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Teniu davant vostre el segon número de Territoris Magazine, el compromís del grup editorial Terri-
toris.cat amb els seus lectors en el format imprès, recollint temes i reportatges d’actualitat amb la 
mirada posada en la proximitat. En aquesta segona edició hem fet una aturada, valgui la contra-
dicció, en el running, un esport que s’ha convertit quasi en una cultura. La seva pràctica fomenta, 
d’una banda, l’activitat física, i per altra, també, promou un sector econòmic, envers la competició i 
la comercialització d’equipament. Per als no iniciats pot donar la sensació que es tracta d’una acti-
vitat física bàsica, si bé la realitat és que la teoria de la senzillesa, s’ha convertit per a molts addictes 

en un repte personal. La visita de sor Lucia Caram a Fondarella ens va servir per aprofundir en la figura 
d’aquesta religiosa, que malgrat la seva presència mediàtica, va deixar clar que el seu objectiu no és altre, 
que dedicar la seva vida als més necessitats, i, per assolir aquest objectiu, té clar que no importen els 
mitjans.
Calia dedicar un espai a la nova creació emergent del territori pel que fa a la cinematografia, en la figura 
del director Robert Garcia. Després de modestes incursions en diferents festivals i convocatòries audio-
visuals, el mollerussenc ha posat fil a l’agulla a la seva òpera prima Nosferatu: L’origen.  
I com no, el reportatge central el dediquem al temps de vacances, uns mesos en què tots desitgem can-
viar d’aires. Poques vegades tenim en compte l’oferta turística, variada i qualitativa que tenim a la nostra 
demarcació i que pot superar a moltes altres destinacions, espanyoles o europees.

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 Edita: Plandora continguts, C/ Girona, 15 Local 3 Mollerussa Telèfon 973 606 329 www.territoris.cat Dipòsit Legal: DL L 480-2015
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RUNNING
La febre del

Parlar de running avui en dia és parlar de
l’esport de moda. Una pràctica que s’estén per 
totes les capes socials, i, en principi, un esport 

per a totes les butxaques.
Text: Rosa Sánchez

Fotografies: Josep Anton Pérez
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Molts daten el boom del running l’any 2005, 
encara que d’altres prefereixen parlar de la 
seva estreta relació amb la crisi, vinculant di-
rectament el gran nombre de parats, amb més 
temps lliure i menys recursos econòmics, com 
alguns dels motius que han portat a multiplicar 
els seus adeptes. Altres possibles motivacions 
per iniciar-se poden ser reduir els nivells d’ansietat, per-
dre pes o millorar l’energia vital.

Sigui quines siguin les causes que portin a la seva pràc-
tica, el cert és que els seus seguidors són cada vegada 
més i diuen que “enganxa”. Defensen que no hi ha una 
única manera d’entendre el running i la major part d’ells 
l’ha anat introduint a la seva rutina diària. 

Hi ha qui parla del running com el nou golf donat que es 
tracta d’un esport que ha arribat fins als grans directius. I 
és que sortir a córrer ja no és friki sinó que mola. 

La seva pràctica s’ha disparat amb la crisi econòmica 
però el nombre de corredors també augmenta amb l’en-
trada d’any i amb el propòsit d’aprimar-se i adquirir hàbits 
saludables. 

D’altra banda, esdevé una febre multimilionària movent 
grans xifres de negoci anual, amb una potent indústria 
darrere i que inclou des de marques de calçat a roba es-
portiva, organització de curses o material complementari 
i amb la darrera tecnologia (rellotges, monitors,....). 

Algunes de les xifres que trobem publicades, apunten que 
aquesta indústria generaria a l’Estat espanyol, i segons 
la consultora NPD Group, més de 300 milions d’euros a 
l’any; mentre que segons alguns mitjans parlen d’uns dos 
milions i mig de corredors on estarien comptats des dels 
més professionals fins els que surten a córrer un dia a la 
setmana. 

L’edat mitjana de l’esport “rei” és de 28 anys i, 
encara que en els darrers anys podem parlar 
d’un fenomen de contagi col·lectiu, els experts 
diuen que queda molt camí per recórrer. 

L’entrenament diari i la pràctica d’aquest esport 
culmina per a molts en la participació de curses, 
convocatòries que han proliferat en els darrers 
anys, esdevenint la més gran d’Europa la cursa 
de El Corte Inglés de Barcelona. 

Els aficionats a Lleida compten amb una gran 
nombre de carreres, sent algunes de les més 
emblemàtiques i populars la Cursa de Bomb-
ers de Lleida (reuneix prop de 3.000 inscrits), la 
Cursa de Templers de Lleida, Pujada a la Seu de 
Lleida, Volta a l’Estand d’Ivars, Cursa de l’Oli de 
Borges, Cursa de la Diada de Térmens, Cursa 
de La Guineu de Vilanova o les mitges maratons 
de Mollerussa, Tàrrega, Lleida o Balaguer. 

També s’han creat nombrosos clubs amb un 
gran dinamisme: A.A. Xafatolls de Mollerussa, 
CA Esbufecs, Lleida UA, Km 0 Ponent, EKKE 
Running Team, CA Borges, CA 100x100 Fon-
distes de Tàrrega, CA Maratonians del Segre de Balaguer, 
CA Cervera, AEC Puigverd de Lleida, Agrupació Excur-
sionista de l’Urgell, CA Espluguí, CA Ivars, CA Almacelles 
Atlètica, CA Bellvís, CA La Guineu, CA Malgrat, CE Linyola, 
Fondistes Cervera, Fondistes Solsonés, Grup Excursion-
ista Serralada de Mollerussa, Joventut Atlètica Arbeca i 
Sícoris Club de Lleida.
Si bé estem parlant d’un esport que no necessita present-
ació, els esportistes i de forma especial aquells que formen 
part de clubs, defensen i aposten per la base, proposant 
molts d’ells l’ensenyament d’aquesta pràctica esportiva 
per als més petits posant al seu abast escoles d’atletisme 
on poder iniciar-se. Són els runners del futur. 

entrenament diari

crisi
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Ricard Pastó es de El Palau d’Anglesola i té 28 anys. 
Aquest tècnic d’esports de l’Ajuntament de Mollerussa 
i membre de l’Associació Atlètica Xafatolls, fa només 
sis anys que practica el running i ha guanyat ja la Mitja 
Marató de Balaguer i, el passat mes de maig, la 15a Mitja 
de Tàrrega. La seva marca personal: 10 km en 31’14” i 
una mitja marató en 1h 9’.

Pregunta:  Què es per a vostè el running?
Resposta: Potser moltes persones pensaran que el run-
ning és un esport, però és molt més que això. El millor 
és que pot  ser que signifiqui diverses coses al mateix 
temps. Si ens fixem un objectiu, una competició,  el run-
ning és el mitjà, és la motivació per saber fins on ets ca-
paç d’arribar. A banda pot significar un mitjà per sentir-te 
bé, per desconnectar i per sentir-te millor amb tu mateix 
tan físicament com psíquicament. Tot depèn de les cir-
cumstàncies i de com et sentis tu.

P: Quan i com va començar a córrer? 
Vaig començar un 26 de desembre de 2009, era un dia 
de Sant Esteve. A casa nostra aquell dia estaven tots 
enfeinats pel dinar i jo em vaig aixecar d’hora i se’m va 
encendre una llumeta i vaig decidir anar a córrer la Cursa 
de L’Indiot. Prèviament havia sortit algun dia, però va ser 
el que em va enganxar definitivament.

