiques orogràfiques i climàtiques molt diferents. Ayala afegeix
que, malgrat la demanda, continua
essent molt superior en vins negres, i
en aquest sentit Costers del Segre ha
destacat, però la recerca i evolució
dels cellers lleidatans han de derivar
cap als vins blancs, i possiblement
siguin el cavall de batalla dels propers anys. Segons el sommelier, la climatologia lleidatana és favorable als
vins blancs, que a diferència dels negres tenen més acidesa, la qual cosa
representa frescor i aroma, i aquest
tret s’hauria de complementar amb la
divulgació de la varietat de raïm Macabeu com a autòctona lleidatana.
Tot plegat, per aconseguir uns vins
blancs d’alta qualitat que poguessin
canviar els hàbits i les preferències
dels consumidors més exigents.
Costers del Segre ha aconseguit ser
una DO respectada, un posicionament en què han col·laborat els cellers i la Ruta del Vi Costers del Segre,
que amb el maridatge de patrimoni i
turisme ho han divulgat arreu del territori i més enllà de les fronteres, fomentant la Cultura del Vi.

Text i fotografies: Josep Anton Pérez
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AgroBank
Compartim horitzons
A ”la Caixa” volem reafirmar el nostre compromís
amb el sector agrari. Per això, hem especialitzat
prop de 400 oficines AgroBank a tot el país
formant els seus empleats, perquè puguin oferir
suport i assessorament als professionals del sector.

NRI: 1017-2014/09681. www.laCaixa.es/agrobank

26

TR El magazine deText:
www.territoris.cat
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Fotografies: Eloi Teixidó

La llei de dependència és notícia des de la seva
creació. Batejada en el seu moment com el
quart pilar de l’Estat de Benestar, juntament amb
l’educació, les pensions i la sanitat, va suposar
la garantia d’un dret, un mínim de protecció per
a tots els ciutadans: un avanç que va obrir els
serveis socials a tothom. Per a molts, una llei que
ens apropava a Europa....
Els mitjans de comunicació es fan ressò dia si dia també ja sigui
amb noves dades que les administracions fan publiques o bé amb
la crida dels nombrosos afectats per les retallades i retards en el
pagament de les ajudes. Però, no és només una realitat social preocupant…. és també la reivindicació d’un dret que els van dir que
tenien i que no acaba d’arribar. “La voluntat política hi és … però
la caixa està buida”. Aquest és el comentari, de vegades gairebé
resignat, de persones que viuen aquesta realitat i que, en algunes
ocasions i gràcies a vies alternatives, van tirant en el dia a dia.
...Unes vies alternatives que passen pel teixit social, la solidaritat
o els estalvis.

Gairebé una de cada dotze persones a
la demarcació de Lleida ha demanat la
sol·licitud de valoració de grau de dependència des de l’any 2007 quan es
va començar a implementar aquesta
llei, estant previst el seu desplegament
total el 2015. Amb 34.849 sol·licituds
presentades, la província de Lleida representa només el 7% del volum de Catalunya, on hi ha fins a 501.072 demandes.

Segons les dades publicades per Benestar Social en el mes de gener d’aquest any, a Lleida estaven rebent algun tipus d’ajuda 9.742
persones, 703 persones menys que un any abans. A Catalunya la
xifra de persones beneficiàries puja a 145.618 pels 156.333 de l’any
anterior.
Moltes són les preguntes dels afectats: Quin és el futur d’aquest ampli i divers col·lectiu amb tantes retallades? Com quedarà l’Estat del
Benestar? Realment es pagarà el que la normativa reconeix?
L’esperança de vida dispara el nombre de dependents de la Tercera
Edat
El 76% dels 145.618 beneficiaris de tota Catalunya són majors de
65 anys. I una altra xifra: més del 57%, és a dir, 83.526 tenen més
de 80 anys.
Aquesta estreta relació entre la dependència i la edat esdevé una
circumstància fonamental per l’increment substancial que es produirà en els propers anys tenint en compte l’augment de l’esperança
de vida, la qual, segons xifres d’Idescat.cat, a Catalunya l’any 2010
es situava als 82,20 anys, la qual s’ha allargat en 2,6 anys en els darrers deu anys. Pel que fa a Lleida, l’esperança de vida el mateix any
era de 81,96 anys, mentre que l’any 2000 estava en 79,48.

