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El Mobile World Congress suscita en cada edició debats força interessants, al marge 
del que suposen els avanços tecnològics. Ningú qüestiona que la tecnologia ha de 
ser aliada del desenvolupament humà, de la millora de la qualitat de vida, o almenys 
aquesta n’hauria de ser la principal finalitat. Però si mirem de filar prim, ens adonem 
que al voltant d’aquest sector sorgeixen debats entre sociològics, ètics i ens atreviríem 
a dir que fins i tot humanitaris.

Els dispositius mòbils i intel·ligents formen part de la quotidianitat de les persones, la 
qual cosa significa un canvi d’hàbits en la convivència, una dependència a estar con-
nectats. Per altra banda, la fabricació d’aquests enginys també ha provocat un mercat 
de minerals que ratlla el sentit ètic i humanitari, i pel contrari està essent un dels més 
silenciats.

Però en la part positiva del sector podem destacar que les noves tecnologies han motivat un 
nou paradigma per a les noves generacions, que tenen un aliat en el desenvolupament de la 
seva formació. La connectivitat s’ha convertit en eina de treball per a nous projectes educati-
us, que tenen com a objectiu despertar les competències personals dels nous professionals.

En aquest entorn tecnològic, pot semblar una contradicció comprovar que cada cop pren més 
protagonisme la proximitat, les tradicions, els orígens, com a valor afegit de molts dels sectors 
productius. L’agricultura, el turisme o el comerç intenten recuperar el sentit preeminent que 
havien tingut anys enrere, buscant la complicitat cultural per tal de revitalitzar el sentit identitari 
de les persones i els territoris. Caldrà comprovar com evoluciona aquesta cohabitació al llarg 
del nou mil·lenni, i si la tecnologia i la comunicació en realitat han de ser les eines que han de 
canviar l’ordre mundial.
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Sempre he pensat que l’ensenyament és una de les 
professions que ha de ser vocacional. No és suficient de 
tenir uns grans coneixements i saber transmetre’ls; la 
docència és quelcom més que això. S’ha de tenir una gran 
dosi d’empatia, de paciència, de comprensió i entendre que 
cada alumne té la seva personalitat i la seva forma de ser i 
que el coneixement no és tan sols una qüestió de memòria, 
exàmens i resultats.

Ja s’han superat aquelles etapes en les quals calia aprendre els noms 
dels rius, dels reis visigots, les taules periòdiques o les formulacions 
químiques com qui s’aprèn el paper que ha d’interpretar en la seva 
vida. Tot i que l’ensenyament ha intentat evolucionar en la mateixa 
mesura que la societat, aquesta darrera ho ha fet més ràpidament 
que el sistema educatiu, tot i les bones intencions dels legisladors, 
que en definitiva no s’han regit pels criteris més ortodoxos a l’hora 
d’implantar les reformes educatives.

Amb tot aquest paradigma, el que ha succeït és que han aparegut 
oasis educatius, i aquesta vocació de què parlàvem al principi ha 
fet que docents amb una gran implicació hagin tirat pel dret, quasi 
podríem dir que al marge de la llei, i hagin implantat propostes noves 
i eficients que han fet possible que els alumnes es desenvolupin 
amb menys imposició i més llibertat. No es tracta de cap novetat, 
senzillament d’aprendre d’altres projectes i sistemes que estan 
donant un gran resultat i adaptar-los a les noves circumstàncies. 
És evident que l’evolució educativa ha d’anar encaminada a nous 
mètodes en els quals l’alumne se senti implicat, tant en el projecte 
com en l’entorn en el qual conviu.

Un d’aquests oasis educatius va aparèixer a l’Institut Josep Vallverdú 
de les Borges Blanques, ara fa tres d’anys, de la tossuderia d’un 
d’aquests docents vocacionals, Francesc Solans, un professor 
de tecnologia amb una gran inquietud i afany de treballar amb un 
mètode eficaç amb el qual poder provocar experiències positives en 
els alumnes.

Solans ens explica que el centre educatiu no ha inventat res de 
nou, senzillament ha recollit el millor dels projectes d’èxit que s’han 
implantat en països com Dinamarca o Finlàndia, i d’aquest còctel 
inicial n’ha sorgit l’aulABP. Aquest mètode per si sol no tindria sentit 
si no anés acompanyat de l’espai idoni per portar-lo a terme; calia 
fer desaparèixer l’estereotip d’aula, en què la pissarra, el mobiliari i el 
professor tenien un paper predominant. El paradigma es transforma 

en un espai obert en el qual el professor ja no disposa de taula, 
ni existeix el davant o el darrere; a tot això hi afegim que l’alumne 
decideix si treballa en grup, en parella o de forma individual, amb un 
mobiliari funcional i amb el seu propi ordinador.

L’aulABP es consolida sota el lema implica’t, gaudeix, col·labora i, 
com a resultat, aprèn. Això significa que a partir d’una proposta dels 
mateixos alumnes s’inicia un procés de treball que té com a objectiu 
potenciar les competències de cadascun d’ells, tal com pretenia el 
projecte del Departament d’Ensenyament.

Perquè s’entengui, les competències no són altra cosa que la 
capacitat d’utilitzar els coneixements i habilitats de manera transversal 
i interactiva en contextos i situacions que requereixen la intervenció 
de coneixements vinculats a diferents sabers, cosa que implica la 
comprensió, la reflexió i el discerniment, tenint en compte la dimensió 
social de cada situació. I d’aquest Aprenentatge Basat en Projectes 
(ABP) en va sorgir l’aulABP.