P: Hi ha qui diu que aquest esport és una opció de vida. 
Com compagina vostè el running amb el seu dia a dia?
Si una persona surt a córrer 30 minutets al dia, no cal 
adaptar massa els seus horaris, però si necessites per 
a cada entrenament en total entre 75 i 90’ diaris sí que 
necessites fer sacrificis.  Varien en funció de l’època: amb 
més calor acostumo a sortir abans de les 6:30 del matí 

per després anar a treballar, mentre que a l’hivern el sacri-
fici és a l’hora de dinar. Molts dies dino a un quart de cinc 
per exemple.

P: Quin és el millor i el pitjor record que guarda d’aquest 
esport?
Potser la gent es pensa que el millor i el pitjor record és si 
guanyes o perds una cursa, però la posició d’una cursa 
depèn tant del que fas tu com dels altres. El pitjor record 
va ser farà uns dos anyets a una cursa de Manresa; no 
entrenava gens bé, feia més del que el meu cos podia as-
similar i aquella cursa m’ho va recordar: vaig acabar des-
fet sense forces i ho vaig passar molt malament.  El millor 
record per sort passa sovint quan guanyes una cursa o 
realitzes molt bona actuació i la meva parella, els meus 
pares o tots els companys de club i corredors d’altres 
estan allí per gaudir del moment tant o més que tu mateix, 
rebent felicitacions i animant-te durant el recorregut inclús 
gent que ni conec.

P: Quin és el seu pròxim repte com a runner?  
Qualsevol corredor té el seu repte, uns minuts i uns 
segons al cap que vol superar, això és el que enganxa 
d’aquest esport. Si a una cursa hi ha 1.000 persones, hi 
ha 1.000 reptes diferents. El meu pròxim repte, a banda 
de poder millorar les meves marques, es poder fer el salt 
a la marató amb bona nota. Crec que donaré el pas en un 
parell d’anyets. És una distància que em fa molt respecte, 
però que en tinc moltes ganes.

P: Quantes hores li dedica a la setmana?
Acostumo a dedicar-li entre 7 i 9 hores setmanalment. 
De dilluns a diumenge si be els divendres acostumo a 
descansar.

Entrevista

Ricard 
Pastó
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P: Pensa que la gent té un motiu per córrer?
Crec que quan algú comença a córrer normalment té un 
motiu, però que a mesura que comences a dedicar-li més 
hores el motiu que et va fer començar passa a un segon 
pla.

P: Enganxa córrer?
Enganxa a tothom. A tothom li agrada fixar-s’hi un repte i 
superar-lo.  L’avantatge del running com ja he dit és que 
cadascú pot fixar-s’hi un repte adaptat a les seves carac-
terístiques. 

P: Quina és la cursa més complicada que ha fet?
Moltes persones potser creuen que córrer es fàcil i que 
és un esport que no requereix de molta tàctica com el 
futbol per exemple, però la Behobia-Sant Sebastian del 
2013 crec que va ser una de les curses més complicades 
alhora de prendre decisions. Era una cursa amb fortes 
ratxes de vent en contra i un recorregut de 20km molt 
exigents. Des del moment de la sortida es van fer grupets 
de 15-20 corredors; quan et trobaves en mig del grup no 
notaves l’aire però quan intentaves anar un pèl més de 
pressa notaves que el vent et desgastava i que potser 
era millor tornar al grupet,...., va ser una cursa on, durant 
20km, tothom estava bastant nerviós per saber què era 
el millor i, si al final, ser massa conservador o valent anava 
en contra d’un bon resultat.

P: Sempre ha corregut fins al final?
De moment puc dir que, per sort, sempre he corregut 
fins al final. Un cop comences a córrer de una forma més 
competitiva el risc de poder tenir qualsevol tipus de lesió 
o altercat durant una cursa augmenta. Els atletes que s’hi 
dediquen més, quan no es troben prou bé per arribar a 
una marca ho deixen per no fer-se mal ni físicament ni 
psicològicament però jo de moment intento acabar-les 
totes per mi, per la gent que sempre m’acompanya a les 
curses i per respecte a tots els que estem en aquella cur-
sa.

P: Malgrat ser un esport a priori econòmic, darrere es 
mou un negoci de molts milions d’euros...
Crec que com qualsevol boom hi ha moltes parts que 
intenten beneficiar-se. Les grans marques de calçat i roba 
esportiva ho han fet molt bé i estan venen milions de sa-
batilles l’any, però avui en dia hi ha negoci en àrees que 
fa uns anys pensàvem que era impossible: rellotges gps 

i monitors d’activitat, organitzadors de curses, empreses 
de cronometratge i gestió d’inscripcions, etcètera. Crec 
que el fet que tanta gent visqui del running ajuda a popu-
laritzar-lo però també, de vegades, pots assistir a curses 
on realment et sents molt poc cuidat i veus que només 
han anat a fer diners.

P: Per últim, en un món com el d’avui, on tot es pot trobar 
i difondre a la xarxa; per descomptat que aquest esport 
disposa també d’app’s, webs i inclús música per animar 
a la cursa.... Ens podria recomanar alguns dels seus llocs 
preferits per als nostres lectors? 
Intento estar sempre al dia de les últimes notícies i novetats, 
així com de totes les curses que es realitzen. 
Per estar al corrent crec que les millors webs són: runedia.
com; facebook o web de running lleida; iter5.cat; inscrip-
cions.cat; championchip.cat, o el fòrum de corredors.cat. 
D’aplicacions no n’acostumo a utilitzar però he sentit que 
Endomondo o runtastic funcionen força bé.
Voldria recomanar la utilització del rellotge amb gps ja que 
és una eina molt vàlida per controlar els entrenaments a 
més d’ una font de motivació (si és amb pulsòmetre mil-
lor que millor), i també la polsera SILINCODE, com a eina 
molt útil ja que mitjançant un codi QR pots entrar totes les 
dades i historial mèdic per si hi ha algun accident durant la 
pràctica esportiva.
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Segons l’Informe FOESSA i amb dades referents al 2013, 
Catalunya registra un risc de pobresa i d’exclusió social 
del 20% de la població, arribant a afectar de forma “se-
vera” al 9% dels catalans, és a dir, per a 198.000 llars 
és primordial oferir atenció 
d’urgència.
 
La situació econòmica 
dels darrers deu anys ha 
portat una socialització de 
la pobresa, amb un em-
pobriment generalitzat 
de les classes mitges 
i les classes populars, 
i, a més a més, podem 
dir que el fet de tenir 
treball no blinda con-
tra el risc de pobresa, 
ja que les estadístiques 
donen que gairebé un 
15% de les persones 
amb feina a Catalunya 
són pobres, donat en 
gran part al caràcter pre-
cari de molts dels llocs de 
treball que s’han generat en 
els darrers anys.
Aquestes dades, fetes 
públiques per les entitats 
socials, posen damunt la 
taula un estat   veritable estat 

d’emergència. Com a contrapunt, són moltes les persones 
que a títol individual o col·lectiu, i d’una manera o altra, han 
pres consciència i s’han posat mans a l’obra amb molts 
i diferents projectes d’ajuda.Tot i que la taxa d’atur està 

disminuint a Catalunya des 
de 2012 (23,8% el 2012, 
21,9% el 2013 i 19,9% el 
2014), això no ve acom-
panyat d’una disminució 
de la taxa de risc de po-
bresa, que augmenta del 

19,3 al 19,8% en-
tre 2012 i 2013, 
segons recull la 
Taula d’entitats 
del Tercer Sector 
Social de Catalu-
nya, la qual agru-
pa 33 federacions 

i organitzacions dif-
erents, que concen-
tren prop de 4.000 
entitats socials no 
lucratives que actuen 
en l’àmbit dels drets 
socials i l’atenció a les 
persones: associacions, 
fundacions, coopera-
tives d’iniciativa social i 

empreses d’inserció.

removentconsciències
Text: Rosa Sánchez

Fotografies: Josep Anton Pérez
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El dret a una alimentació suficient 
i saludable, recollit a la Declaració 
dels Drets Humans, és un dels objec-
tius de molts d’aquests col·lectius.