I què s’entén per dependència? Doncs, segons el Departament de Benestar Social “és
la necessitat d’ajuda que té una persona per
realitzar les activitats bàsiques de la vida diària, derivada de l’edat, la malaltia i/o la discapacitat, i lligada a la falta o a la pèrdua d’autonomia física, mental,
intel·lectual o sensorial”.
Aquesta llei, a tres bandes, amb la participació de l’Administració
General de l’Estat, les Comunitats Autònomes i les Entitats Locals, reconeix un nou dret de caràcter universal de la ciutadania, un dret subjectiu, és a dir, que els ciutadans poden reclamar als tribunals, ja que garanteix l’atenció a les persones que
es troben en aquesta situació de dependència.
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Fet a mà per amants del motor.
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Nou Mercedes-AMG GT.

Cada mil·límetre d'aquest superesportiu ha estat ideat, dissenyat i modelat pels que en saben més de cotxes: els millors
enginyers d'AMG. Ells han sabut combinar la força i l’esportivitat amb un disseny extraordinari i un motor AMG V8 Biturbo de 4,0
litres i una potència de 462 CV per aconseguir que tu també et rendeixis als seus encants.

Consum mitjà 9,3 - 9,6 l/100 km i emissions de CO2 216 - 224 g/km.
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ESPAI MACIÀ
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Al mateix temps, també pretén ser un punt de visita obligatòria
per a tots aquells amants de la història del país i és un dels indrets englobats als Espais de Memòria de Catalunya.És per tot
plegat que el mateix Espai Macià alberga l’oficina de Turisme.

L’exposició consta de fotografies, documents i audiovisuals que
mostren la vessant personal, professional i política del que fou
president de la Generalitat de Catalunya i Diputat a Corts per
les Borges Blanques de l’any 1907 a 1923. Anticipar també, que
aviat, l’espai Macià incorporara en una nova vitrina amb documentació original del President, manuscrits, cartes, i diferent material republicà relacionat amb l’avi, aixi mateix la creació d’un
fons documental bibliogràfic (llibres), de Macià pels estudiosos
i investigadors.
L’exposició permanent “ El viatge de Macià” s’ubica a les dues
plantes superiors de l’edifici.Al tercer pis hi ha ubicat el gruix

expositiu que es divideix en deu àmbits diferents: Infància i primera
joventut; Macià enginyer militar; Macià Diputat ( 2 etapes); Dictadura de Primo de Rivera; Exili;Prats de Molló;judici a París; Primera
sintesi: El viatge de Macià; retorn i proclamació de la República;
Generalitat de Catalunya;Mort de Macià; Síntesi final: audiovisual
“ El somni de Macià”.
L’Espai Macià està al centre de les Borges Blanques, a 25 km de
Lleida i a 1hora i 30 minuts de Barcelona, es troba a la plaça Ramon Arqués, 5 de la la població, la nostra pàgina web, www.espaimacia.cat.
Tot i que Francesc Macià va néixer a Vilanova i la Geltrú, els
seus pares eren fills de les Borges Blanques.Macià va conservar
nombrosos records de les Borges, on cada estiu s’hi traslladava la
família amb tots els germans, la parada i fonda era la casa pairal
dels Macià, a Cal Ganyada, una familia documentada a la població
des de el S.XVIII.
Després d’ingressar a l’exèrcit, va arribar a Lleida el 1887 per ferse càrrec de la Comandancia de Ingenieros Militares. El 1895 va
assolir el grau de comandant i el 1904, el de tinent coronel.Les
seves relacions amb els cercles econòmics de la plana lleidatana
van determinar el seu matrimoni, el 1888 am Eugenia Lamarca i
de Mier, filla d’Agapito Lamarca i Quintana, Arquitecte i gran terratinent i propietari lleidatà.