El projecte del centre educatiu garriguenc va donar els seus 
primers fruits l’any 2014, amb la participació en el projecte 
internacional mSchools, que s’emmarca en la programació del 
Mobile World Congress de Barcelona. Els alumnes van desenvolupar 
una APP amb la qual es donava a conèixer la comarca de les 
Garrigues. El mateix any el projecte de l’aulABP es presentà en el 
Fòrum Internacional d’Educació i Tecnologia (FIET) que es va celebrar 
a Tarragona.

La divulgació va continuar l’any 2015, amb un nou projecte presentat 
en el Mobile Learning Awards dins del programa mSchools, en el qual 
participa el Departament d’Ensenyament. Es tractava del treball que van 
anomenar Èxit = T•A•C6, un clip que donava a conèixer l’aprenentatge 
en projectes utilitzant dispositius mòbils i fent molta incidència en 
les ces (cercar, comparar, crear, compartir, col·laborar, comunicar).

L’Institut Josep Vallverdú de les Borges Blanques s’ha 
convertit en un referent del sistema educatiu a través de 
les noves tecnologies: una fórmula en la qual l’alumne no 
ha d’estudiar i fer un examen sinó viurei més intensament el 
procés d’aprenentatge.

Text: Josep Anton Pérez
Fotografies: Josep Anton Pérez

El Mobile World Congress suscita en cada edició debats força interessants, al marge
del que suposen els avanços tecnològics. Ningú qüestiona que la tecnologia ha de
ser aliada del desenvolupament humà, de la millora de la qualitat de vida, o almenys
aquesta n’hauria de ser la principal finalitat. Però si mirem de filar prim, ens adonem
que al voltant d’aquest sector sorgeixen debats entre sociològics, ètics i ens atreviríem
a dir que fins i tot humanitaris.

Els dispositius mòbils i intel·ligents formen part de la quotidianitat de les persones, la
qual cosa significa un canvi d’hàbits en la convivència, una dependència a estar con-
nectats. Per altra banda, la fabricació d’aquests enginys també ha provocat un mercat
de minerals que ratlla el sentit ètic i humanitari, i pel contrari està essent un dels més
silenciats.

Però en la part positiva del sector podem destacar que les noves tecnologies han motivat un
nou paradigma per a les noves generacions, que tenen un aliat en el desenvolupament de la
seva formació. La connectivitat s’ha convertit en eina de treball per a nous projectes educati-
us, que tenen com a objectiu despertar les competències personals dels nous professionals.

En aquest entorn tecnològic, pot semblar una contradicció comprovar que cada cop pren més
protagonisme la proximitat, les tradicions, els orígens, com a valor afegit de molts dels sectors
productius. L’agricultura, el turisme o el comerç intenten recuperar el sentit preeminent que
havien tingut anys enrere, buscant la complicitat cultural per tal de revitalitzar el sentit identitari
de les persones i els territoris. Caldrà comprovar com evoluciona aquesta cohabitació al llarg
del nou mil·lenni, i si la tecnologia i la comunicació en realitat han de ser les eines que han de
canviar l’ordre mundial.
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Possiblement, després d’uns anys, el projecte que ha tingut més 
repercussió ha sigut el d’aquest any, premiat entre més de 182 treballs 
presentats en el Mobile Learning Awards: una recreació de fotografia 
de 360° amb la qual els alumnes que l’han dut a terme ensenyaran 
als més petits la forma en què l’han concebut i materialitzat. Premi a 
les experiències d’aprenentatge amb tecnologia mòbil a l’aula.

Tot plegat, una recompensa o una fita a l’excel·lència amb la qual 
el centre educatiu constata l’eficàcia del mètode en l’aulABP, que, 
tal com diu Francesc Solans, “possiblement explicaré menys coses 
però amb tota certesa les recordaran per més temps”.

L’Institut Josep Vallverdú va néixer de la fusió de l’institut de batxillerat, 
que es va crear l’any 1980, i de la secció delegada de l’Escola del 
Treball de Lleida, que ja existia a les Borges Blanques. En la seva 
trajectòria ha impartit ambdós ensenyaments, que han conviscut 
amb naturalitat, i ha ofert una formació de qualitat i alternatives 
professionals que s’han adaptat a la demanda del territori, sempre 
amb el beneplàcit del Departament d’Ensenyament, que ha donat 
resposta a les seves exigències.

És el mateix territori el que ha fet possible que el centre educatiu 
s’hagi especialitat en formacions com la vinicultura o els olis, sectors 
agrícola i industrial que han evolucionat a nous mercats amb nivells 
de qualitat. L’oli de les Garrigues s’ha convertit en un referent amb la 
Denominació d’Origen (DOP) Qualitat Verge Extra. El nivell qualitatiu 
dels molins i l’obertura a nous mercats ha obligat les empreses 
i cooperatives a demanar professionals especialitzats en aquest 
sector.

Per altra banda, a la comarca han proliferat els cellers, un sector que 
a l’aixopluc de la DO Costers del Segre ha fet possible la divulgació 
de la cultura del vi, amb l’elaboració de productes de gran qualitat 
que es comercialitzen en els mercats internacionals. D’una presència 
incipient s’ha passat a la implantació de noves activitats vinícoles amb 
un gran prestigi.