A Catalunya, i pel que fa a l’ajuda alimentària, els prin-
cipals programes són desenvolupats pels Bancs d’Ali-
ments, Creu Roja i Càritas, amb una labor destacadís-
sima pel volum de campanyes de crida a la solidaritat, 
projectes d’ajuda bàsica, menjadors socials,.... 

Els Bancs d’Aliments i la Creu Roja esdevenen gestores 
del Programa d’Aliments de la Unió Europea, si bé la 
seva lluita contra la pobresa i contra el malbaratament 
dels recursos alimentaris es porta a terme també per les 
aportacions d’empreses alimentàries o les nombroses 
campanyes de crida a la ciutadania, en el que Albert Jou, 
de l’Àrea de Recaptes del Banc dels Aliments de Lleida, 
definia en una entrevista “removent consciències”.  

Concretament, i segons dades de la Taula del Tercer Sec-
tor, durant el 2014, els 4 bancs d’aliments de Catalunya 
(un a cada província) van repartir un total de 22.398.175 
Kg d’aliments per a un total de 260.497 persones, mit-
jançant 697 entitats.

Aquestes xifres representen un increment del 42,61% re-
specte a l’any 2010 en nombre de Kg i del 84,92 % pel 
que fa als usuaris i usuàries.

I Creu Roja a Catalunya, com ha entitat designada per 
la distribució del Pla d’ajuda als més desafavorits de la 
UE, ha repartit 3.443.726,68 kg d’aliments entre 158.050 
persones, mitjançant 449 entitats adherides. Durant 
el 2014, la Creu Roja ha distribuït ajuda alimentària a 
232.892 persones.

Però aquestes entitats van més enllà en la seva batalla 
per protegir els més vulnerables i, amb aquest repte, el 
passat mes de març es va realitzar el nou debat del Cicle 
Catalunya Social sota el títol ‘Dignificar i defensar el dret a 
l’alimentació’, aplegant entitats socials, administracions, 
professionals del món acadèmic i d’altres organitzacions 
de la societat civil entorn a la necessitat  de  promoure 
“l’atenció integral i l’autonomia de les persones’. És un 
pas més.

Ens
sumem? 
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lucia caram

Sor Lucía Caram, la mediàtica germana de clausura, 
anomenada  per alguns com “la monja revolucionaria”, 
va assistir el passat mes d’abril a Fondarella al segon 
memorial dedicat a mossèn Jesús Huguet, fill d’aquest 
municipi del Pla d’Urgell, i col·laborador del també desa-
paregut bisbe Antoni Deig. 
La dominica del convent de Santa Clara de Manresa, 
d’origen argentí, va confessar que va ser precisament el 
bisbe Deig una de les persones que “més en va acostar 
al que era l’ànima i l’esperit de Catalunya”. 
Caram va recordar quan ella va arribar a Manresa l’any 
1994 i com esperava els articles de mossèn Huguet pub-
licats al full de les diòcesis de Solsona, Vic i Tarragona. 

“Acostumada a una església que normalment parlava 
de problemes que ningú no tenia i donava respostes a 
preguntes que ningú es feia, de cop i volta em trobava 
cada diumenge amb una reflexió molt pròxima i molt 
humana (...). Per a mi era un referent”. 
Crítica i amb les idees clares, la televisiva germana, la 
qual cosa la va portar fins i tot a ser cridada a capítol per 
la Santa Sede, opina que des del seu gremi de vegades 
el llenguatge està tant lluny de la realitat que provoca 
“que la gent no ens escolti i hagin marxat (...). Parlem 
tant, tant, tant, que no ens entenem ni nosaltres. Estem 
plens de paraules però no tenim continguts”. 

Sor Lucía va relatar també de com, de cop i volta, 
Jesús Huguet va deixar d’escriure al full, la qual cosa 
va atribuir a la censura i perquè la seva llibertat “mo-
lestava”. “No van ser entesos i van ser abandonats”, va 
afegir en relació al mossèn i al bisbe.
I ho va atribuir al fet que “qui ha entès el missatge de 
l’evangeli, necessàriament ha de clamar i reclamar la 
justícia i ha de defensar el dret a la llibertat d’un poble”. 

Caram va qualificar Huguet com a profeta, savi, bo 
i lliure, “amb capacitat de sintonitzar amb el poble 
i donar un missatge entenedor”. Va afegir que en 
aquests moments a Catalunya es necessiten per-
sones amb aquests valors, ja què en el seu entendre 
“la gran revolució d’aquest món es fa des de la bondat 
i la tendresa”. 
La germana, que compta amb 185.595 seguidors a 
twitter, va lamentar estar en uns moments en que la 
societat se sent estafada i indignada tant a nivell insti-
tucional eclesiàstic com a nivell macropolític, davant la 
qual cosa diu “ens podem quedar amb la indignació o 
prendre partit per proposar mesures transformadores”.
 
Guanyadora enguany de la 15a edició del Premi Català 
de l’Any atorgat per votació popular pels lectors de 
El Periodico i els espectadors del programa Els Mat-
ins de TV3, aquesta argentina defensora del procés 
català, assegura que en aquests moments, Catalunya 
és un país que no l’entenen i “li estan posant pals a les 
rodes”, si bé “crec que Catalunya té vocació de lliber-
tat i que serà lliure només si tots treballem per viure 
amb dignitat i poder assolir la llibertat que desitgem, 
anhelem i batega en el nostre cor”.

“QUI HA ENTès L’EVANGELI HA DE DEFENSAR EL DRET A LA LLIBERTAT D’UN POBLE”

Text: Rosa Sánchez
Fotografies: Arxiu
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Dotze anys que, des de la planta baixa de la Casa 
Canal de Mollerussa, expliquem històries a tothom que 
ens vulgui venir a escoltar. Són històries molt nostres, 
molt properes i sobretot molt sentides.
Per si no ens coneixeu, l’ECCU, és un centre d’inter-
pretació del territori on s’explica l’evolució de la plana 
a través de la construcció d’una de les grans infrae-
structures hidràuliques construïdes a mitjans segle 
XIX, els Canals d’Urgell. 
Aquesta iniciativa de fer arribar a tothom el coneixe-
ment, no només de la infraestructura i del seu funcio-
nament, sinó de les històries més íntimes i personals 
associades al canal i al territori va ser premiada el 
2004 per l’Associació Catalana d’Amics de l’Aigua. Va 
ser un inici de camí amb un bon auguri i també el millor 
reconeixement a la nova creació que començava a fer 
camí. També va ser el nostre primer premi.
Però com la vida mateixa aquell primer cicle es va tan-
car i l’ECCU va reinventar-se  per tornar a començar 
amb canvis, amb transformacions. El 2013 es va cel-
ebrar el desè aniversari i aquell espai que el 2003 

s’iniciava en la tasca de fer conèixer la nostra historia 
evolucionava i anava més enllà per convertir-se en un 
espai 2.0 i s’obria cap enfora per passar a ser un espai 
on el territori, per ell mateix pogués parlar, mostrar, 
expressar-se. 
Primer va ser la sala d’exposicions. Es va deixar de 
parlar de la infraestructura per començar a parlar de 
gent. La gent del canal. Un espai molt visual on el 
protagonista és tothom i tothom s’hi ha de sentir pro-
tagonista. Una exposició viva i canviant on el més im-
portant és escoltar el testimoniatge més directe de les 
persones que el van dirigir, el van treballar i sobretot 
el van viure. I sobretot un espai on les dones també hi 
són presents.
El següent espai a renovar va ser la sala petita que 
va passar a vetllar la veu dels artistes interessats en 
donar a conèixer la seva visió sobre el territori canal. 
Es va transformar en la sala d’exposicions temporals 
per la que van passant tot tipus de mostres amb un sol 
requisit, que el territori hi estigui representat.
La renovació de la pàgina web, tenir presència a les 
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El temps no passa ràpid, el temps 
vola. Ja fa dotze anys, per ser més 
exactes, el 8 de març de 2015 en va 
fer dotze, de la inauguració de l’Espai 
Cultural dels Canals d’Urgell. 