Fotografies: Josep Segura i Garsaball

L’exposició permanent que porta per títol “ El viatge de Macià”que
pretén generar un vincle afectiu amb l’època i trascendència del
que fou president de la Generalitat de Catalunya i situar al visitant en aquest moment històric del país, però també en els anys
posteriors fins arribar avui en dia on el somni de llibertat i de
progrés de Macià encara té vigència.L’equipament cultural fa
difusió del llegat de la figura, la trajectòria i la manera d’entendre
el món de Francesc Macià.

DESCOBERTA TURÍSTICA
DE LES GARRIGUES

L’espai Macià neix amb una clara
vocació d’esdevenir un punt d’aturada
imprescindible del turisme que visiti
les Borges Blanques o les Terres de
Lleida, i de ser el punt de partida des
d’on iniciar la descoberta turística de
la zona (Les Garrigues)
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El 1907 va acceptar ser el candidat de Solidaritat Catalana per les Borges
i Barcelona al Congres dels Diputats.Aleshores, sota l’amenaça d’un tribunal d’honor, va renunciar voluntàriament a la carrera militar, surti elegit
Diputat per Barcelona i les Borges, és queda amb l’acta de la població dels
seus pares, entre el 1907 i el 1923 sera el representant a Corts del Districte
Borgenc, recordem que ja l’any 1892 fou nomenat fill adoptiu del municipi.
Macià, va esdevenir un personatge important en els cercles polítics i
econòmics lleidatans, alhora, experimentava una evolució política que feia
augmentar la seva influència personal sobre el moviment nacionalista.
Va estar afiliat a la Lliga Regionalista fins al 1912, però d’una manera més
nominal que efectiva. Decebut pel fracàs de la coalició Solidaritat Catalana, va començar a acostar-se al republicanisme catalanista i a l’obrerisme.
Aquesta radicalització explica que posés en marxa el partit independentista Estat Català l’any 1922.
Exiliat amb motiu del cop d’estat del general Primo de Rivera, va iniciar
una nova vida política, és l’època de l’intent d’invasió de Catalunya des
de Prats de Molló 1926. En tornar de l’exili el 1931, va participar en la creació del partit Esquerra Republicana de Catalunya. Després de la victòria
electoral del seu partit, el 14 d’abril va proclamar l’Estat Català, integrat
en la Federació de Repúbliques Iberiques.Després de negociar amb el
govern provisional de la República Espanyola, va acceptar la recuperació
de la Generalitat de Catalunya, de la qual en fou nomenat primer president
durant la segona República.
Francesc Macià va morir el dia de Nadal de l’any 1933.Tothom li deia amb
simpatia l’avi, i es va convertir en un simbol de la voluntat d’afirmació nacional de Catalunya.En una visita a les Borges Blanques l’any 1933, Macià
digué als seus electors “ gràcies al poble de les Borges, Catalunya ha
recuperat la seva llibertat.
Josep Segura i Garsaball
Coordinador.
Espai Macià.