En aquest nou escenari industrial, els mateixos sectors necessiten 
professionals qualificats que puguin conèixer tots els processos 
productius i la gestió de qualsevol explotació d’aquests sectors, i per 
aquest motiu el centre educatiu va incorporar les especialitats d’olis 
d’oliva i vins i tècnics en vinicultura. La primera proposta, de grau 
mitja, té com a objectiu formar professionals en les tasques de molins 
d’oli i cellers, per tal que estiguin capacitats per realitzar operacions 
d’extracció, elaboració i envasament d’olis i vins, així com per utilitzar 
la maquinària i els equips corresponents i fer-ne un manteniment de 
primer nivell.

Com a complement d’aquesta formació i amb l’objectiu d’aportar 
una formació superior, el centre també va incorporar el cicle superior 

de vitivinicultura. En aquest cas els estudiants es preparen per a 
l’organització, programació i supervisió de la producció en la indústria 
vitivinícola. Aquesta formació permet accedir a la direcció de molins 
o cellers, donat que el professional compta amb coneixements de 
gestió i direcció, des de la recepció, producció i envasat. Aquesta 
oferta formativa també està oberta a persones que es vulguin 
especialitzar o adquirir coneixements professionals del sector, ja que 
es tracta d’una proposta dual entre el centre i les empreses.

Una de les parts més atractives de la formació són els tastos, un 
protocol amb el qual els alumnes poden conèixer les característiques 
dels vins i olis i apreciar-ne les qualitats i els defectes. En aquesta 
formació el centre també aplica la metodologia competencial a través 
de la qual els alumnes desenvolupen projectes que tenen relació 
amb el sector, com és el cas de la cervesa, que encara que no 
procedeixi del raïm sí que té una certa equivalència amb el procés 
de fermentació.

L’oferta educativa es completa amb els cicles d’administratiu i electricitat, 
que han format part de l’oferta del centre des dels seus inicis.
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Misteri de la Santíssima Passió de Crist: reconstrucció històrica 
de la Passió medieval de Cervera, que es representarà el 
dissabte 26 de març a la Parròquia de Santa Maria de Cervera.  
La Passió de Cervera és, actualment, una de les passions més 
importants de Catalunya, juntament amb la d’Esparreguera, 
Olesa i Ulldecona. Però, no només això, sinó que també és 
una de les més antigues; està documentada des del 1477 i 
el seu text, El Misteri de la Passió de Cervera, data del 1534. 
Inicialment, es duia a terme dins el temple de Santa Maria, 
però en ser estroncada a causa de les prohibicions canòniques 
derivades del Concili de Trento, que no permetien actes no 
litúrgics dins les esglésies, va reviure fora de la Parròquia i s’ha 
mantingut fins a arribar als nostres temps.

El Patronat de la Passió de Cervera, fa uns quants anys, 
amb l’objectiu de rememorar els orígens de la seva passió, 
va posar en marxa un projecte de recuperació de la Passió 
medieval de Cervera. El projecte tracta de posar en escena 
una reconstrucció el més fidel possible del Misteri de la Passió 
de Cervera a partir de les referències que es tenen de les 
representacions religioses a l’interior dels temples. Aquesta 
representació està entre la cerimònia religiosa i el teatre. És 
teatre religiós medieval, molt diferent del concepte de teatre 
que entenem actualment. 

Per tal que aquesta reconstrucció sigui el màxim fidedigna 
possible, s’han dut a terme nombroses tasques de recerca 
històrica en diferents aspectes com són el vestuari, l’espai 
escènic, el text, la música, la simbologia, l’escenografia, la 
posada en escena, entre d’altres. En recull de tota aquesta 
recerca històrica, es van realitzar a Cervera, l’any 2012, 
conjuntament amb el Museu Comarcal de la Segarra, les 
jornades Reviure el Patrimoni: Recreacions del Passat per Mitjà 
de la Festa. La Recuperació de la Passió Medieval.

El text, Misteri de la Passió de Cervera, constitueix un dels 
textos dramàtics catalans antics, del cicle de la Passió, més 
complets que han pervingut fins als nostres dies i el més 
interessant per la seva complexitat. Aquest text va ser escrit 
pels preveres cerverins Pere Ponç i Baltasar Sança. La major 
part de l’escrit es basa en els fets narrats pels evangelistes; 
però té la peculiaritat que hi ha encaixats temes que no 
estan en les sagrades escriptures, com el somni de Clàudia, 
la dona de Pilat; la utilització dels diners retornats per Judes 
per comprar el terreny que fóra cementiri per a estrangers; el 
mateix suïcidi de l’apòstol traïdor o la trobada de Joan i Maria 
al carrer de l’Amargura abans que ella hagués vist el seu fill. 
Els autors el van escriure com una autèntica obra dramàtica 
més que com una homilia, amb uns personatges protagonistes 

la passió de cervera
RETORNA ALS SEUS ORÍGENS
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i altres com a actors secundaris; van pensar en els moviments 
escenogràfics, en els elements del decorat i també en tots els 
detalls que poguessin donar més verisme a la representació. 