Text: Rosa Sánchez
Fotografies: Josep Anton Pérez
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xarxes socials i incorporar una visita virtual, que fos 
un tast del que es pot venir a viure a l’ECCU, van ser 
les altres iniciatives que es dugueren a terme aquell 
any de celebració que vam acabar amb una exposició 
que volia ser el resum d’aquells primers deu anys. Una 
exposició “#canalsurgell 2013. Desenvolupament, ter-
ritori i gent” que fou la culminació d’un concurs d’ins-
tagram que va durar 26 setmanes, amb el qual hi van 
participar 72 instagramers presentant més de 300 fo-
tografies, vam tenir el suport de 12  col·laboradors que 
van ajudar a vestir el concurs i a dissenyar i executar 
l’exposició.
Tot un èxit de participació, col·laboració i públic que a 
culminat amb l’entrega d’un altre premi, altra vegada 
atorgat  per l’Associació Catalana d’Amics de l’Aigua.
Contents i orgullosos dels reconeixements que tenim 
per la feina feta i també pel nombre de visitants que 
venen a escoltar i a descobrir no només casa nostra, 
el nostre paisatge, sinó també la nostra història, la nos-
tra manera de fer i de ser. En són prop de 100.000 els 
que en dotze anys han passat per casa.

Tot i que l’essència de l’ECCU és interpretar passat, el 
present també és molt important, per no dir fonamental 
en aquests moments. Sentir-nos actius i prendre part 
de les iniciatives, tant públiques com privades, que es 
duen a terme al territori per tal de millorar la qualitat de 
vida i sobretot elevar, sinò, enaltir l’autoestima  forma 
part del nostre llibre de ruta i a poc a poc es van es-
tablint sinèrgies amb l’Associació de turisme del Pla 
d’Urgell, amb l’estany d’Ivars i Vila-sana, amb altres es-
pais expositius i museus propers i amb els productors 
locals, entre d’altres.
En aquest llibre de ruta que estem escrivint també hi ha 
cabuda per pensar en clau de futur i som plenament 
conscients que el nostre futur passa per arribar més i 
millor a les escoles i sobretot als més petits. En aquests 
moments estem treballant per ampliar l’oferta educativa 
i sobretot poder oferir una tipologia de visita pensada i 
dissenyada exclusivament per a ells, per al nostre futur.
I continuem treballant, ensenyant i sobretot explicant la 
nostra història, la vostra. Animeu-vos i veniu a viure el 
somni de l’aigua
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Paisatge i entorn natural, patrimoni cultural i artístic, 
pobles amb història, tradicions, gastronomia, esports 
d’aventura, .... és l’oferta turística de Lleida, un món de 
possibilitats al tombar de casa. 
Les comarques de Lleida acullen de l’ordre d’un milió i 
mig de visitants l’any i el sector turístic genera anualment 
un volum econòmic de 1.000 milions d’euros, segons 
dades del Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida. 
Líder a l’estat Espanyol pel que fa a l’oferta de turisme 
actiu i els esports d’aventura, amb 234 empreses i una 
cinquantena d’activitats per terra, mar o aire; amb la tam-
bé major oferta de neu  amb 483 km de pistes, i amb una 
cada vegada més enfortida opció com a destí de turisme 
d’interior i de muntanya, Lleida esdevé avui en dia un lloc 
paradisíac on projectar uns dies de vacances amb packs 
per a tots els gustos, butxaques i edats. 
Les millores en comunicació, amb el tren d’alta velocitat 
primer i amb els aeroports Lleida-Alguaire i el recentment 
inaugurat Andorra - La Seu d’Urgell, han contribuït sens 
dubte a apropar el seu potencial turístic més enllà, reve-
lant-se com a un veritable racó de naturalesa en estat pur. 
Els mesos d’estiu són un bon moment per gaudir dels 

innumerables paquets que 
s’ofereixen en un cada vegada més 

servei integral que inclou des de la pràc-
tica d’alguna activitat fins a l’oferta comple-

mentària en allotjament, gastronòmica o cultural. 
La campanya dels esports d’aventura agafa el relleu 

a la temporada d’esquí, la qual va tancar la temporada 
2014-2015 amb la venda, pel que fa a les 11 estacions 
existents, de fins a 1.160.000 forfets. Ara, els mesos 
de bon temps, les previsions són d’arribar als 660.000 
serveis pel que fa a la contractació de turisme actiu i es-
ports d’aventura.
En aquesta temporada, el ràfting és el producte estrella 
seguit del descens de barrancs, el trekking-senderisme 
i el BTT, mentre que pel que fa a les activitats aèries, el 
parapent i l’ala de pendent s’han consolidat com a les 
manifestacions emblemàtiques de Lleida. 
No podem deixar de referir-nos aquí als set centres de 
BTT repartits per tota la geografia lleidatana amb més 
de 2.300 km de camins marcats, o al Parc Nacional 
d’Aigüestortes, l’únic par nacional de Catalunya, que en-
guany celebra el seu 60è aniversari i que l’any passat van 
visitar gairebé mig milió de persones. 
L’any passat, les empreses van fer de l’ordre dels 
310.000 serveis d’activitats terrestres, 305.000 d’aigua 
i uns 10.000 aèries, sent l’impacte total  d’aquest sector 
d’aventura de 76 milions d’euros i donant feina a 1.807 
persones. 
A més de senderisme i ciclisme, dos clars mercats en ex-
pansió, els esports de terra que es poden practicar són, 
entre altres, salt de pont, hípica, escalada, espeleologia, 
paint ball, vies ferrades, karts o excursions a cavalls. Els 
diferents complexos hivernals del Pirineu (Baqueira Beret, 
Boí Taüll Resort, Port Ainé, Espot Esquí i Port del Comte) 
ofereixen nombroses activitats a l’època estival amb l’ob-
jectiu de desestacionalitzar l’oferta i esdevenint tot l’any 
un atractiu turístic.
Pel que fa als esports d’aigua s’afegeixen al ràfting i al 
descens de barrancs, el caiac, hidrospeed, piraigües, 
subaquàtic, esquí nàutic, llanxa, surf de vela, ultratube, 
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canoes, hidrotrineu, embarcacions de passeig i 
trekking aquàtic, activitats que es poden practicar 
als rius Noguera Ribagorçana, Noguera Pallaresa, 
Garona i Segre. 
Finalment, les propostes aèries són moltes, des 
dels globus, a l’ala delta, passant per l’heliesquí, 
vols biplaça, paracaigudes amb avioneta, heli-
còpter, paramotor, aerotaxi, heli-trekking, heli-bike 
i heli-fish, a més a més dels més venuts, com són 
el parapent i l’ala de pendent. El municipi d’Àger 
és el centre neuràlgic d’aquestes disciplines, si bé 
també es poden practicar a l’aeròdrom d’Alfés, a 
la Conca del Segrià, i a la Vall d’Organyà, a l’Alt 
Urgell. 

