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En aquesta nova edició del Magazine Territoris.cat, teníem l’esperança de poder felicitar-nos de l’avanç substancial del procés després del 27S, però res més lluny de les
expectatives. I és que tres mesos després és possible que Catalunya es vegi immersa en
uns nous comicis.
Des de la nostra modesta opinió, com a ciutadans de territori, no podem més que sentir-nos decebuts per la manca de respecte dels grups polítics als quals es va traslladar la
confiança de conformar un nou govern de país. Parlem d’un govern amb una àmplia majoria sobiranista, al qual van donar suport més de dos milions de catalans, i que de moment
no és res més que una utopia.

Poden pensar els lectors que es tracta d’una reflexió feta a la lleugera, i una manera de fugir d’estudi, però creiem que és el pensament de molts catalans que esperaven poder aconseguir un nou
estat del benestar, amb les portes obertes a tot aquell que s’hi volgués sumar. No ens queda altre
remei que continuar mantenint el somni, perquè el procés quedarà en les pàgines de la història,
com un temps en el qual Catalunya va estar a punt de recuperar, democràticament i de forma
pacífica, el que la força i les armes li van arrabassar.
Des de Territoris us convidem a gaudir del nostre gran patrimoni, turístic i paisatgístic, de la nostra
gent i de les seves il·lusions, dels nostres emprenedors, del comerç, de les nostres associacions,
de la nostra solidaritat. La veritat és que ens sentim molt orgullosos de tota aquesta gent, la qual,
malgrat les dificultats, les agressions i la manca de respecte, continua lluitant per assolir els objectius, i per aquest motiu els dediquem aquestes pàgines, amb els millors desitjos per a aquestes
festes i per al proper any.
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BONES FESTES

INNOVACIÓ I SERVEI
LLEIDA I ANDORRA: Ctra. Nacional II, km 480,9
25222 SIDAMON - Tel. 973 717 151
TARRAGONA: Ctra. Pla de Santa Maria, 283
43800 VALLS - Tel. 977 613 781

www.amiquel.com
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Text: Rosa Sánchez
Fotografies: Diputació de Lleida
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Amb l’arribada del fred arranca una nova temporada d’esquí, un esport sobre el qual Lleida té molt a dir. Les dades
són indiscutibles: les comarques de la Vall d’Aran, l’Alta
Ribagorça, el Pallars Sobirà, el Solsonès, l’Alt Urgell i la Cerdanya lleidatana, amb un total d’11 estacions, són la destinació triada per dos de cada tres esquiadors que escullen
Catalunya per esquiar i un de cada quatre dels que ho fan
a les estacions del conjunt de l’Estat espanyol. Per tenir-ne
una idea, l’any passat els complexos d’esquí del Pirineu de
Lleida van vendre 1.160.000 forfets.
Les dates en què s’escaurà la Setmana Santa de l’any vinent faran que aquesta sigui, en principi, una temporada
més curta que les dues anteriors. Del pont de la Puríssima
al dilluns de Pasqua hi van 115 dies d’esquí, xifra a la qual
caldrà afegir aquells en què els complexos hagin pogut obrir
abans o els que es puguin allargar després segons la quantitat i la qualitat de la neu i les condicions meteorològiques.
A les instal·lacions hivernals de Lleida està ja tot a punt per
obrir aquesta temporada 2015/2016, període que es presenta amb l’oferta d’un total de 494 quilòmetres esquiables,
10 més que l’any anterior, amb 245 pistes, 77 remuntadors,
més de 110 quilòmetres de superfície innivada amb 1.385
canons de neu, 92 quilòmetres de circuits de raquetes, més
de 800 monitors i més de 25.000 places d’allotjament entre
hotels, cases de turisme rural, apartaments turístics i places
de càmping, al marge de les segones residències.
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BAQUEIRA BERET
155Km de pistes
5Km d’itineraris
Preu forfet 1 dia:
49€ adult
32,50€ infantil
---------------------7Km esquí nòrdic
Preu forfet 1 dia:
11€ adult
5,5€ infantil

TAVASCAN
6Km esquí alpí
VIRÓS - VALLFERRERA

Preu forfet 1 dia:
20€ adult
14€ infantil
---------------------14Km esquí nòrdic
25Km circuit raquetes
3 circuits inclusius

7Km circuit raquetes
23Km circuit clàssic
Preu forfet 1 dia:
11€ adult
5,5€ infantil

Preu forfet 1 dia:
11€ adult
5,5€ infantil

ARANSA
10Km circuit patinador
15Km circuit raquetes
31Km circuit clàssic
Preu forfet 1 dia:
11€ adult
5,5€ infantil

BOÍ TAÜLL RESORT

47Km esquiables
Preu forfet 1 dia:
39€ adult
29€ infantil

ESPOT
25Km esquiables
15Km pistes innivades
Preu forfet 1 dia:
32€ adult
26€ infantil
PORT AINÉ
26Km esquiables
11,5Km pistes innivades
Preu forfet 1 dia:
32€ adult
26€ infantil

LLES DE CERDANYA

22,3Km circuit patinador
15Km circuit raquetes
36Km circuit clàssic

SANT JOAN DE L’ERM

18Km circuit patinador
10Km circuit raquetes
40Km circuit clàssic

Preu forfet 1 dia:
11€ adult
5,5€ infantil

Preu forfet 1 dia:
11€ adult
5,5€ infantil

PORT DEL COMTE

50Km esquiables
Preu forfet 1 dia:
33€ adult
26€ infantil
TUIXENT-LA VANSA

15Km circuit patinador
15Km circuit raquetes
30Km circuit clàssic
Preu forfet 1 dia:
11€ adult
5,5€ infantil

ESQUÍ ALPÍ

ESQUÍ NÒRDIC

ALPÍ I NÒRDIC

LES ESTACIONS DE LLEIDA
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UNA PER UNA
Dades Patronat de Turisme de la Diputació Lleida
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Aquesta bateria de xifres, que va presentar fa pocs dies
la Diputació de Lleida, posa de manifest un cop més el
fet que el Pirineu lleidatà continua representant una de
les millors ofertes de neu de l’Estat espanyol, la qual, a
més dels centres d’hivern, inclou tot un conjunt complementari integrat per 85 empreses especialitzades en
activitats al voltant de la neu.

Les possibilitats són immenses

Així, a la gran oferta d’esquí alpí i nòrdic que proposen
les estacions cal afegir-hi tot un ventall d’activitats ludicoesportives i postesquí destinades a satisfer les necessitats de tots els públics i de totes les edats. Aquí
és on irrompen aquestes 85 empreses especialitzades
amb múltiples propostes, entre les quals destaquen raquetes de neu, trineus de gossos, excursions i passeigs
a cavall, motos de neu amb excursions diürnes i nocturnes, construcció d’iglús, esquí extrem, esquí de
muntanya i de fons, telemarc, bicicletes de neu, excursions nòrdiques, esquí fora pista, quads, BTT, maxitirolina,
orientació o escalada en gel.
La resta d’atractius del territori, amb el paisatge de
muntanya, les instal·lacions hoteleres, la bona gastronomia i el seu reconegut patrimoni cultural, acabaran
d’arrodonir la visita a aquestes comarques per part del
públic més exigent.
D’altra banda, poques empreses situades en l’àmbit de la
muntanya influeixen d’una manera tan notòria en el creix-

ement econòmic i en la transformació territorial d’aquestes
zones com ho fan les estacions d’esquí. Es calcula que
el sector de l’esquí a les comarques del Pirineu de Lleida
genera un impacte econòmic superior als 200 milions
d’euros, un impacte que comporta efectes multiplicadors en altres sectors econòmics (comerç, transport,
serveis culturals i d’oci...), la generació de llocs de treball
directes i indirectes i el pagament d’impostos al conjunt
de les economies de les valls.
I una altra xifra: només les estacions d’esquí del Pirineu
lleidatà creen més de 1.500 llocs de treball directes i uns
5.000 d’induïts. En el conjunt del Pirineu català aquesta dada
puja a 2.400 llocs de treball directes i més de 10.000 induïts, segons l’Associació Catalana d’Estacions d’Esquí
i de Muntanya (ACEM).
Les previsions per a aquesta temporada, segons el Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida, són d’un
repunt a l’alça en la venda de forfets; concretament se
n’esperen 65.000 més que l’any passat, i així arribaran a
1.225.000. A aquest augment s’espera que hi contribueixi
l’activitat a l’aeroport de Lleida-Alguaire, amb la programació
de més d’un centenar de vols procedents de la Gran
Bretanya, Israel i Palma de Mallorca.
Pel que fa a la procedència dels practicants de l’esport
blanc la passada temporada, el 42% van ser de diferents
indrets de Catalunya, el 43,5% de la resta de l’Estat, un
12,5% de França i un 2% d’altres països.
9
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Tot a punt per posar en marxa la maquinària una vegada
més, el conjunt de les estacions de les comarques de Lleida ha invertit en millores de les seves instal·lacions i dels
serveis per a aquesta temporada 2015/2016 fins a 8,1 milions d’euros.
Dels 11 centres d’hivern situats al Pirineu de la demarcació,
sis són d’esquí alpí (Baqueira Beret, Boí Taüll Resort, Espot,
Port Ainé, Port del Comte i Tavascan) i set d’esquí nòrdic
(Aransa, Baqueira Beret, Lles de Cerdanya, Tavascan, Sant
Joan de l’Erm, Tuixent-la Vansa i Virós-Vallferrera).
L’estació de Baqueira Beret continua essent la que ofereix el
domini esquiable més gran de l’Estat, amb 2.166 hectàrees
i 155 quilòmetres esquiables. També les estacions de nòrdic del Pirineu lleidatà disposen de l’espai esquiable més
extens de tot l’Estat en aquesta modalitat, gràcies al circuit
de Pollineres, que permet la connexió entre els centres de
Lles de Cerdanya i Aransa i proporciona una xarxa de 68
quilòmetres de pistes, mentre que l’estació de Sant Joan
de l’Erm constitueix l’espai d’esquí nòrdic més extens de
Catalunya.
Lleida, la Catalunya blanca és el lema d’aquesta temporada
de la campanya de la corporació provincial per promocionar la
destinació turística d’hivern al Pirineu i les Terres de Lleida en
els mercats de proximitat, tant a Catalunya com a la resta de
l’Estat, i també amb accions puntuals al mercat francès. Com
en edicions anteriors, la iniciativa inclou un concurs fotogràfic
a través dels mitjans socials com ara Twitter, Facebook i Instagram, convocatòria que l’any passat va rebre 937 fotografies
de més de 200 autors diferents.
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Cal ressaltar els circuits inclusius Sumant capacitats, inclosos,
per segona temporada consecutiva, a les pistes de Tavascan, uns recorreguts adaptats per a qualsevol persona siguin
quines siguin les seves capacitats, i que han portat aquesta
estació a endur-se enguany la Medalla del Turisme de Catalunya en la categoria d’Innovació, precisament per ser el primer
complex hivernal de tot l’Estat a tenir un recorregut adaptat
per a persones amb diferents capacitats intel·lectuals i físiques.

Mestres
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Mollerussa
Ferrer i Busquets , 38
Tel. 973 711 829

Lleida
Prat de la Riba, 73
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Xavi León
MOTOCICLISME

CATALÀ

Col·lecció Privada

Xavi León ha sigut un gran apassionat del motociclisme. De jovenet va
entrar en contacte amb el sector treballant a la factoria Derbi a Martorelles, l’emblemàtica marca que va fundar Simeón Rabasa, amb la
qual el pilot Àngel Nieto va guanyar quatre campionats del món.
12

Text: Josep Anton Pérez
Fotografies: Josep Anton Pérez
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La veritat és que aquest reportatge el
teníem pendent des de feia temps. Havia coin-

cidit amb Xavi León en alguns actes a Castellnou de Seana
i sempre em parlava de la seva col·lecció. A més, la seva
vinculació amb la fira Expoclàssic de Mollerussa va ser motiu
d’altres trobades, en les quals Xavi em recordava que podíem
divulgar les joies de la seva col·lecció privada. Possiblement el
meu escepticisme en allò relacionat amb el món del motor, i
amb l’esport en general, va ser un dels motius que va allargar
en el temps el compromís amb l’aficionat castellnouenc.
Finalment, en una de les darreres trobades pels actes de
la comarca, vàrem quedar per posar fil a l’agulla i fer d’una
vegada el compromès reportatge. Em vaig dirigir a Castellnou
predisposat a visitar una col·lecció de motos clàssiques com
qui podia anar a veure una col·lecció de segells, tot i que ell ja
m’havia advertit que no es tractava d’una col·lecció convencional, sinó d’una part de la història d’un sector que va ser
d’una gran rellevància a Catalunya.