L’escenògrafa cerverina Alba Cuñé ha realitzat el disseny 
escenogràfic, que inclou el vestuari i la caracterització, a partir 
d’una exhaustiva recerca històrica. Quant al vestuari, s’ha 
respectat la iconografia medieval, especialment la que ens 
mostren les pintures que tenim a l’abast, ja que sembla que 
els actors de l’època no es “caracteritzaven” per actuar. S’ha 
aprofundit també en els aspectes de les teles, els colors, les 
textures i la forma de la roba i, especialment, els complements, 
ja que el vestuari és un element visual molt important des del 
punt de vista escenogràfic. Pel que fa als materials utilitzats, 
per tal de mantenir-se fidel a l’època, són nobles: el vidre ha de 
ser bufat i els objectes de fusta, ferro... -mai de plàstic ni altres 
materials que no existien el 1500. La llum serà de foc directe, 

sense res endollat. El que no pugui ser fidel, es camuflarà al 
màxim perquè no perjudiqui l’autenticitat de la representació.  
El mestre Daniel Vilarrúbias i Cuadras (musicòleg medievalista) 
ha fet el treball de recerca i localització de la música i una 
aproximació de la sonoritat i l’estil religiós medieval. La música 
ha estat enregistrada sota la producció de Xesco Grau, amb 
l’objectiu de fixar el treball, tant en les partitures com en 
l’enregistrament de referència.  

La representació es durà a terme el dissabte 26 de març  del 
2016 a les 17.30 h a la Parròquia de Santa Maria de Cervera.  
El preu de les entrades és de 25 €, 20 € o 15 €, depenent de 
la visibilitat general que tindrà l’espectador. Es podran reservar 
a partir del dia 7 de març, enviant un correu electrònic a info@
lapassiodecervera.com o els divendres i dissabtes de 19 h a 21 
h, a les taquilles del Gran Teatre de la Passió de Cervera.

Text: Josep Anton Pérez
Fotografies: Xavi Santesmases
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Eficàcia, seguretat i qualitat en la formació,
compromís d’Autoescola Trailer de Mollerussa

Després de 20 anys de trajectòria, des dels seus inicis Autoescola 
TRAILER ha apostat per la mobilitat segura i sostenible, i per la 
formació de qualitat dels seus conductors. La Raquel Castro com 
a  membre de la Junta de l’Associació Provincial d’Autoescoles de 
Lleida treballa conjuntament amb l’Associació pel sector i aposten per 
l’educació i la formació viària durant tot el cicle vital del conductor, per 
l’educació i formació viària a les escoles, per cursos de laboral viària 
a l’empresa, per jornades per a conductors sèniors, per jornades de 
mobilitat segura per als adolescents, etc.

“La revista AUTOBILD va publicar el mes de febrer un article 
de les 100 millors autoescoles de tot l’Estat, i l’Autoescola 
TRAILER de Mollerussa n’ocupa el lloc 27 i és líder en aptes en 
conducció al Pla d’Urgell.”

Amb la garantia d’oferir i garantir la màxima qualitat en la formació, 
Autoescola Trailer en aquest any 2016 s’homologarà per ser 
acreditada pel Servei Català de Trànsit com una de les primeres AEQ 
(Autoescola de Qualitat), i apostarà pel model català de seguretat 
viària, basat en el model de canvi d’actituds; així es transformen les 
conductes de risc  per hàbits de seguretat viària, un model que serà 
pioner a Europa (Decret 189/2015, de 25 d’agost de 2015). Aquesta 
acreditació significa garantir una formació teòrica i pràctica centrada 
en coneixements, habilitats i actituds que tinguin en compte els factors 
de risc i les mesures de prevenció per una mobilitat més segura i 
sostenible. 

Model de formació
Així com un progenitor educa els seus fills i filles amb les eines 
necessàries per fer-los créixer i que s’enfrontin amb èxit a la vida, 
la Raquel Castro, gerent  i formadora viària, explica que els seus 
objectius són formar bons conductors, segurs i eficients. No es tracta 
que superin un examen, sinó formar-los amb els valors i les actituds 
adequades per circular per les carreteres amb seguretat i respecte a 
la vida pròpia i a la de la resta d’usuaris de la via. “La clau de tot és el 
seguiment en la formació de l’alumne des del primer dia que entra a 
l’aula fins a l’últim dia en què tanca la porta del nostre vehicle”, destaca 
la Raquel.

En aquest aspecte, la Raquel ens explica que no tots els alumnes 
tenen la mateixa destresa i que hi ha uns patrons d’estil de conducció 
deguts a factors diversos que s’han de tenir en compte.  
Per a preconductors i conductors, s’ofereix formació en què es tracta 
la seguretat viària, les normes i la reeducació i reciclatge per a una 
conducció eficient, adreçada a treballadors d’empreses.  
Trailer és un centre homologat en la formació del CAP 

L’autoescola compta amb professorat en formació contínua, per tal de 
formar-los en conducció eficient. 
Capdavanters en formació viària, la vessant pedagògica és part de 
l’empremta de l’AutoescolaTrailer. La  seva gerent  explica que la funció 
del centre és formar i sensibilitzar els futurs conductors amb jornades 
i xerrades en què es tracten temes com les drogues , l’alcohol, etc..
en la conducció.
L’Autoescola Trailer és un punt d’informació e inscripicions als cursos 
per a la recuperació de punts, en què es treballa l’actitud davant el 
volant a partir de qüestionaris en què l’alumne es veu reflectit com si 
d’un mirall es tractés. 