Però l’oferta de Lleida no acaba aquí. Al seu 
captivador paisatge cal afegir  l’encant dels seus 
pobles, l’amabilitat de la seva gent i un sector 
bolcat en adaptar-se a les exigències del mer-
cat. I és amb aquesta mentalitat que neixen des 
de paquets experiencials a innovadores i singu-
lars propostes que sedueixen el visitant amb un 
segell de qualitat únic. 

La demarcació de Lleida englo-
ba tres de les nou marques 
turístiques del conjunt 
de Catalunya,
que són “Terres 
de Lleida”, 
“Pirineus” i “Val 
d’Aran”. 
Les comarques 
de la  Plana de 
Lleida disposen 
aquest any 
d ’ u n a 

vintena de nous packs centrats en 12 eixos temàtics: 
astronomia, Camí de Sant Jaume, castells, celebrity, 
citybreak, cultura, enoturisme i oleoturisme, gastrono-
mia, història, natura, pobles amb encant i vida rural. Són 
ofertes de 94 prestadors de serveis implicats, de 6 co-
marques i 51 municipis. 
Les viles històriques i Marc Màrquez i 93 km amb castells, 
a La Segarra; l’Iber Català i Oli & Vi, a Les Garrigues; A 
la recerca de l’or i les estrelles, La Baronia de Rialb: re-
fugi formidable, Una finestra a l’Univers 3.1 i Terra i Cel, 
a La Noguera; El somni de l’aigua per terra i aire i Natura 
i cultura, al Pla d’Urgell; La capital del Ponent i El Seg-
rià rural, al Segrià, i Una mirada a la història de l’Urgell 
i Tasta l’Urgell, a l’Urgell, són les fascinants propos-
tes i a les quals cal sumar les que afecten 
dos o més comarques i que són: 
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natura i el càmping, amb més de 60 establiments. Per a 
aquells que encara no han trobat el seu lloc també poden 
triar entre apartaments turístics, instal·lacions juvenils o 
refugis i albergs.

El turisme rural esdevé per a molts l’hostatgeria més 
autèntica dels Pirineus i les Terres de Lleida, amb dues 
possibilitats: les cases de pagès o els allotjaments rurals. 
A la demarcació hi ha diferents associacions de Turisme 
Rural agrupades la major part d’elles a la Federació de 
Turisme Rural de les Terres de Lleida, col·lectiu que es va 
fundar l’any 1994. 
Aquesta entitat ofereix a la seva pàgina web fins a 154 
resultats, dels quals 47 corresponen a les comarques de 
la Plana de Lleida i 107 a les de muntanya, amb un total 
de 4.000 places. 

Castells de Lleida, Els vins de la Plana de Lleida, el País 
dels Ilergets-La Ruta dels Ibers, Les capitals del Camí de 
Sant Jaume, Ara Lleida: tasta-la i Pobles amb encant de 
Lleida.  

El patrimoni monumental, encapçalat pel llegat romànic 
amb el conjunt d’esglésies de la Vall de Boí, declarades 
Patrimoni de la Humanitat l’any 2000 i entre les quals de-
staquen les de Sant Climent i Santa Maria de Taüll, Sant 
Joan de Boí, Santa Eulàlia d’Erill la Vall, Sant Feliu de Bar-
ruera o La Nativitat de Durro, esdevenen sens dubte una 
altra de les vessants turístiques més importants de Lleida.
La pesca, l’os, el tren dels llacs, les rutes literàries, l’Espai 
Dinosfera de Coll de Nargó, el Salí de Cambrils, les burri-
cletes a Les Garrigues, la Seu Vella de Lleida, les pintures 
prehistòriques del Cogul, etcètera, etcètera, etcètera. I 
per qui vulgui més informació, l’app aralleida365 és una 
bona guia on trobar les principals activitats que es fan a 
les nostres comarques durant tot l’any.
A banda dels atractius mencionats cal sumar-hi una 
àmplia i completa oferta d’allotjament amb més de 400 
establiments hotelers o, més en contacte directe amb la 

Dins les tradicions ancestrals que es celebren als mesos 
de juny i juliol tenen una especial rellevància les falles de 
Sant Joan.
El Pirineu busca el reconeixement d’aquesta festa i amb 
aquest objectiu, un total de 63 pobles de Catalunya, 
Aragó, Andorra i el sud de França van presentar l’any 
passat a París el dossier oficial de la candidatura “Les 

L’allotjament,
clau per al sector

Les falles de Sant Joan, als mesos d’estiu
feses del foc del solstici d’estiu als Pirineus: falles, haros 
i brandos” per aconseguir la declaració de Patrimoni Im-
material de la Humanitat. 
Pel que fa a Catalunya, una quinzena de municipis formen 
part d’aquesta candidatura que busca un reconeixement 
a una tradició que cada any agafa més força, suport so-
cial i impacte turístic.
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“Vaig néixer el 1984, precisament quan el meu pare 
començava a vessar creativitat”

“A tots ens passa de vegades que sentim que hem nascut massa 
tard, que ens hem perdut coses excitants, èpoques millors (...). Vaig 
néixer en 1964, precisament quan el meu pare començava a vessar 
creativitat en el món de la moda i a explorar-la de debò. Dos anys 
després ja va tenir lloc la seva primera desfilada. Va ser com tot de 
l’època: agosarat, lliure i caòtic; noies passejant-se ballant per una 
franja verda que creua el sòl d’un pub, entre gent amb copes a la 
mà, portant vestits d’impossibles formes geomètriques, inspirades 
en coses com les vestidures d’Egipte. La qüestió és que tot això em 
va enxampar massa jove i, a pesar que avis o oncles em portessin 
a tots els esdeveniments, em pregunto com hagués estat viure-ho 
tot amb la perspectiva d’algú més gran, amb una mirada més àvida 
per aprendre o amb més coneixement per saber què s’estava fent i 
per què. 
És igual: amb el pas dels anys m’he adonat que vaig aprendre d’això, 
i molt. Al ser tan nen, li va afegir a tots aquests esdeveniments una 
percepció magnífica i fascinant; veure les desfilades en vídeo; de-
sprés, durant anys i milers de vegades, era com veure la millor de 
les pel·lícules, i els vestits i les models eren per a mi tan icònics com 
Madonna o les noies de The B-52’s. Tot em semblava admirable: els 
vestits, els seus colors, les maldestres models, ... i la música, que era 
també molt important: els seus dissenys van començar amb les línies 
rectes i el post-punk, i poc a poc la seva inquietud artística va impreg-
nar les seves creacions amb l’estil d’una alta costura que mesura el 

detall; i les seves col·leccions es van veure inspirades en conceptes 
com l’època medieval o la dècada dels cinquanta, experiments post-
moderns que li permetien investigar sense perdre la frescor”.

Estanislao Solsona va néixer el 18 de setembre de 1964 a Torregros-
sa. Creix en l’entorn d’una família de creences eclèctiques i dedi-
cacions diverses. El seu pare era propietari de diferents negocis de 
cabaret i sales de festes i aviat es van traslladar a viure a Bell-lloc 
d’Urgell, on tenia el major de tots els seus negocis.