Xavier León em rep a casa seva, i tan sols creuar

la porta em trobo a l’entrada tres motos clàssiques (una BMW,
una Honda i una Harley Davidson). Per a un periodista no iniciat en aquest sector de les marques, no deixaven de ser tres
màquines antigues, molt ben conservades, i fins i tot podria
dir que atractives estèticament. I el primer que em diu és que
aquelles eren les joies de la corona. Semblava que donaven
l’entrada a una història inèdita i segur que desconeguda, el que
anomenava la primera divisió de la seva col·lecció particular.
Disposat a escoltar, i a prendre notes, mentre pensava què en
podria treure de tot plegat, el meu guia particular va començar
a desgranar la llegenda d’una BMW R6 de l’any 1937. Així
comença la descoberta d’una moto única, i Xavi destaca la
paraula “única”, ja que es tracta d’una de les quaranta unitats
amb què Adolf Hitler va obsequiar el govern espanyol durant
la Guerra Civil, i a les quals van anomenar Enlaces Motorizados del Ejército. La majoria d’aquestes motos, de diferents
models, van desaparèixer durant la contesa; i León en va
aconseguir una de les poques que es conserven matriculades
a Barcelona.

Xavi em mira per comprovar quina cara
faig amb el seu primer relat, i continua amb

la segona màquina, una Honda CB 750 Four. Segons ell, la
primera superbike de la història, el gran repte de la marca
japonesa, de l’any 1969. Els directius d’Honda van encarregar als seus enginyers una màquina amb arrancada elèctrica
alimentada a 12 volts, amb frens de disc, amb una velocitat
punta de 200 quilòmetres per hora i, el més important..., que
no superés el preu de 1.500 dòlars; i d’aquí va sorgir aquest
model, disposat a trencar amb l’hegemonia del mercat americà,
amb Harley o Norton. Xavi em recorda que Espanya va prohibir importar la marca japonesa durant molt de temps, i els
distribuïdors havien d’enginyar-se-les per donar resposta a la
demanda d’una màquina avançada al seu temps i precursora
de tota una línia de motos de carretera.
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La tercera de les motos és una clàssica -fins i tot per als no
iniciats com jo mateix-, una Harley Davidson del 1972. Resulta, però, que es tracta del darrer model amb frens de tambor i
matriculada a Barcelona, un model elitista que pocs es podien
permetre, ja que el preu de la màquina equivalia a tres cotxes
de l’època, una peça de més de vint anys que Xavi León ni
tan sols va haver de restaurar.
Superada aquesta primera andanada històrica, el meu interès es
va despertar i vaig començar a entendre per què em deia que
cada moto tenia al darrere una llegenda; tenia la constatació que
a Castellnou hi havia un racó amb pedigrí motociclista.

Continuem el recorregut i passem a una
segona sala. Xavi diu que és la de la segona divisió,

amb peces de marques catalanes que van marcar una època,
en especial Montesa. I comença amb una peça molt curiosa,
un sidetrial, una especialitat que no va tenir gaire acceptació,
però que va aconseguir per la seva peculiaritat.
El relat fa una petita pausa entre moltes motos, i León m’explica que la que tenim al davant és una Impala -i afegeix: “qui no
coneix la Impala de Montesa?”. Aquesta és la primera que es
va comercialitzar amb motor monobloc, i el de Castellnou va
aconseguir un dels primers números de la sèrie, propietat del
fill del fundador de la marca, Javier Permanyer. Una moto que
va restaurar personalment el que fóra mecànic de la marca
durant més de quaranta anys, Paco Mateu.

Continuant amb la marca catalana,

Xavi salta
a una Crono, model de 74 cc, que va aparèixer l’any 1978 i
que es va divulgar d’una manera força peculiar. El fabricant va
preparar tres motos, amb una densa campanya publicitària
que donés la volta a Espanya, entre els mesos d’octubre i novembre de 1978. Amb aquesta acció Montesa volia demostrar
que un motor de 74 cc tenia unes grans prestacions, tot i el
gran recorregut que van dur a terme. León conserva l’única de
les tres màquines que va fer aquest recorregut.
14

A mesura que el meu guia anava afegint
pàgines de la història, el meu interès creixia, perquè

m’adonava que en realitat Xavier volia tenir a la seva col·lecció
incunables del motociclisme. I és que qui no coneixia la Cota
25, aquella màquina amb la qual molta quitxalla va tenir l’oportunitat de respirar benzina a la seva mida? León conserva
una de les 100 primeres unitats que se’n van fabricar i que
pràcticament es van vendre en la seva presentació al saló de
Barcelona de l’any 1971. Xavier explica anecdòticament que
els pares s’emportaven la primera moto infantil sota el braç.

De les motos de trial, la col·lecció inclou la primera

trialera de tambors agrosos, la Cota 247, que va ser propietat
del fill del dissenyador de Montesa Leopoldo Milà, una moto
que va tenir el gran honor de ser restaurada per Miquel Cirera,
pilot destacat de trial i membre d’investigació i desenvolupament de la marca catalana.

En la mostra, León destaca la King Scorpion, un model dirigit
al mercat americà. El de Castellnou en conserva l’única
matriculada a Lleida. Va ser la primera trail de la marca, i de la
qual els americans van fer un autèntic referent d’importació.

L’Impala 175 de motocròs és una més de
les joies, amb una història característica que deixem per

a aquells a qui hagi despertat la curiositat i tinguin interès a
conèixer la totalitat de la col·lecció històrica de Xavier León.
Cal destacar que revistes especialitzades han dedicat edicions
senceres a aquestes peces, que han sigut conduïdes pel pilot
de Castellnou.

Aquest periodista us recomana una visita
a aquest racó del Pla d’Urgell, perquè hi

perdeu unes hores de la mà de Xavi León i aprofundiu en el
que ha sigut la història d’una gran indústria catalana, i una
pinzellada de l’espanyola.

TR El magazine de www.territoris.cat

15

Text: La Banqueta de Juneda
Fotografies: La Banqueta de Juneda
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La Banqueta és una associació sense ànim de lucre, fundada el 1991, que vetlla per la conservació del Patrimoni
Natural i la millora mediambiental de Juneda i les seves
contrades.
Tot i que els seus objectius i línies de treball són molt
amplis, similars a altres entitats conservacionistes,
l’ADPN La Banqueta ha destacat pel seu esforç a favor del reconeixement oficial i la protecció legal de les
banquetes arbrades dels Canals d’Urgell com a Parcs
Arbrats de la Plana Urgellenca. Entre altres realitzem
les següents tasques: jornades de voluntariat (poda,
sega, repoblament d’arbres, recollida deixalles, etc.),
jornades de sensibilització i d’educació ambiental, fomentar l’estima i el respecte per la fauna i la flora, etc.

Què són les banquetes?

La Banqueta o les banquetes és el nom que reben els
passejos arbrats que hi ha en els terraplens de canals,
sèquies o rius. Des de la posada en marxa del Canal
d’Urgell es va procedir a la plantació de milers d’arbres
a la xarxa principal d’aquest canal i a les seves sèquies
amb dues finalitats principals: contribuir a l’estabilització
de les lleres i l’aprofitament de les banquetes ja sigui
amb la producció de fruits, llenya o fusta. En un primer
moment es van plantar ametllers, salzes, xops i freixes
de fulla petita. Més endavant també es varen plantar
plàtans. Però a partir de 1965 la Comunitat General de
Regants del Canal d’Urgell va endegar un programa de
modernització de la infraestructura hidràulica i s’iniciaren

obres utilitzant peces de formigó arbrat prefabricades.
Aquest fet ha suposat la progressiva desaparició de l’arbrat de les banquetes i d’un dels trets més característics
del paisatge urgellenc.
Un dels sectors que encara conserva les banquetes arbrades és la quarta sèquia; la qual està arbrada en la
seva major part de recorregut, a excepció d’un tram de
500 metres on l’any 2013 es van generar unes obres de
construcció que suposaren un fort impacte paisatgístic i
que comptaren amb total oposició d’entitats com la nostra que apostem per tal que les obres siguin plenament
respectuoses amb el patrimoni natural i arquitectònic.

L’apunt:

En els darrers anys hem vist com la
ciutadania està més sensibilitzada i
està més disposada a mobilitzar-se
per defensar les banquetes. Des de
fa uns anys la nostra entitat ha augmentat progressivament el nombre de
socis, l’espai cada cop és més utilitzat
i més conegut, més enllà de les nostres contrades. Alhora observem com
al voltant del Parc de la Banqueta sorgeixen iniciatives turístiques lligades al
cicloturisme, l’hoteleria i la restauració.
Amb tot això, i la declaració del Parc
de la Banqueta com a Bé d’Interès Cultural Local a Juneda i a Les Borges en
fa creure que serem capaços de conservar aquest gran patrimoni per a les
futures generacions. Desitgem que així
sigui.
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Rutes:

Un passeig arbrat, plàcid i planer que segueix el curs de l’aigua. En ser un terreny pla i amb bona ombra a l’estiu es pot
gaudir d’aquest espai tot l’any, tot i que en els mesos de tardor
i primavera la vegetació té un encant especial. Des del mes
d’octubre fins al mes de març cal estar atents al calendari de
tanques de la Comunitat de Regants per tal de fer coincidir la
caminada amb els períodes on baixa aigua pel canal.
El Parc de la Banqueta, correspon a la 4a Sèquia, des del
seu origen al Collet (terme municipal de Les Borges Blanques)
fins al paratge de la Font del Pradell (PK 11+890), a Torregrossa.
Des de l’associació s’aposta per la promoció i la conservació
dels primers 12 quilòmetres de la Quarta Sèquia així com per
la seva protecció legal per tal que les generacions futures puguin gaudir d’aquest llegat natural. A continuació us detallem
els punts d’interès d’aquest espai.
Lo Collet: En aquest punt hi ha les comportes on es deriva bona
part del cabal del Canal d’Urgell cap a la 4a sèquia. També hi ha una
casella de dos pisos i l’edifici d’una minicentral que antigament havia

estat una fàbrica de paper que funcionava amb energia hidràulica.
El meandre de les planes: Interessant racó de vegetació
autòctona i d’arbredes de freixes i plàtans.
Els 9 salts: Tram de la 4a sèquia de prop de 400 metres on es
construïren 9 salts d’aigua per tal de frenar la força de l’aigua
en un vessant amb fort pendent. A mitjan anys noranta s’hi va
construir una central hidroelèctrica que aprofita els cabals i el
desnivell de l’aigua per produir energia renovable.
La 2a màquina: Salt construït, igual que la 4a sèquia, a mitjans
del segle XX. L’empresari junedenc Francesc Torrent hi construí
una màquina per al seu aprofitament hidroelèctric l’any 1911.
En aquest espai també hi ha un bonic bosquet i una escultura
que homenatgen a en Josep Maria Griñó “Tati”, un dels principals impulsors i activistes de la nostra entitat.
Bosc de la Ribera de la Banqueta: Bosquet de ribera existent entre la Primera i la Segona Màquina amb un bonic passeig
que transcorre entre freixes de fulla petita i esplendorosos àlbers.
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La 1a màquina: Salt de 5,5 metres on el senyor Francesc Torrent Rius construí una minicentral elèctrica d’on arribà llum a
Juneda el 12 de març de 1902. Subministrà electricitat a Juneda i a Torregrossa durant molts anys.
El Salt desfet: En aquest tram la sèquia s’introdueix en una
canonada circular soterrada per solucionar els problemes
d’erosió i esllavissades que hi havia en aquest tram. Aquesta obra suposà la destrucció d’un bosquet de freixes i àlbers.
Afortunadament amb el pas del temps s’ha pogut reforestar
aquest tram.
El Pont de ferro: Instal·lat el 1991. Va ser la primera acció de
l’associació La Banqueta i el punt de partida del seu treball a
favor de les Banquetes arbrades.