Conjuntura econòmica i evolució del centre
“Malgrat que el sector s’ha ressentit de la crisi econòmica, l’important 
és que som aquí”, explica la seva gerent. I fa esment, entre altres 
coses, de la gran caiguda d’obtencions de permisos i d’un any amb 
vagues de funcionaris, amb reducció d’examinadors i de personal 
administratiu de la DGT, la qual cosa comporta que no hi hagi fluïdesa 
en convocatòries d’exàmens de circulació setmanals, com es feia 
antigament. En conseqüència, el centre treballa amb previsions 
d’exàmens amb informació només d’entre tres i quatre dies abans. 
Pel que fa a l’oferta en l’ensenyament- afegeix la Raquel-,  cal alertar 
sobre aquelles publicitats enganyoses d’alguns centres de formació 
viària que a falta d’alumnes rebaixen els preus, en detriment d’una 
formació de qualitat. 
Apostem per la QUALITAT; les dades ens ho demostren. La vida 
humana no té preu!!!
La base de la conducció no és tan sols saber portar un cotxe, sinó 
saber circular. 

PUBLI
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Al llarg de la seva dilatada trajectòria professional, Sebastià 
Caus ha realitzat un gran nombre de projectes, les temàtiques 
principals dels quals són el paisatge i el retrat. En el primer 
grup, la fotografia de paisatge, s’hi inclouen treballs que tracten 
l’espai urbà de Cervera i el mutable paisatge de la Segarra en 
cadascuna de les estacions de l’any, i en els quals la llum és la 
protagonista. El segon grup, els retrats, que ell considera la seva 
veritable passió, inclou el retrat ètnic, com la sèrie de fotografies 
realitzades a Etiòpia; el retrat  teatralitzat de personatges, mites 
i fets històrics, com la sèrie dedicada al Sant Dubte d’Iborra, i 
retrats d’estudi que, més enllà de la imatge, exploren i donen 
expressió a les diverses facetes psicològiques que defineixen 
els trets més complexos de la personalitat del retratat. 

En aquest darrer treball, Elements, Sebastià Caus explora 
Cervera, la seva ciutat natal. Aquesta circumstància li permet 
aproximar-se a l’espai urbà i a les persones que l’habiten des 
d’una perspectiva molt personal i intimista. 

La melangia dels dies de pluja, llurs clars i foscos molt 
contrastats i la solitud quasi deserta d’un món de pedra antiga, 
pel qual transiten figures fugisseres que cerquen aixopluc, taules 
on s’han abandonat begudes a la pluja, passatges amb volta 
romànica i reflexos en fuga dominen aquesta sèrie de fotografies 
en blanc i negre. Són imatges en què ha posat especial cura en 
aspectes tècnics referits a la composició i els equilibris creats 
per les llums, en què predominen els contrastos dramàtics que, 

Sebastià Caus

seleccionat

Text: Josep Anton Pérez
Fotografies: Sebastià Caus
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en un joc de correspondències, apareixen dissolts en l’sfumato 
del vel que imposa la boira. En definitiva, imatges en les quals 
hom intueix un temps en suspensió. 

Guanyen importància, doncs, el paisatge, els espais urbans i el 
mutable paisatge de la Segarra, amb la llum com a protagonista. 
I el retrat, més enllà de la imatge, explora i dóna expressivitat a 
les diverses facetes psicològiques que defineixen els trets més 
complexos de la personalitat del subjecte fotografiat.

Ha sigut precisament el projecte Elements el que ha donat 
l’entrada a Sebastià Caus en el certamen fotogràfic FineArt 
d’Igualada, que celebra la quarta edició entre el 26 de febrer i el 
20 de març. Aquesta obra compartirà espai amb la del també 
fotògraf lleidatà Miguel Castellano.
 
FineArt Igualada presenta 45 exposicions 
de 60 artistes repartides en  dinou espais 
de la ciutat
Caus centra el projecte en la seua ciutat natal, Cervera, amb 
una mirada molt especial tant cap a l’espai urbà com cap a 
les persones. Cobren especial rellevància els paisatges, en els 
quals la llum té una gran importància. De la mateixa manera, 
els retrats van més enllà d’allò físic i busquen expressar alguns 
traços de personalitat.

Aquesta quarta edició de FineArt Igualada presenta 45 
exposicions de més de seixanta autors repartides en dinou 
espais diferents de la ciutat, que combinen tant els llocs del 
centre del municipi com els espais efímers. 

A banda dels lleidatans, s’hi podran veure obres de fotògrafs 
com Eugeni Forcano, Lola Montserrat, José María de Orbe, 
Manuel Úbeda o Montse Campins, entre d’altres. 

L’objectiu d’aquesta iniciativa, impulsada per l’Ajuntament 
d’Igualada i l’Agrupació Fotogràfica d’Igualada (AFI), és atansar 
la fotografia a tots els públics, dinamitzar els locals en els quals 
es porten a terme les exposicions i mostrar Igualada com una 
ciutat fotogràfica i de disseny. 

A més de la mostra fotogràfica, s’organitzen conferències, 
taules rodones, visites guiades i tallers per a nens i adults. L’any 
passat va comptar amb l’assistència d’unes 27.000 persones, 
xifra que els organitzadors esperen repetir.  
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El sector de la consultoria, l’assessorament fiscal, laboral i 
d’assegurances s’ha convertit en una de les eines imprescindibles 
en les empreses de qualsevol nivell. De la professionalitat i rigor dels 
professionals que se n’ocupen depèn l’èxit de les empreses.