Las Vegas era un gran casalot a peu de carretera que feia les 
funcions de sala de festes a la nit i de restaurant de noces, 
banquets i comunions en cap de setmana. Tota la família 
s’allotjava en la planta alta. 
Dels espectacles a Las Vegas –duts a terme per transform-
istes, transvestits i alegres noies de cabaret - i d’ensumar en 
aquests camerinos plens de vestits amb plomes i lluentons, 
va treure Estanislao aquesta primera espurna de fascinació 
pel vestuari.
“M’agradava entrar en els camerinos de les artistes i veure de 

prop aquells atrotinats vestits de plomes, lluentons i cristalls d’estràs 
que a les nits en l’escenari apareixien magnífics. Imaginava les hores 
d’espectacle que haurien hagut de suportar i a quantes persones 
haurien fet somiar”.
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Text: Josep Anton Perez
Fotografies: Josep Anton Pérez
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Va començar llavors a explotar aquesta descoberta curiositat pel creatiu, que va aprendre 
a conrear amb els amics hippies dels seus germans. Abans de complir els divuit anys es 
va escapolir amb la Montse –que feia les vegades de musa i model, i que es convertiria al 
poc en la seva esposa– i es van traslladar a Bilbao, on descobreix tota aquesta estètica 
punk que li causà un gran impacte i que resultà fonamental per entendre els principis d’Es-
tanislao. 

“A les botigues no podíem trobar la roba que volíem portar, així que vaig començar a com-
prar retalls en els mercats ambulants i els cosia amb una antiga Singer de pedal que hi havia 
a casa. Eren simples rectangles de teixit en els quals retallava les obertures per al cap i els 
braços. Quan una peça cridava la meva atenció la disseccionava per esbrinar com havia 
estat construïda per reproduir-la després al meu antull. Recordo l’excitació i la urgència per 
acabar els vestits que la Montse lluiria de nit en alguna festa”.

És a partir de llavors quan s’atreveix a donar forma a les peces que no podia trobar a les 
tendes de roba. Sempre mogut per aquesta vocació autodidacta, va estendre progressiv-
ament el radi d’actuació, experimentant amb la confecció de vestits per als seus amics. 
Sempre ha dit que la seva intenció des d’un principi va ser que el seu entorn fos vestit de 
manera divertida i festiva. Amb prou feines i amb vint anys, en la plena explosió artística i de 
color dels vuitanta, i gairebé de forma espontània, Estanislao li havia donat forma a la seva 
primera col·lecció de primavera/estiu per a dona.

Les creacions d’Estanislao van cridar ràpidament l’atenció a Lleida, i els seus ves-
tits van començar a posar-se a la venda en diferents punts de la ciutat mentre ell 
va seguir treballant en nous dissenys. A la seva primera col·lecció d’aquell mateix 
any 1986, ja es podien apreciar en el seu estil tocs indiscutibles de refinament als 
colls de les bruses, al patró de les jaquetes i als capells. Ja llavors, les col·leccions 
d’Estanislao destacaven pel seu colorit i la seva sensualitat, sòbria en els vestits de 
carrer i més arriscada en els de festa.

“M’agradava cuidar fins a l’últim detall perfumant les caixes porta vestits de car-
tró amb les quals enviàvem les comandes a les botigues. (...) Solien dir, en rebre 
la col·lecció, que els agradava obrir les caixes perquè semblaven les cartes d’un 
amant”.

La necessitat de créixer creativament li va portar a assumir nous reptes en 1987, 
presentant per primera vegada una col·lecció de roba per a home i dona. I si en els dissenys 
femenins podem veure com el treball és cada vegada més elaborat –peces d’inspiració 
romàntica i vestits transformables-, la seva primera incursió en la moda per a home veu re-
duïdes les peces a la mínima expressió: colls de formes geomètriques i cintura recta, vestits 
jaqueta entallats i pantalons de cintura alta, que posen de manifest que la seva percepció 
del cos masculí és certament diferent del que es portava en aquell moment.

Les col·leccions següents mostren la seva ambició per resoldre peces cada vega-
da més detallistes, inspirant-se en la sofisticació de l’època romàntica, de l’època 
medieval i barroca i de la moda dels anys quaranta i cinquanta. És llavors quan la 
Biennal de Barcelona li selecciona entre els millors creadors europeus de menys de 
trenta anys. En aquest moment presenta les seves creacions per a la primavera/
estiu de 1990 en el Pavelló Italià de Montjuïc. La seva roba ja podia trobar-se en 
diversos punts del país.
A partir d’aquesta data, Estanislao es converteix en un dels referents de la moda 
nacional. L’escriptora Marisa García recull les dues primeres dècades de la seva 
trajectòria al llibre Estanislao, l’art vesteix les formes, editat per Pagès.  Durant 
aquests anys cal destacar els canvis de la marca, compaginant les col·leccions de 
núvia amb els vestits de festa i nit personalitzats  i  l’estreno  d’una nova imatge i 
logotip amb el naixement d’Estanislao Alta Costura Barcelona. 
El 2011, celebrà els 25 anys de la seva marca i al juliol d’aquell mateix any és con-
vidat al lliurament dels Premis Nacionals de Cultura 2010 juntament amb Felipe i 
Leticia, Prínceps d’Astúries. 
Anys més tard, continua la seva formació amb el mestre japonès Shingo Sato: 

Transformational Reconstruction i després a la University of the Arts London (Central Saint 
Martins) Draping Womenswear Design; col·laborant amb la Univesitat BAU de Barcelona en 
l’estudi d’investigació científica  RE-THINKING PATTERN · Cos, Patró, Futur.
Actualment, Estanislao treballa en un nou projecte sobre una nova línia de la marca que 
recuperarà els models més icònics de la seva història, amb una reedició de luxe de les 
creacions més emblemàtiques amb el patronatge revisat i actualitzat. Aquesta col·lecció 
pretén recuperar l’esperit i la personalitat dels orígens d’Estanislao. Una iniciativa que el 
dissenyador farà coincidir amb la commemoració del trentè aniversari de la marca. 
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Jardins de cases del segle XVIII i XIX, escenaris 
encantats, es converteixen en l’escenari privi-
legiat d’aquest festival ideat per la companyia 
Teatre de Butxaca i la productora musical La 
Gata Roja i que des del seu inici compta amb 
el suport de l’ajuntament de Fondarella i la 
Diputació de Lleida.

Cultura i patrimoni es donen la mà en aquest 
Festival d’espectacles de petit format que situa 
al mapa cultural català el petit municipi de Fond-
arella i de retruc aquesta comarca nostra, petita 
i modesta però no per això menys activa.

Els divendres i dissabte de setembre són per la 
Cua d’Estiu, que aquest any torna amb propostes innova-
dores i de qualitat, per assaborir la marinada sota una ar-
cada, en un pati o un jardí. Sigui com sigui, serà la millor 
collita de l’any.

A la cua de l’estiu hi ha setembre. Plena campanya per als 
pagesos del Pla d’Urgell, que colonitzen el terme poblat 
de pomeres. A les nits però, la marinada fa oblidar l’esforç 
de la collita. Arriba el moment de gaudir de l’estona a la 
fresca i el jardí pot ser un bon lloc, o els carrers i places...

Així és com neix Cua d’Estiu, Festival d’Espectacles de 
Petit Format de Fondarella, que aquest any arriba a la 
seva 4a edició. Amb la voluntat d’aprofitar al màxim la 
marinada i el descans de cap al tard, amb una bona dosi 
de teatre, poesia, dansa, circ, mim, música, en definitiva, 
d’espectacle.

Els jardins de les cases de Cal Ros, Cal Combelles, Cal 
Viuda, la Rectoria Vella de Fondarella s’obren per als 
forasters els quatre caps de setmana de setembre.