El pont del Bas: Al llarg de la 4a sèquia hi ha dotze ponts de pedra construïts durant el període 1855-1865. Són d’estil clàssic amb
arc de volta amb dovelles de carreus de pedra. Malauradament la
majoria d’aquests ponts estan en força mal estat a causa de les
nombroses agressions sofertes.
Arbredes del Cos-Bas: Monumental arbreda formada per poc més
de 800 plàtans disposats en dues rengleres paral·leles plantats pels
canals de l’extingida societat Canal d’Urgell els anys 1953-1955.
Racó del Marca: Imponents àlbers, freixes i lledoners. Recentment ha estat recuperat pels voluntaris de l’associació.
Font del Paradell: situada prop de la 4a sèquia, al final del
Parc de la banqueta. És de l’època islàmica. Malauradament
tan sols conserva la volta de pedra de l’antiga façana.

Activitats destacades que es
realitzen al Parc de la Banqueta:
Festa de l’arbre organitzada per la Banqueta de Juneda i
l’Ajuntament de Juneda (finals d’hivern/principis de primavera). Reforestació d’algun tram del Parc de la Banqueta.
Caminades i curses populars com la caminada de Talma
o La Cursa de les Cassoles.
Concurs de Cassoles de Tros: per la segona pasqua.
Concurs tradicional d’aquest típic plat urgellenc.
Caminada nocturna La Lluna i la Banqueta:
Aquesta caminada nocturna que es celebra en la nit de
lluna plena del mes d’agost arribarà a la 20a edició en
l’any 2016. En l’última edició hi van participar més de
800 participants.
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Podeu trobar més informació de l’associació
La Banqueta, del Parc de la Banqueta i de les rutes a:
www.labanquetadejuneda.cat
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Text: Carme Farre´
Fotografies: Carme Farré

CASA BETA

UN EXEMPLE DE LA PROXIMITAT
ENTRE CONSUMIDOR I PRODUCTOR
Les noves necessitats d’una societat cada cop més informada i
exigent pel que fa al consum, ha provocat també noves formes
de comerç, o més ben dit, una nova manera d’arribar fins els
productes més directa en què consumidor i productor estan
més a prop que mai.
La “venda de proximitat” és un d’aquests elements que han
permès que el consumidor sàpiga qui produeix i de quina
manera ho fa, allò que omplirà la seva nevera i alimentarà la
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seva família. Mentre que el productor pot explicar directament
al seu client els passos que ha seguit alhora d’elaborar un producte i transmetre aquells valors que ha tingut en compte en
tot el seu recorregut.
Un exemple de com elaborar un producte amb caràcter propi
i aproximar-lo al consumidor final és Casa Beta, una família ramadera del nucli de Pujalt, al Pallars Sobirà, de les anomenades
“de tota la vida” que ha fet un tomb per tal de donar nous valors
als productes tradicionals.
Casa Beta és una petita explotació amb segles d’història,
dedicada a la cria i engreix de vedella bruna dels Pirineus i que
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de uns anys cap aquí ha fet un pas més i ha decidit comercialitzar-la
directament vers el consumidor, cosa que els permet controlar
cada pas en la traçabilitat del producte.
La feina comença amb la selecció de les millors mares i toros
per a obtenir els exemplars morfològicament més adequats, i
arriba fins a la seva cria, engreix, sacrifici i distribució. Es tracta
d’un cicle natural en què els vedells conviuen els primers 7 o 8
mesos de vida a l’aire lliure amb les seves mares, alimentant-se
exclusivament de pastura fresca i llet materna, per posteriorment acabar-los d’engreixar amb pastura seca i una barreja de
cereals equilibrada. Aquesta alimentació, però també el tipus
de rutina que porta l’animal, evitant qualsevol tipus d’estrès,
dóna com a resultat una carn molt tendra i de sabor intens.
Aquest sistema permet al ramader controlar tot el procés de
cria, de manera que sap perfectament quines són les característiques del producte que fa arribar als seus clients. Per
acabar de tancar el cercle, Casa Beta està acollida a la venda

de “proximitat directa”, de manera que ofereix el seu producte
al consumidor final a través de la web www.casabeta.cat , si
bé ells mateixos reconeixen que el “boca orella” d’aquells que
l’han tastat és la seva millor promoció. També se’ls pot trobar
en algun certamen com al mercat de productes agroalimentaris
de proximitat “De prop” que tindrà lloc a Preixana els dies 12 i
13 de desembre.
Actualment confeccionen caixes de 10 quilos de carn que inclou diverses parts de la vedella i que es poden personalitzar
afegint-hi elements com carns per a estofar, talls rodons o
óssos, en funció dels costums i necessitats de cada cuina.
A més de la venda de proximitat, Casa Beta ha fet també una
aposta per la raça bruna dels Pirineus catalans, aquesta té a
veure també amb la posada en valor d’allò que ens és propi. La
bruna és una raça autòctona catalana amb molt potencial que,
segons els propietaris de Casa Beta, encara no ocupa el lloc
que li correspon a les nostres cuines i que cal donar a conèixer.
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Pessebres vivents
a les comarques de
Lleida

per gaudir el Nadal
Els experts daten aquestes recreacions del naixement de Crist l’any 1223 a Greccio, la Umbria italiana,
i atribueixen a Sant Francesc d’Assís l’autoria de la
primera escenificació viva del pessebre.
Als Països Catalans, el primer pessebre vivent es va
representar l’any 1956 al poble andorrà d’Engordany,
i des d’allà es va estendre a tota la geografia catalana.
A les comarques de Ponent, aquesta tradició nadalenca d’escenificar el naixement del Messies i
altres passatges bíblics afins ha anat arrelant amb
força i, actualment, són moltes les localitats que inclouen aquestes dramatitzacions dins del seu programa d’activitats de Nadal, tot aglutinant el paisatge humà i arquitectònic de cada localitat,
i fent que esdevinguin, també, elements fonamentals
en la recuperació del patrimoni antropològic.
En aquestes pàgines trobareu els pessebres vivents
que es realitzen a les nostres comarques i dels quals
podreu gaudir aquestes festes de Nadal.
*Dades recollides pel Departament de Cultura de la Generalitat, l’Institut d’Estudis
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Ilerdencs i la Diputació de Lleida.

Text: Rosa Sánchez
Fotografies: Josep Anton Pérez
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LINYOLA

La primera edició és el Nadal del 1998, de la mà de l’Agrupament Escolta i Guia Mascançà de Linyola, amb només tres escenes (naixement
i adoració, pastors i venedors). A partir d’aquí s’han ampliat cada any,
sobretot amb la incorporació de quadres amb oficis antics, cada cop
amb major fidelitat, gràcies a la feina de recerca documental i patrimonial de l’Associació del Pessebre Vivent de Linyola, constituïda el
2004. Actualment compta amb més de 60 escenes, 150 figurants i
6.500 visitants.
Aquest pessebre és del tipus figuració estàtica, a l’aire lliure, i combina
estampes bíbliques (naixement, Reis Mags, anunciació, guàrdia romana...) amb altres del pessebre tradicional català (l’infern, les calderes de
Pere Boter, el caganer...) i quadres d’arts, oficis i costums tradicionals,
en un recorregut que canvia cada any, en funció de les escenes. L’ambientació, la llum i el so, ajustats a cada situació concreta, ajuden a
crear un clima màgic: talment un pessebre de taula fet realitat.
L’any 2014 es va augmentar el nombre de representacions, amb un
total de set sessions.
Per a més informació:
www.pessebrelinyola.cat

LLEIDA-MAGRANERS
El pessebre vivent de Lleida a Magraners es va començar a escenificar
gràcies a la iniciativa d’Encarna López, Francisco Céspedes i Francisco Martos i de la parròquia del barri, al carrer de Nostra Senyora dels
Àngels, el 1964. Llavors, el veïnat del carrer cedia les seves cases per
representar els quadres tradicionals de Nadal, amb l’objectiu d’aconseguir la participació dels veïns.
És un pessebre musical i dinàmic i s’utilitzen materials de reciclatge en
la construcció dels decorats. Els quadres són teatralitzats a ritme de
musical i es barregen amb la tradició, amb la qual cosa es crea la il·lusió
que el públic és dins de la ciutat de Betlem. Hi participen aproximadament 200 figurants de totes les edats i es representen 40 quadres.
L’any 2014 va celebrar-ne el 50è aniversari.

PRULLANS DE CERDANYA
Fira i pessebre vivent

L´any 1996 la família Puig i Josep Isern, propietari del càmping Prullans,
comencen a treballar la idea: “Prullans és un poble pessebre”. L´any
2007 neix l´Associació Cultural i Cívica de Prullans, per portar a terme el
pessebre vivent, a més de la Fira del Pessebre i altres activitats culturals
al llarg de l’any.
Un poble de 220 habitants, que compta amb només 70 persones que
hi viuen tot l’any,
es converteix en un petit pessebre. Tot l’entorn de l´Església de Sant
Esteve, parròquia de Prullans, es vesteix com un poblet de l’antiga
Palestina per acollir el seu pessebre vivent.
L’any 2015 es compleixen 19 anys de la Fira del Pessebre i 11 del
pessebre vivent.

SANT GUIM DE LA PLANA
Pessebre vivent dels oficis perduts

La manca de local per representar Els Pastorets va donar lloc, inicialment, a l’escenificació d’escenes bíbliques a l’església del poble, i, amb
el canvi d’any, va esdevenir en l’escenificació de 8 quadres en els carrers
del poble. Amb el pas del temps, s’han anat ampliant el nombre d’escenes, que han comportat la recuperació i preservació de l’estil tradicional de baixos de cases (cellers, entrades, cuines, graners...) i una
important tasca de recopilació de material etnològic.
L’any 2002, el pessebre va ser declarat d’interès turístic per la Generalitat
de Catalunya, donats els seus valors culturals i artístics. La representació es fa en el nucli antic del poble, cosa que ha suposat la conservació d’aquest, i inclou la recreació de la majoria d’oficis antics de la
comarca, amb l’ús d’eines i estris recuperats. L’ambientació busca la
naturalitat dels edificis i es completa amb productes de la comarca
(fruites, verdures, pa, vi...) que aporten color, olor i vida a les escenes.
El calendari de representacions per a aquest Nadal 2015 són els dies
26 i 27 de desembre i els dies 2, 3, 9 i 10 de gener del 2016.
Per a més informació: www.pessebre.org
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SUDANELL
L’any 1994 es va començar a treballar en el projecte, que es va materialitzar el 1995. Així, l’Associació Cultural el Portell va posar en marxa
un pessebre vivent constituït per 65 escenes, de caràcter bíblic (anunciació, naixement, adoració dels reis...) i referides a oficis tradicionals
(guarnicioners, tovers, picapedrers, carreters...), que es despleguen
per les cases, els estables, els corrals i la plaça de l’antiga església
romànica.
Es tracta d’un pessebre estàtic, de 65 escenificacions, en les quals participen 250 personatges, al llarg, bàsicament, del carrer de Sant Jordi,
que es transforma amb la instal·lació d’arbres, fonts i pous d´aigua,
com a complement de les cases més antigues. El vestuari de tots els
actors ha estat confeccionat totalment per un grup de dones del poble.
El calendari de representacions per a aquest Nadal 2015 són els dies
20, 26 i 27 de desembre i els dies 1, 2, 3, 6, 9 i 10 de gener del 2016.