Les noves tecnologies aplicades a qualsevol àmbit de la societat, la 
comunicació, la informació… han provocat en el ciutadà la percepció 
que tot evoluciona a una gran velocitat, que creix el nivell d’exigència i 
competència per assolir l’èxit, o tan sols l’eficàcia.

En el sector empresarial, aquesta percepció envers l’evolució 
tecnològica, comunicativa o informativa l’ha afectat de la mateixa 
manera. Els nivells d’exigències en tots els àmbits s’han incrementat 
exponencialment fins a arribar al punt en el qual la gestió i la producció 
han de ser àrees perfectament separades i definides.

Que poc s’ho podia imaginar Ramon Roselló Torres, nascut l’any 1905, 
quan, al voltant de l’any 1941, va començar a gestionar les mutualitats 
laborals i una cartera d’assegurances en una petita oficina del carrer 
de Jacint Verdaguer de Mollerussa. Ramon combinava aquesta feina 
amb la d’administratiu a la Casa Canal, amb la dedicació a la fotografia 
i l’afició a la música. En aquells anys les empreses i els comerços 
podien gestionar perfectament la seva administració i tan sols tenien la 
necessitat de pertànyer a una mutualitat del sector professional, ja que 
no existia l’atenció sanitària com la tenim entesa actualment; i aquesta 
era la tasca de Ramon Roselló, amb ploma, llibreta i temps…, més 
temps.

Les mutualitats evolucionarien en les prestacions socials que van entrar 
en vigor l’any 1967, un sistema de cotització que comportava per al 
sector empresarial apujar el nivell en l’exigència. Entren en escena 
nous impostos i una major fiscalització, que obliga a tenir més cura de 
la gestió. Així doncs, entren en joc les gestories, un servei al qual es 
traslladaven els tràmits i relacions amb les administracions.
La mort prematura del fundador va precipitar la responsabilitat de 
l’empresa familiar en què s’havia convertit sobre tres dels seus set 
fills: Lluís, Ramon i Maria Dolors. Aquest primer relleu experimentà 
com pujava la velocitat, com prenia valor el temps que resultava de 
la fórmula d’una gestió eficaç.
Els nous temps i el creixement del teixit empresarial incrementaven 
la demanda laboral, i les noves prestacions a l’estat del benestar 
també comportaven més fiscalitat i normatives, amb la qual cosa 
es feia imprescindible l’assessorament empresarial i laboral. 

L’assegurança obligatòria de vehicles introduïda l’any 1962, la reforma 
fiscal de 1977, l’entrada a la Comunitat Econòmica Europea i l’entrada 
en vigor de l’IVA incorporaren gran complexitat en l’administració i 
gestió empresarial. La necessitat d’assessorament de les activitats 
professionals obliga  la segona generació Roselló a evolucionar en la 
seva cartera de serveis, així com en recursos humans, per fer front 
a la creixent demanda del mercat. L’equip es consolida, la velocitat 
continua creixent, la humanitat supera un nou mil·lenni.

Mercats internacionals, competència, globalització... Entren en 
escena un seguit d’elements que van acompanyats de normatives, 
de fiscalitat, d’interpretacions que fan imprescindibles coneixements 
que poden escapar de l’abast de l’empresari. En aquest nou cicle, els 
germans Roselló van incorporant un nou relleu generacional, que ha de 
ser l’encarregat de dirigir el nou rumb de l’empresa. En aquest horitzó  
la velocitat ja és vertiginosa i les empreses necessiten un control acurat 
-podríem dir- en la seva activitat administrativa i de gestió.

De la llibreta manuscrita a les noves tecnologies, del treball en solitud 
a un equip excel·lent de professionals, la petita oficina ha donat pas a 
una complexa xarxa empresarial, professionalitzada, sectoritzada 
i sobretot tecnificada. La tecnologia i la comunicació han sigut grans aliats 
per arribar a l’excel·lència que la nova generació de l’empresa volia assolir, 
una tercera generació Roselló disposada a ser el catalitzador de l’eficàcia i 
l’èxit de les empreses que dipositin la confiança en el seu equip.

ROSELLÓ, Empresa dedicada a les empreses
75 anys d’excel·lència professional

PUBLI
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Avui en dia, quasi tothom sap què és o ha sentit a parlar d’un implant dental.

Els implants són una mena de cargols de titani que s’utilitzen per suplir l’absència de peces dentals. 
Una correcta col·locació i un bon manteniment són essencials perquè  l’implant s’integri bé i no dugui 
complicacions. És per això que, en condicions favorables i, sense factors de risc, solen ser una solució 
definitiva que garanteix el fet de tornar a tenir dents fixes.

ELS MEUS IMPLANTS EM DURARAN TOTA LA VIDA?

Ara bé, quan hi ha factors de risc, a vegades no són 
la solució al problema, sinó la conseqüència de nous 
problemes. 

Què entenem per factors de risc? En primer lloc hi ha 
els del propi pacient: fumador, mala higiene, qualitat 
de l’os, tipus de geniva, manca de manteniment... i, en 
segon lloc, els que fan referència al dentista: qualitat dels 
implants, tècnica utilitzada...
Què pot passar en aquests casos? Doncs que hi hagi un 
rebuig i comenci a haver-hi pèrdua d’os; arribant moltes 
vegades així a haver d’extreure l’implant.

En aquestes imatges 
s’aprecia pèrdua d’os 
(assenyalada amb una 
rodona vermella), la qual 
cosa suposa una pèrdua 
de suport i, quasi segur, 
de l’implant ja que s’hauria 
d’extreure.
Es podria haver evitat amb 
un correcte manteniment i 
una detecció precoç.