Cua d’estiu
Festival d’espectacles de petit format
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Text: Berta Palau
Fotografies: Josep Anton Pérez
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Des de molt primerenca edat que el cinema és la gran 
passió d’en Robert. Als 12 anys ja estava treballant al 
desaparegut cinema Planell de Linyola com a maquinista 
de la sala A. El seu instructor va ser el seu pare que ja 
treballava al Circuit Urgellenc. Aquesta història té moltes 
versemblances amb 
la pel·lícula ‘Cinema 
Paradiso’, així com 
el primer curtme-
tratge que en Rob-
ert va escriure i diri-
gir: ‘Destins’.

Tot i que la seva 
formació acadèmi-
ca parteix d’haver 
realitzat els estudis 
d’Enginyeria Tècni-
ca en Informàtica, 
no serà fins al 2010 
que un canvi sobtat 
en moltes coses de 
la seva vida fan que 
el portin a estudiar 
cinema. Com diu ell 
“o ho faig ara, o no 
ho podré fer mai”. 
D’aquí a què cursés 
un Màster en ficció 
en cinema i televisió. 
Durant aquests dar-
rers anys ha realitzat 
altres curtmetratges 
de ficció i un docu-
mental. Cal recordar 
que és també el di-
rector de Lo Cer-
cacurts. Festival de 
Curtmetratges de 
Montornès de Se-
garra, que engua-
ny arriba a la seva 
9ena edició. Fruit 
del màster en va 
sorgir un projecte de llargmetratge, el primer realitzat per 
aquest cineasta. Un projecte que aporta una visió del cin-
ema de vampirs no vista fins ara.
Farà ja uns deu anys que se li va acudir la idea tot desco-

ROBERT GARCIA SISTERÓ
“EL CINEMA DE VAMPIRS NECESSITA REINVENTAR-SE”

El cineasta de Mollerussa cerca producció per realitzar
la seva òpera prima ‘Nosferatu: l’Origen’.

brint els paisatges àrids i austers de la Segarra; l’objectiu: 
fer una pel·lícula de vampirs però donant-li un caire més 
realista i evocant l’origen del vampirisme. “Volia investigar 
en l’origen de la figura del vampir; tots coneixem Dràcula 
i també d’alguna manera el seu origen, però no sabem 

d’on ve l’origen de 
Nosferatu”, explica.

La història 
transcorre l’any 
1725 en algun lloc 
dels Carpats on 
viu un nen de 12 
anys amb la seva 
àvia que el maltrac-
ta perquè és un fill 
bastard. Un dia el 
tanca en una fos-
sa humida i fosca 
sense donar-li ali-
ment el que el porta 
a alimentar-se de la 
sang de les rates. 
Max és rescatat pel 
comte Orlok que el 
porta a una curan-
dera. La dona li diu 
al comte que Max 
pateix vàries patol-
ogies que el faran 
diferent de la resta 
dels humans i que 
s’haurà d’alimen-
tar de sang tota la 
vida; però mai de 
sang humana. Tot 
i les advertències 
de la dona, Orlok 
decideix cuidar del 
nen i amargar-lo al 
seu castell. La gent 
del poble dóna per 
mort a Max al tro-
bar el cadàver d’un 

nen. Max aprèn molt al costat d’Orlok que li ensenya pin-
tura, música i altres coses increïbles i desconegudes per 
Max. Al poble es van succeint misterioses i desagrad-
ables morts. A l’edat dels 20 anys, Max hereta el castell 

Text: Robert Garcia
Fotografies: Robert Garcia



29

TR El magazine de www.territoris.cat

i es converteix en el nou comte Orlok. En una festa or-
ganitzada pels dos coneix a Ellen, amb la que viurà una 
oculta i curta història d’amor fins que són descoberts. A 
partir d’aquell moment tota felicitat es torça al produir-se 
una sèrie de catastròfiques desgràcies.
“I fins aquí puc llegir!”, riu

Amb un equip de treball format per la productora musi-
cal “Tengo Un Pasajero Producciones”, que ha impulsat 
grups com Love of Lesbian en els seus inicis; aconseg-
ueixen reunir una xifra mòdica de diners, mitjançant el 
micromecenatge, per a rodar el que seria el Teas-
er-Trailer per presentar-lo en la passada edició 
del Coming Soon del Festival de Sitges ded-

icada a nous realitzadors. Aquest treball audiovisual va 
ser rodat íntegrament al Castell de Les Sitges de Flore-
jacs i també en algunes localitzacions del mateix poble.

L’objectiu ara és aconseguir que un productor s’enam-
ori de la idea i del guió. Aquest, conjuntament amb el 
Teaser i un atractiu dossier de producció que també han 
realitzat, han de servir com a carta de presentació per a 
què així sigui.

Des de Territoris.cat volem animar-lo a seguir endavant 
i a ser perseverant en aquesta llarga, complicada però 

apassionant trajectòria per arribar a ser un direc-
tor de cinema. 
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Les solucions a la sinistralitat de l’N-240 
continuen essent pedaços pel territori

Les reivindicacions i pressions que el territori ha dut a terme 
en el darrer any, per trobar una solució a la sinistralitat de l’N-
240, no han servit més que per posar pedaços a una prob-
lemàtica que també afecta de forma considerable a la mobil-
itat del territori.
Tota la resposta que s’ha rebut per part del Ministeri de Fo-
ment ha sigut aplicar una bonificació del 50% del peatge als 
camions que voluntàriament optin per utilitzar l’AP2 entre Llei-
da i Montblanc.
Davant d’aquesta proposta, alcaldes com Enric Mir, de les 
Borges Blanques, consideren que no deixa de ser un nou 
pedaç en aquesta llarga història de despropòsits perpetrats 
des de Madrid, que ells mateixos ja han dit que no serà efectiu 
a l’hora d’acabar amb el greuge que suposen l’elevada sinis-
tralitat i la situació actual de la via que uneix Lleida i Tarragona, 
amb el que això implica per a les famílies, les empreses i el 
desenvolupament futur del nostre territori. 
Els agents implicats en la lluita per resoldre aquest greuge, 
aixoplugats la major part  sota la Plataforma Prou morts a 
l’N-240 han deixat passar els comicis municipals i la consti-
tució dels consistoris, per tornar a les mobilitzacions. L’alcalde 
de les Borges Blanques Enric Mir ha estat l’instigador de les 
primeres converses amb els batlles per tal de plantejar nova-
ment una estratègia i un calendari d’actuacions reivindicatives 
per als pròxims mesos,davant la poca voluntat de l’Estat per 
solucionar d’una vegada el problema que pateixen i demanen, 
els municipis afectats des de fa més de 10 anys. 