30

TR El magazine de www.territoris.cat

REG I FUTUR

Cada cop som més conscients
del binomi reg i futur, de la seva
absoluta interconnexió i de
l’evident necessitat de propiciar
el reg com activitat que possibiliti,
a través de pràctiques agrícoles,
generar aliments, rendibilitzant
socialment i econòmicament el
recurs de l’aigua. També cal tenir
en compte altres beneficis i possibilitats, mediambientals i territorials, que en definitiva són les claus
del futur.
Consolidat el regadiu, la pregunta
que ens hem de fer com a regants
(usuaris) és: estem utilitzant de la
forma més eficient aquest recurs?
La resposta és complexa i moltes
vegades subjectiva. Diem que
és complexa perquè la utilització
de l’aigua està vinculada al sòl, a
l’economia, al treball, a la tecnologia o a l’energia, entre altres.
Atenent a consideracions generals, sembla evident que una gestió eficient de
l’aigua porta implícita l’oportuna aplicació del recurs en quantitat suficient, és a dir, reg a demanda amb cabals apropiats. I per donar resposta als
importants cabals punta que la demanda exigeix,
és necessari actuar en:
Transport en alta, que s’ha de dotar de possibilitats per atendre les demandes, en els moments
i les èpoques en què es generen majors puntes.
Això implica canals amb capacitat de transport
sensiblement superiors als valors mitjans, així com
concessions administratives que ho permetin.

En aquesta línia i com a complement, són imprescindibles reserves estratègicament situades
que regulin les necessitats puntuals crítiques.

posicions de màxima eficiència energètica i contemplar de forma conjunta les necessitats amb
les possibilitats que ens proporciona la topografia del territori (pressió per desnivell o gravetat),
i preveure solament de reüll els costos elèctrics
actuals, que són transitoris.
Cenyint-nos al territori o a l’àmbit dels canals
d’Urgell, podríem considerar que les possibilitats
del transport en alta estan culminant el procés
que permetrà atendre les exigències dels cabals
punta que imposarien els regs localitzats a la demanda.

Transport en baixa. En l’aplicació en parcel·la, ha
de millorar l’eficiència, més atenent l’oportunitat
que la quantitat; és a dir, cal tenir en compte i
prioritzar el moment vegetatiu de la demanda.
Els mètodes de reg actuals per gravetat no
donen respostes adequades a aquest paràmetre, la qual cosa ens fa considerar el reg localitzat com una millor alternativa, vinculada a un
consum d’energia rellevant i a models de tecnificació diferents, si bé aquests factors no han
d’obstaculitzar-ne el procés. Hem de considerar
les tarifes elèctriques, avui un veritable obstacle
per a la modernització, com circumstancials; i
quant als projectes, s’han de tenir en compte

Pel que fa a aigua en parcel·la, el 85/-90% dels
sistema és per inundació; la resta, el 10-15%,
és reg localitzat, molt lluny de la situació desitjable. La transformació del sistema actual, majoritàriament a reg pressuritzat (modernització),
exigeix conduccions de pressió i embassaments
reguladors complementaris, xarxes d’elevat cost
d’implantació i també d’explotació en requerir
energia, que, juntament amb la inestabilitat dels
preus agraris, són factors altament dissuasoris.
S’ha dit que per produir aliments i aprofitar
l’aigua com a recurs efímer i renovable el regadiu és el “còmplice necessari”, i l’Administració,
en els seus pressupostos, hauria de considerar i
revertir al camp part dels beneficis i externalitats
econòmiques i socials que d’ell aconsegueix.
Comunitat General de Regants dels Canals d’Urgell
Ramon Carné Teixidó. President
Miguel Varea Casado. Gerent
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DARFUR? I

QUÈ?