Com es pot evitar tot això? Amb una bona col·locació, 
evitant factors de risc, assegurant sempre un bon 
manteniment i una detecció precoç.

A LO DENTAL tan important és la correcta planificació 
i col·locació de l’implant, com el manteniment 
d’aquest i el disseny de la pròtesi. 

Disposem de tecnologia d’avantguarda (TAC 3D) 
que ens ajuda a realitzar una correcta col·locació, 
manteniment i prevenció per garantir la supervivència 
dels implants i aconseguir així una solució definitiva a 
la manca de peces dentals. 

 

PUBLI
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Tret de sortida a la campanya 2016 de
Vine al Pallars, Viu el Jussà 

El projecte de promoció turística Vine al Pallars, Viu el Jussà posa 
en marxa la campanya per al 2016 amb l’objectiu d’oferir als visitants 
una experiència única i molt arrelada al territori: a banda d’una bona 
experiència de pernoctació, el Jussà organitza activitats úniques per 
tal que el visitant descobreixi en primera persona la comarca. 

A partir del mes de març, Vine al Pallars, Viu el Jussà proposa 
una agenda d’activitats molt complerta: un total de 104 propostes 
experiencials, properes i exclusives. Destaquen especialment les 
sortides guiades, amb més de 20 itineraris diferents per conèixer i 
interpretar el paisatge, la cultura, la història i la riquesa de la comarca. 
També són rellevants les activitats esportives, lúdiques, culturals, 
recreatives i gastronòmiques que apropen el visitant a la realitat del 
Pallars. Una oferta única i fixada, dirigida per productors i empresaris 
de la comarca, que satisfà al viatger inquiet i amant de la natura, de la 
gastronomia, de l’enologia i de la cultura.

Per Setmana Santa l’oferta de Vine al Pallars, Viu el Jussà està en 
ple funcionaments, amb propostes com l’observació del cel nocturn 
Starlight del Pallars, descobrir com es fa la mel o fer un viatge al passat 
i convertir-se en un pagès.

Impulsat per l’Associació de Professionals de l’Àmbit Turístic del 
Pallars Jussà (APAT) i l’Associació de Residències de Cases de 
Pagès del Pallars Jussà, Vine al Pallars, Viu el Jussà compta amb 

la participació de 60 empreses. D’aquestes, els allotjaments adherits 
ofereixen als seus clients les sortides de forma gratuïta. L’agenda 
d’activitats no és però tancada a aquest públic, sinó que hi pot accedir 
tothom amb un cost de 10 euros per persona. 

La guia Vine al Pallars Viu el Jussà recull tota la informació útil per 
al visitant: detall de les sortides guiades i activitats programades, 
informació de contacte de les empreses que formen part del projecte, 
un mapa del Pallars Jussà i un calendari amb les activitats i festes 
populars que s’hi celebren el 2016. La guia es pot trobar a qualsevol 
establiment adherit al projecte i a les oficines de turisme de la comarca. 

Com a novetat d’aquest any, Vine al Pallars, Viu el Jussà comptarà 
amb targetes de fidelització. Durant l’estada al Pallars Jussà, cada 
vegada que el visitant consumeixi en un establiment adherit al projecte, 
obtindrà un segell. Un cop complerts sis segells, podran dipositar la 
seva targeta en qualsevol establiment adherit i entraran en un sorteig 
per conèixer encara més a fons el Pallars, ja que podran triar entre una 
estada d’1 nit per a 2 persones en un allotjament adherit, un cistell de 
productes del Pallars Jussà, una activitat per a 2 persones o bé un 
àpat per a 2 persones en un dels restaurants adherits.

Per a més informació visiteu www.viujussa.cat o truqueu al 973 65 32 
79 o per e-mail info@viujussa.cat. També trobareu tota la informació 
a l’Epicentre, el centre de visitants del Pallars Jussà, al tel. 973 65 
34 70 epicentre@pallarsjussa.cat o al web www.pallarsjussa.net

PUBLI
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Parlar de Mollerussa i no parlar de fires és realment difícil. La 
capital del Pla d’Urgell és des de fa gairebé un segle i mig punt 
de trobada per al pagès: per al d’abans i per al d’ara; i si una 
cosa tenen clara des de la ciutat lleidatana és que ho volen 
continuar sent en el futur. 

Abanderats i pioners en la convocatòria de certàmens, 
Mollerussa es reivindica com a referent del sector firal a Lleida 
i des d’aquest propòsit treballa en un full de ruta que, entre 
altres coses, es marca com a desafiament renovar el concepte 
tradicional de fira expositiva per un que combini, també i com 
a part elemental, la demostració amb una interacció expositor-
visitant, fet que suposaria un pas més enllà en el paper de lloc 
de trobada d’aquests tipus d’esdeveniments.

Coneguda principalment per la Fira de Sant Josep, centenari 
certamen agrícola que va engegar el motor firal a la ciutat l’any 
1872, la població acollirà enguany fins a vuit salons a banda 
de l’organització d’altres activitats populars com Lo Vermutet, 

una iniciativa d’establiments locals que s’afegeix a la moda 
de recuperar el moment de l’aperitiu i el seu ritual, i que Fira 
de Mollerussa recull sota el seu paraigua corporatiu per tal de 
donar-li una nova embranzida.