Enric Mir, s’ha mostrat partidari d’aprofitar els pròxims me-
sos per augmentar la pressió sobre el Ministeri, davant de 
les eleccions al Congrés dels Diputats  previstes abans de 
final d’any. Mir creu que, ara cal anar a totes i que el Govern 
que entri se senti obligat a actuar, i per això es plantejarà, 
poder continuar eixamplant la plataforma convidant a incor-
porar-s’hi a la resta de municipis i administracions afecta-
des, com Tarrés, l’Albi, la ciutat de Lleida, i representants 
del Consell Comarcal del Segrià i de la Diputació de Lleida.
Fent un exercici de memòria cal recordar que el 28 de juny 
de 2013, ara farà dos anys, institucions, entitats i empreses 
van demanar el rescat de la concessió de l’autopista AP2 
entre Montblanc i Lleida, com a solució viable i immediata, 
amb la Declaració de Montblanc. 
Amb el lema Volem guanyar el nostre futur, la cimera de la 
Conca de Barberà, considerava que el rescat de l’AP-2, era 
la millor alternativa per potenciar la comunicació entre les 
àrees de Tarragona i Lleida mitjançant una via segura, ràpida, 
sostenible i econòmica. En aquest sentit, un estudi elaborat 
pel Col·lectiu Conca 22 i Ateneu Popular Garriguenc conclou 
que l’alliberament del peatge, en primer lloc, és una alternati-
va considerablement més barata que una nova autovia atès 
que el seu cost a 1/1/2014 seria de 115 M€ (ingressos nets 
pel concessionari, tenint en compte ingressos del peatge i 
despeses de manteniment), mentre que la seva construcció 
s’elevaria a 304,5 M€.  
la declaració també destacava, que amb el desdoblament  

Text: Josep Anton Perez
Fotografies: Josep Anton Pérez
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s’evitaria un considerable impacte ambiental i territorial, que 
permetria a més un repartiment més eficaç del trànsit a la 
xarxa viària i reduiria els accidents i els costos socials. Així 
segons les valoracions d’EuroRAP, l’AP-2 és un vial de risc 
baix i per tant, més segur que l’A-2 i l’N-240. La probabilitat 
de patir un accident amb morts i ferits greu en funció del 
tipus de via i la intensitat mitjana diària (IMD) és més alta a 

l’N-240 entre Montblanc i Vimbodí (risc mitjà), en relació a la 
carretera entre Lleida i Vimbodí (risc mig), igual que determi-
nats trams de l’A-2 prop de Lleida i a l’est de Cervera. 
El territori, ara com ara s’haurà de consolar amb aquesta 
mesura que entrarà en funcionament el dia 1 de juliol, i amb 
caràcter voluntari, per tant, no implica que els camions hagin 
de deixar de transitar per la carretera N-240 obligatòriament.

Segons els càlculs del govern espanyol, d’aquesta mesura 
acordada amb la Confederació Espanyola de Transport de 
Mercaderies se’n podran beneficiar més de 145.000 vehi-
cles pesants, i es posarà en marxa en forma d’experiència 
pilot fins al pròxim 30 de novembre i en el cas de Catalunya 
només es realitzarà en el tram de carretera de Lleida-Mont-
blanc. En total afectarà sis trams de carreteres que sumaran 

326 kilòmetres. La proposta inicial de Foment era una des-
viació obligatòria en setze trams de carreteres de sinistralitat 
elevada, com l’N-240. Amb aquesta prova pilot, Foment vol 
millorar, la seguretat viaria i redistribuir el tràfic per diferents 
vies. A Lleida, els transportistes que prenguin l’alternativa de 
pagament s’estalviaran 16 minuts de conducció respecte als 
43 minuts estimats per fer el recorregut per l’N-240. 
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L’estiu és per gaudir-lo. I una de les moltes maneres de 
fer-ho és aprofitar les variades i fascinants propostes que 
se’ns ofereixen. El Garrigues Guitar Festival “Memorial Emili 
Pujol” és una d’aquestes, una iniciativa consolidada que 
enguany arriba a la seva quarta edició i que ens presenta  
una experiència musical entre patrimoni i gastronomia. 
Aquest esdeveniment es desenvoluparà al llarg de juliol i 
agost, dos mesos intensos amb dotze experiències ex-
clusives per tota la comarca a més a més de Barcelona 
i Lleida, i que inclouran visites, maridatges gastronòmics i 
els concerts d’artistes nacionals i internacionals, de joves 
promeses i mestres consagrats.
El tret de sortida tindrà lloc dijous dia 2 de juliol amb la 
seva presentació a l’espai gastronòmic i cultural de Les 

Garrigues al Mercat de la Concepció de Barcelona, amb 
un maridatge de productes i un tast musical a mans del 
guitarrista Bernat Padrosa. 
Garriguitar és un festival dut a terme en homenatge al me-
stre guitarrista, pedagog i musicòleg garriguenc, Emili Pujol 
(1886 – 1980), figura representativa internacional de l’in-

strument de la guitarra al segle XX. La seva organització va 
a càrrec del Consell Comarcal de Les Garrigues.
Precisament, i igual que en passades edicions, és la gui-
tarra clàssica la protagonista juntament amb la resta de la 
família (viola de mà, guitarra barroca i romàntica) i s’acom-
panyarà en conjunt de cambra amb altres instruments com 
el violí, flauta, percussions, contrabaix o la veu cantada i 
recitada. 
Figures de la guitarra catalana solista com a Xavier Coll 
(diumenge dia 21 de juliol al  Pati de l’IEI), Carles Trepat 
(el 22 d’agost a Vinaixa) i el xilè establert a Barcelona, Eu-
logio Dávalos (el 27 de juliol a Lleida), són alguns dels ar-
tistes dels quals es podrà gaudir enguany, completant-se 
el cartell amb joves promeses catalanes com Izan Rubio 
(dissabte 4 de juliol a La Pobla de Cérvoles) i Bernat Pad-
rosa (dia 13 d’agost a Arbeca), o el japonès Shotaro Ha-
yashi, un dels guanyadors de l’onzena edició del Certamen 
Internacional de Guitarra de Barcelona Miquel Llobet 2014 
(el dia 11 de juliol a El Cogul).
La música per a cambra tindrà també un espai destacat 
al festival, amb duets com el violí de la ucraïnesa Ala Vo-
ronkova i la guitarra del barceloní Sergi Vicente (divendres 
17 juliol a Les Borges Blanques), o les guitarres del gironí 
Josep Manzano i l’anglès Carlos García (el dia 14 d’agost a 
l’Espluba Calba). Destacar també la proposta literària-mu-
sical Passa cantant!, amb el cant de la mezzo-soprano 
Maria Altadill, la paraula de l’actor Abel Folk i la guitarra 
del virtuós finlandès Mikko Ikäheimo (21 d’agost a Juneda). 
Tancaran el festival el quartet 22 Strings Quartet, música 
des de les 22 cordes de tres guitarres i un contrabaix (el 
dia 23 d’agost a La Granadella), i el grup En clave de son, 
mestissatge musical iberoamericà de clàssics i populars 
(dissabte 29 d’agost a Arbeca).

Música, 
patrimoni i 
gastronomia

Text: Rosa Sanchez
Fotografies: Garriguitar
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JUNEDA CELEBRA EL SEU SEGON

ESGARRIFA’T
Les opcions musicals per a aquest estiu a les Gar-
rigues inclouen també la segona edició de l’Es-
garrifat Night Festival, una festa oberta a tothom, 
amb música d’actualitat i que enguany comptarà 
amb les actuacions de La Pegatina, 7D Rock, 
Miquel de Roig  i Itaca Band. La cita: dissabte 27 
de juny.

La iniciativa pública i privada van juntes en l’or-
ganització d’aquest esdeveniment que l’any pas-
sat va aplegar més d’un miler de persones, un èxit 
que aquest dissabte els seus promotors (Ajunta-
ment de Juneda, l’Associació Jovent Junedenc i 
el productor Enric Subirós) volen tornar a repetir. 
Amb un preu de 12 euros en venda anticipada, la 
velada proposa com a cap de cartell La Pegatina, 
un grup procedent de Montcada i Reixac i format 
el 2003. El carismàtic Miquel del Roig; Itaca Band, 
per a alguns, el grup revelació d’enguany, i 7D 
Rock, que tancarà la nit en clau de festa, comple-
menten el programa.  
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