VILANDENY
La seva història es remunta a l’any 1989, després de diverses reunions
amb la Comissió de Festes de Gargallà. La motivació inicial va ser fer
viure la tradició nadalenca en un ambient de poble que compta ja amb
un entorn natural immillorable. Vilandeny (Navès), un petit nucli rural,
senzill, generós, silenciós i humil, es converteix durant les festes nadalenques en la rèplica de l’antic Betlem.
L’escenari natural de què gaudeix Vilandeny, amb cases de pedra i
caminets sense asfaltar, ja li dóna aquesta caracterització tan especial
que ens permet treballar en ambient de pessebre.
Com cada any, i ja en farà vint-i-sis, les cases, els estables, els porxos,
les pallisses i el cancell de l’església de Vilandeny esdevenen, de nou,
el decorat d’un pessebre que ens trasllada a les diferents escenes
bíbliques. Destaca la representació exemplar dels oficis, amb vestuari
d’època, que situen plenament els espectadors en el que era la vida de
pagès durant els segles passats.
El calendari de representacions per a aquest Nadal 2015 són els dies
25 i 26 de desembre i els dies 1 i 3 de gener del 2016.
Per a més informació:
www.pessebredevilandeny.org

ARDÈVOL

Pessebre vivent i oficis i tradicions del s. XVIII
Amb escassament cent habitants, Ardèvol (Pinós) reuneix cada Nadal
prop de dos-cents actors, tant del poble com dels pobles veïns, per
fer les seves representacions del pessebre vivent des de fa més de
vint anys.
Aquest pessebre consta de dues parts. La primera és d’inspiració
bíblica, amb les principals escenes relatades als Evangelis respecte del
naixement i els primers anys de la vida de Jesús. Fent un salt en el
temps, a la segona part el visitant es trobarà una recreació de com
vivien el Nadal els avantpassats a l’Ardèvol del segle XVIII.
El calendari de representacions per a aquest Nadal 2015 són els dies
26 i 27 de desembre i els dies 1, 2, 3, 9 i 10 de gener del 2016.
Per a més informació: www.pessebreviventardevol.cat
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Fa vint-i-cinc anys, el 1990, una desena de famílies, i amb l’ajuda de l’ajuntament de llavors, va posar en marxa un projecte
pedagògic-musical a Ivars d’Urgell. Naixia així l’Aula Municipal
de Música Pare Ireneu Segarra, en homenatge al músic fill
d’aquesta població del Pla d’Urgell que durant dècades va
educar musicalment i també com a persones centenars de
nois escolans a Montserrat.
L’escola celebra enguany el seu 25è aniversari amb una setantena llarga d’alumnes i sota el guiatge de cinc professors. Avis
i nets, pares i fills, comparteixen activitats al centre, ressalta
Josep M. Salisi, musicòleg i professor de música a l’Aula. Per
a ell, la seva consolidació al llarg d’aquests anys es deu a tres
punts fonamentals: la bona disposició de les famílies i la població, un professorat de vàlua i la confiança, suport i patrocini
de l’ajuntament.
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Text: Josep Maria Salisi
Fotografies: Josep Maria Salisi

25 ANYS

DE L’AULA MUNICIPAL
D’IVARS D’URGELL

El llenguatge musical i el cant coral a tots els nivells; els instruments individuals com piano, flauta, guitarra, violí i violoncel; els
conjunts de corda i vent, de percussió de làmines, de guitarres,
flautes, així com la gralla i la batucada, són algunes de les diverses matèries que s’imparteixen actualment.
Prova del seu dinamisme és el plantejament de nous projectes,
com ha estat el cas d’enguany d’encetar la música a la llar
d’infants municipal arribant així la seva oferta a totes les edats.
Salisi recorda el gran nombre d’alumnes que al llarg d’aquest
quart de segle han passat per l’Aula, fent de la música una part
del seu creixement personal, cultural i social. Estudiants que no
només han estat d’Ivars d’Urgell, explica, sinó també de poblacions pròximes com Barbens, Seana, El Bullidor, Vallverd, La
Fuliola, Boldú, Castellserà, Mollerussa, Tornabous, Castellnou
de Seana, Tàrrega, Vila-sana, Vilagrassa o Verdú.
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El professor posa especial èmfasi en què molts d’aquests
estudiants es troben ara en altres centres i conservatoris superiors de música, exercint com a docents d’aquesta matèria
o formant part d’agrupacions musicals d’aire clàssic o bé de
música “més moderna”.
I continua parlant deixant veure la seva satisfacció davant el
doble propòsit de l’Aula: el de fer de la música un aprenentatge de creixement personal i, a la vegada, que esdevingui una
destacada vivència col·lectiva.
Destaca com un dels eixos fonamentals l’aposta pel cant coral
com una matèria tan troncal com el llenguatge o l’instrument.
“Tothom fa cant coral i tothom gaudeix i es diverteix cantant”,
assegura el musicòleg. Per als més petits i fins al canvi de veu
els grups són Picarols, Mezzoforte i Cantabile, seguits pel cor
de noies Cor Àuria i el Cor de Cambra Absis, els dos màxims
exponents del centre.
Pel que fa al Cor Àuria compta amb una trajectòria d’una dècada i està integrat per noies d’entre tretze i vint-i-cinc anys de
l’Aula d’Ivars i de l’Escola Municipal de Música de Tàrrega, una
experiència intercomarcal que ha donat uns resultats excel·lents,
reconeguts l’any 2008 amb un Diploma d’Honor en el xiii Torneo Internazionale di Musica celebrat a l’Auditori de Saragossa.

El Cor de Cambra Absis està format per joves i adults que treballen des de l’antic cant gregorià fins a composicions de tall
més contemporani. Ambdues agrupacions van participar al setembre a la Fira de Teatre al Carrer de Tàrrega en l’espectacle
de dansa contemporània La Partida, obra que es va emportar
el premi Moritz del públic. Ambdós cors participen també al
cicle de Concerts de Nadal que organitza el Consell Comarcal
del Pla d’Urgell.
Cada any, en finalitzar el curs i des de fa tres anys, l’escola
convida a gaudir d’espectacles com Mamma mia i Grease, o la
sarsuela Cançó d’amor i de guerra, tenint previst per a enguany
un repertori dels anys cinquanta i seixanta.
Entre els valors de l’Aula destaquen el cicle de concerts a
l’estiu Clàssics a la Fresca, posat en marxa fa una vintena
d’anys, o la Fira Musical, consistent en què els joves músics
de l’escola vagin fent interpretacions en diversos punts de la
vila, fent participar els ciutadans de la seva il·lusió i expressió
musical. La bona sintonia amb l’escola pública Mare de Déu
de l’Horta ha permès també dur a terme activitats conjuntes.
Per acabar, el professor realça la dedicació de l’equip docent
que amb esforç, responsabilitat i constància han aconseguit que la música formi part de la vida dels vilatans d’Ivars
d’Urgell.
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planificat i controlat no té per què donar problemes de
sensibilitat, ja que avui en dia existeixen moltes mesures
al nostre abast per prevenir i eliminar aquests efectes.

Aprèn-ho tot sobre
ELS BLANQUEJAMENTS
DENTALS!
Els blanquejaments dentals són un tema conegut per
tots, i són molts els pacients que venen a la nostra consulta sol·licitant aquest tipus de tractament.
Gràcies als blanquejaments aconseguim solucionar
amb èxit problemes de tincions, tant extrínseques (externes) com intrínseques (internes). En cas de les tincions
extrínseques, blanquegem les dents que a causa del pas
del temps i després de l’agressió d’agents externs han
anat perdent el seu color natural. Això s’aconsegueix
amb l’acció oxidant del peròxid d’hidrogen o el peròxid
de carbamida a una alta concentració, que aconsegueixen
eliminar els pigments.
Les tincions intrínseques són aquelles degudes a la presa
de certs medicaments (tetraciclines) o compostos fluorats durant el període de formació de les dents. En aquest
cas, resulta més complicat i lent aconseguir uns resultats a l’alçada de les expectatives del pacient, sent de
pronòstic reservat. Les dents que han patit tincions per
tetraciclines o aigües fluorades tenen una aparença grisosa, en bandes o amb taques marrons, respectivament.
Al llarg dels anys s’han desenvolupat diferents tècniques
de emblanquiment dental, i cada una té les seves indicacions específiques. Per exemple, existeixen procediments clínics que utilitzen làmpades de llum LED o ultraviolada per fotoactivar els compostos oxidants. Una altra
opció, és que el pacient s’apliqui el producte blanquejador còmodament a casa seva mitjançant l’ús de fèrules
transparents. Finalment, per a determinats casos podem
utilitzar una tècnica combinada, de sessions a clínica junt
amb sessions ambulatòries (a casa). Un tractament ben
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Dia rere dia estem exposats a grans dosis de publicitat sobre productes que, en teoria, eliminen les tincions
fosques de les nostres dents en qüestió de setmanes.
Però la realitat és que els resultats disten molt del que els
pacients esperen. Aquest tipus de productes comercialitzats
en el mercat difícilment podran aconseguir blanquejar les
teves dents, ja que els únics que tenen l’autoritat legal per
a administrar substàncies blanquejants a la concentració necessària són els Odontòlegs. Per això, si vols
realitzar-te un blanquejament, et recomanem que ho
deixis en mans de professionals com les que pots trobar als Centres d’Odontologia Integrada Miret-Puig (de
Mollerussa), de la Segarra, Ribera del Sió o de la Seu
d’Urgell.
Els blanquejaments dentals suposen també un
tractament molt atractiu per a certes clíniques dedicades a l’estètica corporal. Tot i això, has de saber que
és fonamental que un Odontòleg controli el tractament,
ja que existeixen diferents camins per arribar a solucionar
un problema de color. Cada pacient necessita un tipus
de procediment específic i adequat a les seves necessitats, amb el fi d’evitar i prevenir l’acció dels efectes no
desitjats. L’equip d’odontòlegs experts en estètica dentals dels Centres d’Odontologia Integrada Miret-Puig de
Mollerussa s’asseguren d’oferir-te la millor opció per a la
teva situació, valorant cada detall i seguint de molt a prop
la resposta dels teus teixits dentaris.
Els beneficis dels blanquejaments dentals duren diversos
anys, però el seu èxit i la seva duració també depenen de
l’estil de vida de cada pacient. Els factors que disminueixen
els efectes d’un emblanquiment dental són el tabaquisme i
la ingesta de begudes com el vi, cafè i té…
Aprofita les diferents promocions de Nadal que tens
ja disponibles al Centre d’Odontologia Integrada Miret-Puig.
Regala’t un somriure més blanc!
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Els altres Vestits

de Paper

En aquest número del magazine, calia parlar del mig segle del
Concurs Nacional de Vestits de Paper, encara que en la publicació del mes de març ja l’hi vam dedicar un ampli reportatge.
Per aquest motiu vaig creure convenient, que ja que havíem
parlat de la història i l’evolució del certamen, i per tal de no
reiterar sobre el tema, seria bo de buscar alguna persona que
hagués viscut de prop aquests anys de concurs.

I com el destí sol ser capritxós, entre els candidats van
triar a la Dolors Planellas, i asseguro als lectors, que no
va ser una tria intencionada, sinó, més aviat per la confiança amb ella i amb la família Sarri. Però poc em
podia imaginar el que la Dolors m’havia d’explicar, ja que anava a l’entrevista, predisposat
a escoltar a una de les moltes modistes, que
van tenir amb els Vestits de Paper un al·licient i
una manera de rivalitzat per aconseguir confeccionar el millor treball.

Però la Dolors,
una roja confessa,

va
començar a desgranar la seva
memòria particular i familiar, descobrint, no tan sols la història del
certamen, sinó una mica més de
la de Mollerussa, però això ho
deixaré per un altre dia. Una
llegenda, podria dir, que em
va fer veure que a Mollerussa
hi havia uns altres vestits de
paper.

Els que no coneixen a la Dolors Planellas, els diré que és una
mestra, que no va exercir mai en els centres públics, perquè la
seva mare Cecília Romà, també mestra, tenia una acadèmia a
Mollerussa, amb el mateix nom, i mai va voler que la seva filla
exercís la docència fora del seu centre. La Cecília Romà va
viure els difícils anys de la postguerra, donant classes a casa
seva, cusin i fer arranjaments, i també amb l’estraperlo, la Dolors em pregunta si sabia que era l’estraperlo... vindria a ser la
venda il·legal, de xoriços, sucre, farina o botifarres, tal com ho
explica la Dolors.
La Cecília Romà va haver d’abandonar la docència a Manlleu,
per impartir classes en català, una d’aquelles coses que van
succeir entre el 1936 i 1939 al nostre país, i es va veure obligada a tornar a Mollerussa. Com hem dit anteriorment, la subsistència va obligar a buscar recursos, i de recursos la Cecília
en tenia molts. Educació, pintura, música, costura, coneixements que la van ajudar a situar-se.
Van ser aquests coneixements, i l’amistat amb Vicente Esponda, Eduard Mata, els que van donar llum al Concurs de Vestits
de Paper. La Cecília i la Dolors, s’havien convertit en expertes
modistes, i traslladar les seves creacions al paper va ser un
bufà i fer ampolles, qualsevol idea extreta de revistes o de fotografies de l’aristocràcia servia com a model per convertir-lo
en creació.
Mare i filla havien comptat amb la complicitat de les alumnes de
l’acadèmia, que també aprenien costura, per elaborar alguna
de les seves creacions. Des de la primera edició del certamen,
la parella va presentar les seves creacions, cada cop més elaborades, amb les que van aconseguir destacar entre les altres
participants.
El concurs es va convertir en una autèntica competició,
una rivalitat extrema, que en algunes edicions va provocar decisions del jurat no massa encertades, i si molt
personalitzades. Aquesta situació va obligar a fer
les inscripcions sense conèixer el nom de les
autores del treball, i identificar-los, tan sols
amb el nom del treball i la procedència,
per tal d’evitar suspicàcies.