Albert Gonzalez Farran

L’actor George Clooney va escriure fa un parell de setmanes un article
al The New York Times sobre el Darfur (Sudan) i ho va fer per denunciar
el silenci d’una guerra civil que porta 12 anys sense resoldre’s, centenars de milers de morts i dos milions de persones confinades en campaments de desplaçats. Els editors del diari nord-americà van decidir
titular l’article així: “Gorge Clooney on Sudan’s rape of Darfur” (George
Clooney ens parla com Sudan viola el Darfur).
Aquesta és una petita mostra del que està passant en aquella regió
de l’Àfrica: si no posem un actor ben atractiu i popular al davant, si no
escrivim el seu nom ben gran al titular, si no fem servir el seu “ganxo”,
pocs arribaran a llegir ni tan sols el primer paràgraf d’aquest textdenúncia. Trobar el Darfur al mapa no és una feina fàcil, pocs saben
què hi està passant i gairebé ningú en mostra una gran preocupació.
Que el Darfur sigui una de tantes regions oblidades i un dels nombrosos conflictes silenciats respon a un complex laberint de motius que
se’ns escapa de les mans. En primer lloc, hi ha el Govern sudanès, en
llarga disputa armada amb algunes de les tribus del Darfur i fins i tot
acusat de ser al darrere de bombardejos, saquejos i violacions de la
població civil. Aquest govern, el president del qual segueix sota una
ordre d’arrest del Tribunal Penal Internacional, torpedina sempre els
intents maldestres de l’ONU per restablir la pau. Ha vetat reiteradament
l’accés de les organitzacions humanitàries i n’ha expulsat molts dels
seus representants, alguns d’ells de gran rellevància institucional.

Una dona carrega mantes distribuïdes per les Nacions Unides per tal
d’instal·larse al campament de desplaçats de Zam Zam, al Darfur Nord, tot just
després d’haver escapat dels atacs al seu poblat.
(22 de maig de 2010) Foto: Albert Gonzalez Farran, UNAMID

Els periodistes internacionals tenen també les portes tancades al Darfur. El Govern no els dóna permisos. És obvi que no vol que se’n parli
gaire. I els grans mitjans ja no hi inverteixen en campanyes arriscades
de cobertura, com van fer als inicis del conflicte. Hi ha altres fronts al
món que són “més notícia”.
El Consell de Seguretat de l’ONU, després de gastar-se milers de
milions de dòlars en la missió de pau al Darfur, s’ha adonat que tot
plegat ha estat ineficient i està reduint dràsticament la seva dotació
econòmica. Els Estats Units, el Regne Unit i França pressionen perquè
la presència de l’ONU sigui més eficaç. Però sembla que això xoca
amb els interessos de Rússia i la Xina, que no pretenen escanyar gaire
el govern de Khartum. Segurament les raons es troben en les seves
relacions comercials amb el Sudan, algunes d’elles vinculades amb la
venda d’armes.
Al Darfur operen cascos blaus procedents d’alguns dels països amb
les forces armades més poc preparades
de l’Àfrica, com Gàmbia, Senegal, Tanzània, Burkina Fasso... o fins i tot de països acusats de vulnerar drets fonamentals al seu propi territori, com Pakistan,
Indonèsia, Bangladesh i Xina. L’elecció
d’aquests països no ha estat pas arbitrària.

Un líder tribal plora en públic després de relatar davant experts de les Nacions Unides l’assassinat de tota la seva família en mans de tribus enemigues
al seu poble, prop de Monrei, al Darfur Oest.
(22 d’agost de 2010) Foto: Albert Gonzalez Farran, UNAMID

El Darfur no és un centre d’interès geoestratègic per a cap dels blocs d’ordre
mundial, ni té atractives reserves naturals. Tan sols algunes mines d’or que han
quedat aviat sota control militar. Però és
obvi que hi viuen persones (més de sis
milions), d’entre les que creix el desànim
i la decepció per la manca de solucions.
El conflicte i la despreocupació internacional han fet del Darfur un racó inestable del planeta que pocs saben què
fer-ne i sembla que a molts menys els
importa.
(*) L’Albert va estar treballant de fotògraf al Darfur per
a les Nacions Unides durant cinc anys (2009-2014)

Harum Mohammed, armat amb una escopeta antiga, cuida del seu germà
Abdalà, contagiat de malària, a una de les sales d’espera de l’hospital d’El
Sereif, al Darfur Nord. Els dos van caminar més de 5 quilòmetres des del seu
poblat per tal d’arribar al centre mèdic i, a causa de la inseguretat de la zona,
van haver d’armar-se per protegir-se de qualsevol atac de tribus enemigues.
(13 de maig de 2013) Foto: Albert Gonzalez Farran, UNAMID
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