Text: Josep Anton Pérez
Fotografies: Josep Anton Pérez

En aquest sentit, la Dolors explica que en una de les edicions,
van confeccionar una rèplica del vestit de la Reina Isabel d’Anglaterra, totalment elaborat amb ganxet de fil de paper. La
primera vegada que una modista s’atrevia a utilitzar aquesta
tècnica amb paper. Van ser metres i metres de tira de paper
caragolat, que després es va teixir, per donar forma al vestit. Un
treball que no va aconseguir premi, malgrat ser un dels millors.

La Cecília, per tal de demostrar el greuge,
va exposar el vestit en l’aparador de
l’acadèmia amb un cartell en el qual
s’hi llegia, No ha tingut premi. Una acció
que va causar la ira d’algunes modistes i
membres de l’organització.
La Cecília i la Dolors van aconseguir molts premis en el certamen, i un prestigi en el sector, van participar durant vint-i-cinc
anys en el Concurs, i guardaven totes les seves creacions. El
seu fons de treballs va recórrer festes majors, i desfilades, fins i
tot a Andorra, acompanyant a l’Orfeó d’aquest país.
Al llarg d’un quart de segle, les Romà Planellas, va anar ampliant el fons de treballs, guardant amb especial afecte, els guardonats, i altres que els van obsequiar a les models que els van
lluir. Aquest fons, actualment, la Dolors el té exposat en una
sala que va habilitar en les golfes del seu habitatge familiar. Aquí
va ser quant la meva sorpresa es va convertir en admiració, en
trobava davant dels altres vestits de paper, aquells que no es
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mostren a l’espai museístic del Complex de l’Amistat, i no per
això menys valuosos, ja que representen en realitat els inicis
del certamen.
Treballs, que malgrat no disposar de les eines ni els materials
actuals, es van confeccionar amb un extraordinari mestratge.
Una part de la història dels certàmens, que va sorprendre
aquest periodista, i que l’hi ha fet conèixer un nou vessant, menys oficialista, però no per això menys interessant, i un patrimoni molt valuós que els Romà, Planellas, han volgut conservar.
La Dolors explica que van deixar de participar en el certamen,
en el moment en el qual l’organització va obligar a cedir els treballs guanyadors, la família no es volia desprendre dels vestits,
ja que pretenien preservar l’autoria i la propietat, per tal d’exhibir-los amb tota llibertat, com han fet en moltes ocasions, en
Andorra, com s’ha explicat anteriorment.
La Dolors, assegura que els Vestits de Paper, i el Big-Ben, han
sigut les marques que han donat prestigi a Mollerussa, i jo l’hi
pregunto... i les fires? Sí, també, però amb menys mesura. Les
fires van dirigides a un públic molt específic, i Concurs és únic i
singular. El Big-Ben va ser una autèntica revolució, que va mobilitzar a una gran quantitat de jovent, i no tant jovent, divulgant
el nom de Mollerussa arreu.
Els Vestits de Paper formen part de la història del nostre poble,
han sigut moltes les persones que ho han fet possible, des de
les participants, fins als organitzadors, els de la Societat Recreativa l’Amistat, i des de l’Ajuntament, que l’ha millorat prestigiat
i qualificat, podria ser perfectament Patrimoni Immaterial de la
Humanitat, com pretén l’Ajuntament.
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Text: Rosa Sánchez
Fotografies: Josep Anton Pérez

Natalitat en crisi: Arriba la generació de mares
nascudes a finals dels vuitanta i noranta
Ponent supera la mitja catalana
i té les mares més joves
En l’àmbit territorial, els naixements a Lleida l’any passat van
ser 4.134, deu més que l’any anterior, si bé gairebé mil menys
que l’any 2008. Per a més referències, l’any 2000 la xifra va ser
de 3.284.

La xifra de dones en edat fèrtil a Catalunya, estadística
que inclou les que tenen entre els 15 i els 49 anys, va
baixar el 2014 en gairebé 30.000 respecte del 2013. A
més a més, tot fa preveure que aquesta reducció pel
que fa a mares potencials continuarà en les pròximes
dècades, dada a la qual s’afegeix una estructura interna més envellida. El motiu no és un altre que l’arribada
a aquest interval d’edat de les dones de generacions
menys nombroses nascudes a partir dels anys noranta i
finals dels vuitanta del segle XX.
Les dones en edat de tenir fills han passat a Catalunya
d’1.763.873 l’any 2013 a 1.734.754 el 2014. A més, les
edats en què més es redueix el nombre són les de màxima
fecunditat, de 25 a 39 anys, fet que contribueix a la baixada del nombre de naixements.
Malgrat aquesta dada, l’augment del nombre de fills per
dona atenua la caiguda dels naixements. Així, el nombre
mitjà de fills per dona va passar d’1,33 el 2013 a 1,37 el
2014, la qual cosa va evitar la forta caiguda que era previsible en la xifra de naixements a causa de la disminució
del nombre de dones en edat fèrtil.
Part d’aquest creixement es deu al fet que la fecunditat
de les dones estrangeres és superior a la de les dones
amb nacionalitat espanyola; amb un indicador conjuntural
de fecunditat d’1,53 i 1,28 fills per dona, respectivament.
L’any 2014 el nombre de nascuts vius registrats a Catalunya va ser de 71.238, la qual cosa representa una disminució del 0,5% en relació amb el 2013 i una taxa de natalitat de 9,6 naixements per cada 1.000 habitants, segons
les dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat).
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Aquestes dades donen una taxa de natalitat a Ponent del 10‰.
Així es registra, d’una banda, un 11,2‰ a la comarca del Pla
d’Urgell -una de les més elevades de Catalunya- i, per contra,
un 5,9‰ al Pallars Sobirà i un 6,4‰ a l’Alta Ribagorça, les més
baixes.
El mateix passa amb el nombre de fills per dona, amb els valors
més alts de Ponent, amb un 1,53 fills per dona, en contra dels
1,19 de l’Alt Pirineu i Aran, la més baixa de Catalunya.
També es registren a Ponent, juntament amb les comarques
gironines, les mares més joves a tenir el seu primer fill, amb
una mitjana de 29,5 anys; mentre que a l’àmbit metropolità la
maternitat és més tardana, amb 30,8 anys.
Una altra dada rellevant són els 109 naixements a Ponent de
mares amb menys de vint anys, amb un percentatge del 2,6%
del total i un punt per sobre de la mitjana catalana. Al contrari
passa amb les mares de més de 40 anys, nombre que a Catalunya representa el 7,4%, mentre que a Lleida només arriba
al 3,1%.

Les comarques lleidatanes, amb
el percentatge més alt en mares
estrangeres
El nombre de naixements de mare estrangera s’ha reduït a
Catalunya en un 4,5% en relació amb el 2013. Dels 71.238 nascuts vius, 18.351 van ser fills de mares estrangeres, xifra que
representa el 25,8%, un percentatge molt superior a la mitjana
d’Espanya, amb un 17,8%.
La xifra manté la tendència a la reducció, ja que la dada representava l’any 2013 el 26,8% i el 2012, el 27,6%. Les nacionalitats més predominants de les mares estrangeres són marroquina, romanesa, xinesa, pakistanesa, boliviana, equatoriana i
italiana.
A les comarques de Ponent, el percentatge de mares estrangeres puja gairebé set punts i se situa en un 32,4%. La Segarra és
on es dóna la xifra més elevada de Catalunya, amb un 54,9%,
seguida de l’Alta Ribagorça, amb un 40,0%. A l’Aran la xifra
també puja fins a un 41,0% de naixements.
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TURISME DELS
ESTELS

Text: Rosa Sánchez
Fotografies: Parc Astronònic

El Parc Astronòmic Montsec (PAM) ens apropa a un
dels millors cels del món i el més fosc de Catalunya
A la serra lleidatana del Montsec, a cavall entre les comarques
de la Noguera i el Pallars Jussà, es troba el Parc Astronòmic
Montsec (PAM), un dels emplaçaments capdavanters a Europa
i al món en la divulgació científica de l’astronomia i la ciència.
Impulsat pel científic lleidatà Joan Oró, el Parc, localitzat
al municipi d’Àger, ha incorporat aquest 2015 importants
instal·lacions que afermen el seu lideratge internacional. Així,
el passat mes de juliol s’inaugurava el primer Observatori Aula
d’Europa, el qual fa possible observar els estels mitjançant la
projecció en el sistema de vuit pantalles d’imatges de l’univers
captades a través d’un telescopi de 50 cm de diàmetre, poder
escoltar al seu torn les explicacions dels especialistes i interactuar amb la resta dels assistents.
L’Observatori Aula del Centre d’Observació de l’Univers (COU)
complementa l’Ull del Montsec, planetari Open 3D que té capacitat per a 68 persones, i el Parc de Telescopis, un espai
reservat per a la contemplació directa per part dels visitants
del firmament, tant de dia com de nit.
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La dotació d’un aparell de projecció Open 3D el passat mes
de març va esdevenir també una novetat d’ordre mundial,
amb un sistema que permet, mitjançant l’ús d’ulleres 3D, la
recreació estereoscòpica o sensació immersiva en 3D, sumada a l’efecte de la mateixa cúpula del planetari.
La corroboració de diversos estudis científics de la idoneïtat
del lloc per a un equipament astronòmic professional i la posada en marxa fa sis anys d’aquest Parc, en un indret únic a
Catalunya, va posar damunt la taula un element de desenvolupament turístic per al territori; així s’ha desplegat en aquest
període una important oferta de turisme dels estels, afegida al
patrimoni cultural i paisatgístic.
Territori eminentment rural, la seva situació demogràfica,
amb població dispersa i escassa, ha contribuït a la preservació d’un cel -el més fosc de Catalunya- sense contaminació
lumínica, factor que ha estat clau perquè fins a 24 municipis
de l’àrea del Montsec estiguin certificats com a Destinació
Turística Starlight i 11 com a Reserva Starlight, uns certificats

Text: Josep Anton Pérez
Fotografies:
Josep Antonper
Pérez
que concedeixen
ajuntar

basat en l’astronomia.

TR El magazine de www.territoris.cat

la ciència, el medi ambient i el turisme

L’any 2014 van visitar les instal·lacions 20.000 persones, i les previsions per a aquest 2015 són de superar la xifra en més d’un 30%,
la qual cosa suposarà, segons un estudi encarregat pel PAM, un impacte econòmic directe de més d’un milió d’euros.
Administracions, institucions i territori engeguen i s’afegeixen als projectes promocionals, amb la comercialització de paquets turístics del
Montsec i amb propostes com Experiència Astronòmica o d’altres
que s’amplien a nous àmbits, com són en els darrers anys Música
sota els estels o el Festival d’Astronomia. En resum, una vasta oferta
adreçada a tots els públics i en què ciència i turisme van de la mà.
Segons l’Àrea de Promoció Econòmica del Consell Comarcal de la
Noguera i en relació amb l’any 2014, el 64% dels visitants va pernoctar almenys una nit en establiments de la zona, fonamentalment petits
hotels i turisme rural.
L’oferta per complementar el turisme astronòmic de la zona és
immensa. Així, el visitant podrà triar entre gaudir d’una de les
activitats d’aire que es poden practicar en aquests paratges (com
són el vol amb ala delta, parapent o ultralleugers). Una altra de les
opcions són els esports d’aventura (escalada, espeleologia, esports
aquàtics...) o escollir entre els senders senyalitzats pel Centre BTT
Montsec. A més, cal sumar-hi l’atractiu del patrimoni d’aquestes comarques amb la col·legiata de Sant Pere a Àger, la cova dels Vilars i
el castell d’Os de Balaguer, el monestir de les Avellanes, la Baronia de
Sant Oïsme, Isona i Conca Dellà, la Baronia de Rialb, Cellers, el castell
i la col·legiata de Mur o el castell de Montsonís, entre les innombrables propostes.

REG I FUTUR
Millorar els nostres regs,

un repte.

Bones
Festes
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Text: Consell Comarcal del Pallars Jussà
Fotografies: Consell Comarcal del Pallars Jussà

UN IMPRESSIONANT
LLEGAT ROMÀNIC
Reviu la història

L’inabastable tapís de castells, torres i esglésies medievals que
es poden observar en diversos punts estratègics del Pallars
Jussà són testimonis excepcionals del temps en què el comtat
de Pallars formava part de la frontera amb el món musulmà.

És l’època d’Arnau Mir de Tost

,
important militar i noble, propietari del castell de Llordà i conqueridor d’Àger als musulmans vers el 1048. També, de Ramon V de Pallars, el segon comte del Pallars Jussà, el qual
es va casar amb Valença, filla d’Arnau Mir de Tost, i així es va
contribuir a la pau i l’estabilitat del comtat. Conjuntament van
fundar la col·legiata de Mur el 1069.
Alguns dels elements visitables més destacats són:
El castell de Mur és una de les fortaleses més impressionants del
segle XI. Bastit sobre la roca, va esdevenir el centre de poder del
comte Ramon V de Pallars i va dominar un extens territori, on
impulsà la repoblació i la feudalització. La canònica de Santa
Maria de Mur destaca pel seu claustre i per la magnífica còpia
de les pintures romàniques de l’absis central, traslladades al
Museum of Fine Arts de Boston el 1915.
El castell de Llordà és un dels castells palau més evolucionats del
període medieval, dissenyat el segle XI com a residència d’Arnau
Mir de Tost i de la seva esposa Arsenda. L’església de Sant Sadurní, consagrada el 1040, permet al visitant copsar la magnificència del romànic, malgrat no conservar la coberta de les naus.
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L’església de Santa Maria de Covet (s. XII) és un temple de gran
bellesa que gaudeix d’un tresor ben especial: la seva portalada
escultòrica. De notable singularitat dins del romànic català, presenta un ric repertori iconogràfic.
L’església de la Verge de la Cinta de Llimiana (s. XI) és una de
les més grans i espectaculars dels Pirineus, tant per la seva
capçalera triabsidal, obra mestra del romànic català, com per
la seva ubicació en un mirador privilegiat sobre la serra del
Montsec.
L’ajuntament de Llimiana hi organitza visites (tel. 630 663 731).
Dominant la part més alta del poble vell d’Abella de la Conca,
s’alça l’església romànica de Sant Esteve (s. XI). La contemplació d’aquesta joia romànica permet gaudir també de tot l’esplendor de la serra de Carreu.
La Vall Fosca també conserva un important i desconegut
patrimoni arquitectònic, visible en les esglésies romàniques de
molts dels seus pobles. Sant Vicenç de Cabdella (s. XII) n’és
una bona mostra. Situada damunt d’una roca i a la part més
alta del poble, consta d’un edifici d’una sola nau i de capçalera
absidal.
Trobareu més informació sobre castells, torres i esglésies
romàniques a l’Epicentre, el centre de visitants del Pallars
Jussà (obert diàriament al centre de Tremp, tel. 973 65 34 70)
i a la web:

www.pallarsjussa.net

reportatges
notícies
agenda

especial nadal mollerussa comercial

Text: Rosa Sánchez i Josep Anton Pérez
Fotografies: Josep Anton Pérez
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LA JUNTA DE MOLLERUSSA COMERCIAL

SALUTACIÓ

Arriben les festes nadalenques, i com cada any el
sector comercial s’apressa a desplegar les estratègies més efectives per tancar un bon exercici
econòmic. Aquesta temporada combina les bones
sensacions socials amb el consum, una simbiosi
que des de Mollerussa Comercial s’intenta canalitzar
amb actuacions efectives que atreguin el màxim
nombre de públic possible.

El comerç
és un
dels primers sectors
econòmics en importància
a Mollerussa. És el que
més oupació genera però
és també un dels àmbits
que més dinamisme i
projecció aporta.

L’objectiu de l’entitat no ha sigut altre que el de ser
creatius, originals a l’hora de desplegar estratègies
que puguin afavorir els nostres associats; però la
nostra feina no és la panacea comercial. Podem
aconseguir una important afluència de públic,
podem organitzar grans esdeveniments, però el
comerciant ha de ser hàbil i també ha d’aportar el
seu granet d’arena per tal de completar l’efectivitat
de la nostra tasca.
Des de la Junta de Mollerussa Comercial hem tractat de desplegar tota mena d’activitats i d’accions,
sense estalviar en esforç i treball, i ho continuarem fent, sense defallir. I ho fem amb la clara voluntat de beneficiar tot el sector; i quan diem tot és
en el més ampli sentit de la paraula. I és per això que
ens agradaria d’aquest sector, afectat per la situació
econòmica, que entengués que com més àmplia
sigui la participació, la implicació, millors resultats
obtindrem tots plegats.
Aquest és el desig de Mollerussa Comercial, treballar i oferir als nostres associats totes les eines
necessàries perquè puguin obtenir els millors resultats. En aquestes dates, tan sols ens resta haver respost les expectatives, haver sigut eficaços i
desitjar-vos el millor. Tenim una gran ciutat, amb
bons serveis i equipaments, i un consistori disposat
a participar en tot allò que el sector necessiti, tan
sols cal que el sector respongui i s’hi impliqui en la
mateixa mesura.
Bones festes i bones vendes!

38

Mollerussa Comercial i la seva força associacionista
han jugat un paper destacat per arribar on som ara.
La imaginació, la valentia en innovar, la capacitat per
pensar campanyes que revitalitzin els negocis locals
són el seu tret distintiu, allò que contribueix a donar
valor i singularitat a la capital del Pla d’Urgell com
a pol d’atracció d’un públic divers d’arreu del territori. Però no només hem de destacar aquest poder
de captivar compradors d’altres localitats sinó
també l’enginy per evitar fugues entre els mateixos
mollerussencs i mollerussenques que saben apreciar
la proximitat i la varietat de l’oferta del seu comerç
local.
Mollerussa pot presumir de tenir moneda comercial
pròpia el –molleuro- una iniciativa que va ser premiada per la Generalitat per la innovació que suposa.
Però a banda de la seva originalitat, no hem d’oblidar
que és una eina clau per revitalitzar els comerços de
la ciutat. Tanca el cercle i el negoci es queda a casa,
com demostren edició rere edició els mercats de
segona mà que organitza Mollerussa, amb els 17.000
molleuros de la darrera que revertiran a les botigues
de Mollerussa.
Ara encetem la campanya de Nadal, una campanya
en què Mollerussa Comercial i tot el comerç de la
ciutat espera seguir recollint el fruit de la feina feta
ben feta al llarg de tot l’any a través d’apostes com
la de l’OpenNight o la més recent del Black Friday.
Són iniciatives, totes elles,que donen caràcter a una
ciutat i deixen petja entre una clientela exigent que
sap que a Mollerussa pot trobar allò que necessita.
Moltes felicitats i bona campanya!
Marc Solsona,
Alcalde de Mollerussa

el nadal més solidari de

Mollerussa
Comercial
El Nadal ja està en marxa. A Mollerussa, el Black Friday
donava el passat dia 27 de novembre el tret de sortida
de la campanya de Mollerussa Comercial per a les Festes de Nadal 2015, una campanya que es presenta plena
d’activitats, mantenint les cites tradicionals com el Mercat de Santa Llúcia, el Caga tió o el Pare Noel però que,
al mateix temps, continua innovant amb una oferta capdavantera amb pioneres iniciatives que tenen en aquesta
ocasió i com a principal protagonista, la solidaritat.

especial nadal mollerussa comercial
L’encesa de les llums de Nadal ha obert també el període
festiu, acte que enguany s’ha avançat una setmana per
tal de coincidir amb la iniciativa del Black Friday.
Així, dijous dia 26 els carrers i places de la ciutat s’omplien de llum després de l’acció simbòlica d’encendre
els gairebé cinquanta d’elements diferents, moment que
va comptar com cada any amb la presència de l’alcalde
Marc Solsona i membres de la corporació, acompanyats
del representant de la delegació a Mollerussa de la Cambra de Comerç, Josep Anton Gaya, i del president i vicepresident de Mollerussa Comercial, Àlex Català i Enric de
la Serna, respectivament.
Alguns d’aquests elements, la majoria dels quals funcionen amb baix consum o bé amb sistema de leeds,
porten l’anagrama de Mollerussa Comercial.

Afegint-se a la moda americana del Black Friday (divendres negre), festa lligada al Dia d’Acció de Gràcies i
que serveix per inaugurar la temporada de compres
nadalenques amb importants rebaixes, una cinquantena d’establiments de la capital del Pla d’Urgell van sumar-se a la iniciativa amb descomptes de fins al 50%,
deixant palesa l’empenta d’aquest col·lectiu per dinamitzar el comerç de proximitat.
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Les compres es tradueixen en
euros solidaris gràcies a un
conveni amb La Caixa
La campanya de Nadal arranca també a Mollerussa
Comercial amb un projecte pioner que té com a principal objectiu la solidaritat. Amb aquesta finalitat, i
a través d’un conveni entre l’associació i La Caixa,
l’entitat bancària donarà 1 euro per cada compra, de
qualsevol import, que es realitzi entre l’1 de desembre i el 5 de gener als establiments que participin.
Els clients hauran de pagar amb targetes solidàries
de La Caixa i els establiments disposar d’un terminal
punt de venda d’aquesta entitat bancària.
Segons ha informat el president de Mollerussa
Comercial, Àlex Català, gairebé el 90% dels establiments associats s’han adherit a aquesta campanya
solidària, que donarà els euros recollits a dues entitats benèfiques de la ciutat i que són la Fundació
Acudam i el Banc d’Aliments
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UN PROGRAMA
Amb moltes activitats
Poques dates són tan plenes de
continguts com el Nadal. Tradició,
loteria, trobades familiars al voltant
d’una taula, emocions, desitjos,
il·lusió, solidaritat... I tot això adornat de música, llums i regals.
Un any més, Mollerussa Comercial va presentar la
Campanya de Nadal amb un programa de dinamització dels carrers amb activitats diverses. Segons
el president de l’associació, l’acció nadalenca és la
més important de totes les que s’organitzen durant
l’any i a la qual s’hi destina un total de 22.000 euros.
Igual que en anys anteriors, es diferenciaran els
establiments comercials associats amb un seguit
de petjades que adreçaran els clients cap als establiments adherits a l’entitat.
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Mercat de Santa Llúcia
El dissabte dia 5 de desembre se celebrarà una nova
edició del Mercat de Santa Llúcia a la Plaça de l’Ajuntament. L’activitat, que arriba a la seva 19a edició, estarà
oberta de les 10 del matí a les 8 del vespre.
Una vintena d’establiments participants vendran productes i articles típics de Nadal, així com a manualitats
relacionades amb la temàtica.
Organitzat per la Cambra de Comerç i Mollerussa
Comercial, compta amb la participació de l’Ajuntament
i enguany també de la Fira de Mollerussa, entitat que ha
facilitat els envelats i les llums per als diferents locals.
El representant de la Cambra, Josep Anton Gaya, ha explicat que com a novetat d’aquesta edició hi haurà una
acadèmia d’anglès que ensenyarà als més menuts, i a
través de tallers de manualitats, a fer postals en anglès
relacionades amb el Nadal.
En aquesta jornada hi serà present també la Creu Roja
de Mollerussa per fer el recapte de joguines.

especial nadal mollerussa comercial
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PROGRAMA
Trenet de Nadal
Un any més els clients que comprin a les botigues de
Mollerussa Comercial podran gaudir de viatjar al Trenet
de Nadal. El punt d’arribada i de sortida serà la Plaça
Manuel Bertran i l’horari de funcionament de les 11:30 a
les 13:30 i de les 17:00 a les 20:30 hores. El Trenet circularà del 19 al 23 i del 27 al 29, de desembre, i els dies
2 i 3 de gener.
Busca el Pare Noel de Mollerussa Comercial
Vist l’èxit d’altres edicions, es torna a repetir la campanya
Es busca el Pare Noel. Així, entre el 19 i el 24 de desembre, aquesta promoció tornarà a regalar cinc compres
diàries gratis, per un màxim de 25 molleuros a bescanviar
en les botigues de Mollerussa Comercial, als compradors
que lliurin primer el seu tiquet de compra al conegut personatge.
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Caga Tió
El diumenge dia 20 de desembre el protagonista serà
el Caga Tió Solidari, tradició que es portarà a terme a la
Plaça de l’Ajuntament a les 5 de la tarda i que compta
amb la col·laboració de l’associació Iniciatives Solidàries
Ángel Olaran i el Casal l’Arreu.

especial nadal mollerussa comercial

Aparcament Gratuït a la zona blava
Durant tot el mes de desembre i fins al 4 de gener, i continuant una acció que ja s’ha portat a terme als mesos de
tardor, els clients de les botigues de Mollerussa Comercial podran demanar que se’ls abonin els diners que han
pagat a la zona blava, gaudint així de forma gratuïta del
seu estacionament en aquesta zona de pagament. Els
usuaris podran bescanviar el corresponent tiquet
del parquímetre o bé al punt d’informació de l’associació a la Plaça Major o bé al mateix establiment de compra.
Del 19 de desembre i fins al 3 de gener, l’Ajuntament
i Mollerussa Comercial continuaran col·laborant amb el
repartiment de 700 entrades per a l’Aventura de Nadal. Les entrades es donaran de franc als clients que facin una compra mínima de 50 euros o bé que acumulin
aquest import amb diferents tiquets de compra. Els tiquets es bescanviaran al punt d’informació de l’associació situat a la Plaça Major.
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Compra solidària

De l’1 de desembre al 5 de gener pagant amb la targeta
solidària de La Caixa als establiments adherits al conveni
amb l’entitat bancària.

Mercat de Santa Llúcia

Dia 5 de desembre. A la Plaça de l’Ajuntament.
Horari: de les 10 del matí a les 8 del vespre.

Campanya Recollida de
Joguines de Creu Roja
de Mollerussa
Dia 5 de desembre.
A la Plaça de l’Ajuntament.
Horari: de les 10 del matí a les 8 del vespre.

Caga Tió

Dia 20 de desembre. A la Plaça de l’Ajuntament.
Hora: 5 de la tarda.

L’Aventura de Nadal
Busca al Pare Noel de Mollerussa Comercial

Del 19 al 24 de desembre, regal de cinc compres diàries
gratuïtes (d’un màxim de 25 molleuros) a les cinc primeres
persones que es trobin el conegut personatge i li ensenyin
el seu tiquet de compra.

Aparcament Gratuït a la zona blava
Tot el mes de desembre i fins al 4 de gener

Punt d’Informació Mollerussa Comercial

Durant tota la campanya de Nadal a la Plaça Major.
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Del 19 de desembre i fins al 3 de gener. Gratis una entrada per cada compra mínima de 50 euros o bé per tiquets
acumulatius per aquest import (700 entrades fins a exhaurir existències). Ensenyant el tiquet/s de compra al punt
d’informació.

Trenet de Nadal

19, 20, 21, 22, 23, 27, 28 i 29 de desembre, i 2 i 3 de gener.
El dia 23 només horari de tarda.
Horari: d’11:30 a 13:300 i de 17 a 20:30.
Arribada i sortida: Plaça Manuel Bertran.

especial nadal mollerussa comercial

Mollerussa Comercial,
la simbiosi de promoció i cohesió de la ciutat
Mollerussa Comercial ha estat el motor del dinamisme del
sector de la capital del Pla d’Urgell, i aquesta és una
constatació, que ningú hauria de posar en dubte, ja que
des de fa uns anys l’entitat ha dut a terme actuacions, que
han fet possible posar el nom de la ciutat en l’aparador
de la demarcació de Lleida. L’entitat ha estat capaç de
dissenyar estratègies actives que han afavorit la presència de públic, i com a conseqüència l’increment de les
vendes, que en definitiva és el seu objectiu.
És evident, que com sol passar en qualsevol col·lectivitat,
en la que les decisions les han de prendre les persones
que gestionen, els detractors sempre es creuen el dret
de qüestionar l’efectivitat de les actuacions. En el cas de
Mollerussa Comercial, la junta actual ha fet palesa la seva
voluntat d’afavorir el dinamisme comercial de la ciutat, que

s’ha demostrat amb la resposta de públic que solen tenir
els esdeveniments i accions que ha organitzat.
Es pot pensar que els resultats no han sigut els idonis, però com expliquen els membres de la junta en la
seva salutació, l’entitat tan sols desplega les eines per
atreure els compradors, divulgar l’oferta de comerç i
serveis, però les estratègies de venda, depenen exclusivament del comerciant. Ha de ser de portes endins,
quan el comerciant ha de demostrar la seva habilitat
per convèncer, per fidelitzar al client. I això no ho inventa Mollerussa Comercial, és tota una teoria que està
demostrada. I el que també està constatat, és que el
comerç unit pot ser molt més efectiu, per contrarestar
la important competència de les grans superfícies, i les
seves estratègies de màrqueting.
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‘Mollerussa tiene poder’

Ningú podrà obviar, que Mollerussa tiene poder, utilitzant el
símil de Peret, al llarg de l’any, el seu calendari d’activitats
és d’una gran densitat, i per altra banda, la creativitat i les
noves estratègies, floreixen una vegada i una altra, sense
deixar de sorprendre.
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Per dur a terme les iniciatives que programa al llarg de l’any,
Mollerussa Comercial compta amb un gran aliat, com és la
delegació de la Cambra de Comerç de Lleida, que impulsa
l’apart de mercats que se celebren al llarg de l’any. Activitats que formen part del calendari, i que s’han convertit en
referents i que el públic espera per aprofitar les seves ofertes.
Podríem dir que la programació arranca amb el Mercat
d’Hivern, un cop superada la ressaca de les festes nadalenques, i finalitzada la temporada de tardor hivern, els
establiments aprofiten per liquidar els articles als millors
preus. Aquesta operació es repeteix al mes de maig, per
la Festa Major, als voltants del mes d’agost i finalitza amb el
Mercat de Santa Llúcia.
Els mercats de rebaixes, també han viscut la seva evolució,
van començar amb la concentració de parades en la plaça
Manuel Bertran, que si és veritat, donaven una sensació
molt més multitudinària, provocaven que molta de la
clientela, no tingués l’oportunitat de recórrer el centre
comercial. Per aquest motiu, es va decidir que els
comerciants instal·lessin les seves parades davant dels establiments, i en la plaça Major s’ubicaven parades per als
comerços que tenien la seva seu fora del nucli antic de la
ciutat.
Amb aquesta estratègia, el públic recorre el centre i té l’oportunitat de conèixer l’oferta que ofereix Mollerussa, i també
obliga a participar altres sectors, com el de la restauració i
els serveis.

Compromesos amb la teva salut visual
Examen optomètric

Contactologia

Refractometria · Queratometria · Tonometria
Topografia · Oftalmoscopia · Retinoscopia
Retinografia · Estudi de la Motilitat Ocular

Ortoqueratologia · Lents de contacte nocturnes
Infantils · Presbícia
Adaptació Especial Post-cirurgia refractiva

Detecció primerenca de
problemes visuals

Detecció d’anomalies

Optometria Infantil · Detecció de problemes
en l’aprenentatge · Lateralitat
Predominis Visuals · Reflexos Primitius

Teràpia Visual
Ambliopies · Estrabismes · Prevenció de la
miopia · Tècniques de millora de la lectura
Teràpia de Moviments Rítmics (TMR)

Ull sec · Cataractes · Queratocon · Degeneració
macular DMAE · Glaucoma · Retinopaties

Ergonomia visual
Assessorament personalitzat
Segueix -nos a

www.federopticsroure.cat
www.federopticsbellpuig.cat
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Roure

Bellpuig

Plaça Major, 3 · Mollerussa
Tel. 973 71 08 91

Plaça Ramon Folch , 4 · Bellpuig
Tel. 973 32 13 40
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Els mercats havien sigut, tradicionalment, una de les principals activitats de dinamització de Mollerussa Comercial,
però la seva voluntat d’innovar, d’aportar creativitat a les
iniciatives, es va culminar, fa tres anys amb l’Open Night.
Podrien assegurar que va ser un dels millors encerts de
la trajectòria de l’entitat. Una iniciativa que combinava
estratègia comercial i lleure, com a preludi de les rebaixes
d’estiu.

Des de la primera edició, Open Night,
ha superat totes les expectatives, i també, tot s’ha de dir,
a altres esdeveniments que s’han dut a terme a la demarcació, i ens atreviríem a dir que al país. I podem fer aquesta
afirmació, pel fet que Mollerussa Comercial, va saber gestionar dels de la primera edició una simbiosi entre el comerç
i l’associacionisme de la ciutat, va trobar complicitats, fent
possible un dels esdeveniments més multitudinaris, dels
que se celebren a la ciutat, evidentment guardant les distàncies amb les fires.

No seria esbojarrat afirmar, que aquesta iniciativa va ser un
abans i després de l’entitat. Amb Open Nigth, Mollerussa
Comercial va demostrar la seva capacitat d’innovar, però
també va aconseguir millorar la cohesió del sector, incrementant de forma considerable el nombre d’afiliats. Conseqüència amb la qual l’entitat s’obligava a millorar, ja que el
llistó s’havia elevat considerablement.
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Foment de la cultura d

Si ja era prou difícil superar el llistó, l’entitat va impulsar el Mercat
de Segona Mà, el que s’ha popularitzat, en la nomenclatura anglosaxona, com Second Hand. Una iniciativa que va començar
amb un cert escepticisme, precisament per la poca implantació
d’aquest tipus d’accions en el nostre entorn, en una cultura en la
qual adquirir articles de segona mà està poc estès.

Però Mollerussa Comercial va ser suficientment hàbil, com per
promocionar l’esdeveniment sots el lema de Vendre per Comprar, aquesta estratègia de divulgació pretenia fer entendre
que moltes vegades a les llars tenim racons d’articles, que es
guarden, moltes vegades per nostàlgia o per romanticisme, i
finalment fan més nosa que altra cosa. I aquests estocs podien
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de la segona mà i l’usat

convertir-se en uns calerons, que es podrien invertir en noves
compres més útils.
Amb aquesta voluntat va néixer el Second Hand, que des de
la primera edició ha superat totes les expectatives en l’àmbit
11:38
local, autansa-sol-15110154.pdf
i aquest any ja ha superat 1les 12/11/15
fronteres intercomarcals.

Però intentant essent fidels a la realitat, també s’ha de dir, que
amb aquesta iniciativa, molta gent ha perdut l’escepticisme a
adquirir articles de segona mà, majoritàriament de roba. I per
continuar amb els atributs positius del mercat de segona mà,
afegiren que va ser una manera de donar funcionalitat als molleuros, la moneda de curs comercial a la capital del Pla d’Urgell.
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El molleuro va representar un nou encert de Mollerussa Comercial, una moneda virtual que tan sols es podia bescanviar
en els establiments de l’entitat, que ha servit per fomentar
altres estratègies que de forma indiscutible beneficaven
als manobres de l’entitat. Amb aquesta iniciativa l’entitat
va rebre un gran nombre de reconeixements, fins i tot
l’any 2013 el Premi a la Innovació Comercial, que atorga
la Generalitat de Catalunya. El Molleuro s’ha convertit en
habitual i a ningú l’estranya de què circuli per la ciutat.
Amb aquesta acció, que en un principi pot semblar
intranscendent, Mollerussa Comercial ha provocat un
circulant de vendes anuals que ha superat els 30.000 euros, i ens explicarem: els mercats de segona mà, tenien

com a condicionant, que les compres es farien amb molleuros, per la qual cosa, el públic havia de bescanviar
euros per molleuros, i pagar les compres amb aquesta moneda, per la qual cosa els venedors obtenien els
beneficis amb moneda comercial. Com a conseqüència, aquests havien de gastar aquests guanys en els
establiments de l’associació. I per fer un recordatori... el
passat any els dos mercats de segona mà van arribar a
generar al voltant dels 30.000 molleuros, i aquest any se
superarà aquest volum fins prop dels 36.000 molleuros.
Una nova constatació de l’eficàcia de les estratègies
de Mollerussa Comercial, que van dirigides al benefici
col·lectiu del comerç de la ciutat.

El teu servei CITROËN al Pla d’Urgell i l’Urgell

GOLMÉS

TÀRREGA

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
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www.redoﬁcial.citroen.es/golmes - www.redoﬁcial.citroen.es/tarrega

La implicació amb
la cultura
i els joves

especial nadal mollerussa comercial

Mollerussa Comercial, al
marge de l’objectiu de promoció del comerç, també
ha treballat en la vinculació
amb la cultura i la joventut de la ciutat. En
aquest sentit, amb
la col·laboració del
Servei de Català del
Consell Comarcal del
Pla d’Urgell, participa en el projecte
per fomentar l’ús
del Català. Des
de fa quatre
anys la col·laboració entre ambdues entitats ha fet
possible dur a terme iniciatives
pedagògiques i culturals en format de
gimcana, que ha tingut una important acceptació.
Ai, quin disbarat!, ha sigut el lema utilitzat aquest any,
amb el que tretze aparadors de la ciutat han exhibit
cartell amb barbarismes que s’havien de solucionar. En
aquesta ocasió la gimcana ha afegit un nou repte, amb el
que els participants havien de seguir l’ordre dels cartells
per descobrir la història que s’hi amagava, referida a la
llegenda d’en Parrot, el famós bandoler de la plana de
Lleida, que residia a Mollerussa.
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La lluita per contrarestar III Concurs d’Aparadors per
les zones blaves promocionar els Vestits de
de mollerussa Paper
Una altra de les importants croades de Mollerussa va ser
contrarestar la implantació de les zones blaves, una actuació que habitualment ha tingut detractors en el sector
comercial.
Després de moltes gestions i de negociacions, l’entitat
va aconseguir que els establiments associats poguessis bonificar el cost de l’estacionament als seus clients.
Aquest ha sigut un dels nous reptes assolit per Mollerussa Comercial, que els comerciants han agraït i que consideren ha sigut força efectiu.
Cal dir que la bonificació de la zona blava, ja s’ha utilitzat
en la majoria de les campanyes de promoció, essent una
de les més efectives també segons els comprador
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Altra de les cites d’aquestes dates i que enguany arriba
a la seva tercera edició és el Concurs d’aparadors que té
com a objectiu promocionar el Concurs de Vestits de Paper de Mollerussa i que està convocat per l’Ajuntament
i patrocinat per l’Associació de Fabricants de Pasta, Paper i Cartró de Catalunya. La botiga de roba La Colometa,
situada a la plaça de Manuel Bertran, ha estat l’aparador
més ben valorat pel jurat en la tercera edició en la qual
han participat mitja dotzena d’establiments comercials
de la ciutat. El segon premi ha estat per a la botiga de
roba infantil Petit Bonic. Des del 15 de novembre i fins al
pròxim 12 de desembre aquests locals tindran engalanats els seus aparadors amb motius relacionats amb els
vestits de paper.
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llistat associats

Comerç
BLANQUET
Ferrer i Busquets, 31

CALÇATS XAROL
Pl. Manuel Bertrand, 18

BAMBI
Galeries St. Jordi

CALDERON SPORTS
Arbeca, 2-B

BONIC I DIVERTIT
MOLÍ, 64

CAPDEVILA LOFT
Vilaclosa, 12

BUYLEVARD
Pol. Ind. C. Coma, 2 nau
48

CAPTIVATE SHOPS
Ferrer i Busquets,70

CALÇATS LAZARO
Pl. Major, 18

CEERRE MODA
Joan Burniol, 3

CALÇATS MARINA
Jacint Verdaguer,10

CISTELLERIA PASCUAL
Pl. Major, 1

CALÇATS MELGOSA
Pl. Manuel Bertrand, 19

CORINTO
Jacint Verdaguer, 2

VA DE PAS SABATERIA
Pl. Manuel Bertrand, 15

DAU
Vilaclosa, 4

ELECTRODOMÈSTICS
BONJOCH
Av. Catalunya, 43

EUROPIENSOS
MOLLÓ		
Camí d’Arbeca, 20

ELECTRO. GALLEGO
AUDIOVISIÓ
Av. Generalitat, 16

FARMACIA FIGUEROLA
Pl. Manuel Bertrand, 5

ELECTRO. GENERAL
RADIO
Av. Generalitat, 16
ELISABETH ROSINACH
Arbeca, 4
ESPORTS SERRET		
Ferrer i Busquets, 88
ÈSSER ROBA		
Pl. Pla d’Urgell,1
ÈSSER TACO		
Pl. Pla d’Urgell,1

FERRETERIA REÑÉ		
Palau, 10
FLORISTERIA LA PONCELLA
Sant Jaume 25-27
FLORISTERIA
MONTSE
Av. Catalunya, 14
FLORISTERIA NOVA
FLOR
Av. De la Pau, 26
FOTO LLUM		
Arbeca, 2
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llistat associats

GASSOL DECORACIÓ		
Pl. Major, 19

LOTERIA BARCALA		
Pl. Major, 17

MARRADES ESTIL		
Ferrer i Busquets, 27-29

MOLLERUSSA VISIÓ		
Domenec Cardenal, 35

GRAFITTI
Ferran Puig, 13

LOURDES SADURNÍ		
Ferran Puig, 10-12

MOBLES URGELL		
Av. Catalunya, 12

NATURAL OPTICS		
Ciutat de Lleida,2

GOUMAR
Arbeca, 3

ANTONIETA
LLENCERIA
Av. Catalunya, 4

MOTORS & SPORTS		
Ferrer i Busquets, 96

VILCIN OPTICS		
Arbeca, 10

NEXE
Vilaclosa , 2

ORUJO GROG		
La Costa

NOU SHOP		
Ferran Puig, 3-5

PER LA LLAR, ANNA
COSTA Arbeca, 6

NÚRIA GIRABET		
Domenec cardenal, 56

PERFUMA’T		
Pl. Major, 16

ORIGINAL
Pl. Vilaclosa, 1

PETIT I BONIC		
Jacint Verdaguer, 9

FEDERÒPTICS ROURE
Pl. Major, 3

PETIT I GRAN		
C. Arbeca, 24

IXEN
Pl. Major, 17
ALEX JOIER		
Pl. Major, 13
JOIERIA ORGENT		
Pl. Manuel Bertrand, 9
PERE TENA JOIER		
Pl. Manuel Bertrand, 1
JOIERIA TORRES		
Pl. Ajuntament, 5
KLINS
Arbeca,1
LA COLOMETA
Pl. Manuel Bertrand, 6
LA PRIMAVERA		
Ferrer i Busquets,40
LA VENTANA NATURAL
Arbeca, 32
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PRIM
Jacint Verdaguer, 7
INTERIOR VICENS		
Jacint Verdaguer, 6
LLIBRERIA DALMASES
Jacint Verdaguer, 5
LLIBRERIA SARRI		
Pl. Major, 24-26
LLUNA DE DRAP		
Pl. Major, 9
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llistat associats
PETITONS		
Crta. Miralcamp, 3

REGALINA		
Jacint Verdaguer, 8

SEGURETAT ARSOL		
Av. Catalunya, 9

TRICOT’S
Pl. Major, 16

PINTURES BERNAUS		
Domènec Cardenal, 54

REPUNTS
Pg. Beethoven, 3

VAINILLA
Ferrer i Busquets, 49

PINTURES TARROS		
Ferrer i Busquets, 88

ROSA CANOSA
Jacint Verdaguer, 21

SUPERMERCAT
BIOSCA
Ramon Viladrich, 2

PLABIKE
Avd. Canal, 1f

ROSER
Llorenç Vilaró, 2

TRES QUARTS		
Vilaclosa, 5
ZAIDA
Pl. Manuel Bertrand,19

VALERO MODA
Arbeca, 18
XARCUTERIA PORTÉ
Ferran Puig, 10
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llistat associats

Restauració
i Oci
BREIKO
Crta. Miralcamp,2
CAN TURU
Pl. Major, 17
CAPRICHO’S
Av. Dela Canal,1
DELICIES
Arbeca, 14
DON’S FOOD
Domenech Cardenal, 7
EL BOMBONET
Vilaclosa, 14
EL CAFETÓ
Pl. Pla d’Urgell, 2
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FELLINI
Navarra, 7
L’AVINGUDA
Av. Del Canal, 7
LA BAGUETTINA
Pl. Major, 3
HOTEL JARDÍ
Pl. Estació, 2
GAT NEGRE
Navarra, 8
MARTIN’S
Navarra, 2
PATET
Jacint Verdaguer, 4
SANT ISIDORI
Ferrer i Busquets, 35

TRICAS
Ferrer i Busquets, 84
RESQUITX
Crta. N-II, Qm. 486
PUNT 14
Pl. Manel Beltrand, 14
TAPIN’G
Ferrer i Busquets, 60

Indústria i
Serveis
AEROHINCHABLES
Pol.Ind. Golparc.
Av. Mediterrania,31
GRÀFIX
Pol.Ind. Golparc.
Av. Mediterrania

ARTS GRÀFIQUES
MOLINO
P. I. Ronda de Ponent
PUNT GRÀFIC
Palau,24
ASSEGURANCES
BILBAO
Av. Del Canal, 8B
ASUR BROK S.L.
Pl. De la Sardana, 2
RENAULT
Crta. N-II, Qm. 484,3
AUTONAYOX
Pol. Ind. Golparc, 10
IBERCAJA
Pl. Ajuntament, 2
BANC DE SABADELL
Pl. Major, 2

especial nadal mollerussa comercial

llistat associats
BP CONSULTORS
Pl. Manuel Bertrand, 6

GESTIÓ INTEGRAL
st. Ramon, 11-13

CENTRE MÈDIC
PLA D’URGELL
Av. del Canal,11

IMPRE-ART
Crta. N-II, Qm. 486

CENTRE VETERINARI
DEL PLA
Av. De la Pau, 31
CINEMES CIRCUIT
URGELLENC
DENTAL OFFICE
Av. De la Pau,26
ESTABLIMENT SERVEI
FONDARELLA
Crta. A-2 km. 485,2
FOKUM
Pol. Ind. Vila-Sana,
FRIDECAL
Crta. N-II, Qm. 489
GIMNÀS CAMPILLO
Ferrer i Busquets, 18-24
G9
Av. De la Pau, 20

LLOP ARTS
GRAFIQUES
Tarragona, 45 bxs
KIDS AND US
Av. De la Pau, 34
LO DENTAL
Belianes,5
NATAL-RECOLTA
Pl. Manuel Bertrand, 10
NOVA CASA
Psg. Beethoven,1

PERRUQUERIA
CREATIVITY
Molí, 64 baixos
PERRUQUERIA
HAIR CRAFT’S
Pl. Major, 11
PERRUQUERIA
LA PLAÇA
Pl. Manuel Bertarnd, 3

TECNICLIMA
Duran i Bas, 17
TERRITORIS.CAT
Girona,
TOT VIVENDES
Arbeca, 3

NUFRI
Crta. de Palau, Qm. 1

PERRUQUERIA
OLGA VALL
Crist Rei, 7

ORTIZ I SIMÓ
ASSESSORS
Av. del Canal, 1D

PETROLIS
Rda. Ponent,1/Apt.
Correus 187

VIATGES ILTRIDA
Ciutat de Lleida, 2

PERRUQUERIA
ASSUMPTA TEIXIDÓ
Av. Del Canal, 2c

SUELA RÀPID
Ferrer i Busquets, 38

VIATGES ILERTRAVEL
Ferrer i Busquets, 68

VIATGES ECUADOR
Ferrer i Busquets, 73
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Bones Festes!

El teu servei SEAT al Pla d’Urgell i l’Urgell

TÀRREGA

GOLMÉS

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

62

ANUNCI TERRITORIS-5.indd 1

www.seattarrega.com

27/11/15 20:31

especial nadal mollerussa comercial

63

TR el magazine de www.territoris.cat

64