A més dels tres certàmens adreçats a la maquinària agrícola 
i als automòbils (Fira de Sant Josep, amb el sector nou al 
mes de març, i Autotrac i Autotardor, en ocasió, a l’abril i a 
l’octubre, respectivament), les propostes al llarg de l’any són 
diverses i dirigides a diferents àmbits, com per exemple el del 
motor clàssic amb Expoclàssic, al setembre, o el tecnològic 
amb Mollerussa Lan Party -la concentració d’aquest tipus que 
aplega un major nombre d’aficionats pel que fa a Catalunya. 

Prova del seu dinamisme és la incorporació aquest 2016 de 
dues noves cites que tenen com a protagonistes el món dels 
drons de carreres, amb Mollerussa Drone Party, que va tancar 
aquest passat mes de febrer amb un gran èxit, i el sector de 
l’oci i el comerç, amb el nou projecte Mollerussa E-Vents, que 

MOLLERUSSA
UN REFERENT FIRAL
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Combat la fatiga del sòl en replantacions

Augmenta l’activitat biològica del sòl

Vigoritza plantacions estancades

Millora l’aprofitament d’adobs (entre ells la calç)

Redueix les unitats fertilitzants necessàries

Contribueix a la diferenciació floral
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formula una suggeridora oferta que vol marcar tendència com a 
model de fira modern i amb un revolucionari format. 

És en aquesta línia com a plataforma de referència, d’innovació 
i de progrés que Mollerussa esdevé també l’aposta per a nous 
projectes. És el cas de l’Aplec dels Joves del Camp, un programa 
que engega la Generalitat des del Departament d’Agricultura i 
que busca fer de la capital del Pla d’Urgell, i concretament de la 
Fira de Sant Josep, el centre neuràlgic del sector agroalimentari 
català en què s’aplegui, any rere any, el debat i la formació, 
l’experiència i el futur del camp. Nascuda com una jornada per 
als professionals de demà, amb agricultors que comencen i 
on puguin trobar les darreres novetats, compartir inquietuds i 
experiències, la trobada es farà en el marc de l’emblemàtica 
Fira de Sant Josep, si bé no és l’única novetat que presenta el 
certamen d’enguany. 

La Fira de Sant Josep, que arriba a la 144a edició, obre 
portes del 17 al 20 de març com a aparador tecnològic de 
la maquinària agrícola, amb la participació de prop de 300 
expositors i una exposició d’uns 20.000 m2. Inclou també el 
Saló de l’Automòbil, saló en què l’any passat es van vendre 200 
cotxes per un import superior als 4,5 M€, unes xifres que deixen 
constància del paper cabdal d’aquest tipus d’esdeveniments 
com a motor econòmic. 

Text: Rosa Sánchez
Fotografies: Josep Anton Pérez
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Purpure Dog, un nou concepte per a la higiene,
estètica i benestar dels animals de companyia

PUBLI

Purpure Dog, un nou concepte per a la higiene, estètica i benestar 
dels animals de companyia

Sota la direcció de l’Esther Arriarán, Purpure Dog ofereix una àmplia 
oferta de serveis en la cura, la higiene i la salut de les mascotes. 
Amb uns serveis pioners a Mollerussa, destaquen  l’obediència en 
positiu, residència de dia i atenció a domicili. Les  instal·lacions són 
àmplies i lluminoses, i el centre està concebut per treballar de 
forma còmoda i oferir el millor als seus clients.

Purpure Dog, amb les premisses de l’estima i la cura als animals, ofereix un 
tracte familiar i entusiasta que genera confiança en l’animal. S’hi apliquen 
tècniques en perruqueria i estètica adequades a la necessitat de cada raça, 
amb la finalitat de ressaltar les virtuts de cada mascota. Els productes de 
perruqueria i cosmètica (xampú, colònia…) són d’alta gamma i treballen 
amb marques de qualitat, com ara IV San Bernard.

Serveis pioners a Mollerussa
Com a centre de dia, podem confiar la nostra mascota per tal que pugui 
gaudir d’una merescuda i saludable sortida, 3 cops durant el dia. En 
caps de setmana o períodes més llargs, aquest servei compta amb lunes 
instalacions específiques.

Obediència en positiu
L’Esther explica que ensinistrar un gos amb demostracions d’afecte, com 
carícies, premis i joguines, és molt més efectiu que la coerció, si es vol 
crear una relació basada en la confiança. Si es treballa en negatiu, aquesta 
es pot trencar. A més, destaca la fidelitat del gos, i afirma que “no hi ha 
gossos perillosos; l’únic perillós és l’amo”.

Atenció a domicili
El ventall de serveis del centre integra també l’atenció a domicili, 
indispensable per al bé de l’animal i les seves circumstàncies, perquè, 
en definitiva, és un membre més de la família i ha de ser considerat com 
a tal. 

Finalment, l’Esther fa un incís per destacar que a Alemanya i a França els 
gossos estan molt ben educats i més socialitzats que a l’Estat espanyol, 
que és a la cua en aquest aspecte. Tenir un animal de companyia 
a Alemanya no és fàcil; s’han de passar unes proves d’aptitud i una 
formació obligatòria bàsica, ja que la mascota és considerada com un 
membre més del nucli familiar i, per tant, ha d’estar ben educada per a 
una satisfactòria relació social. A més, abandonar un animal es pena amb 
presó o multes exemplars.
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SUELA RAPID
Us preguntareu que és la Responsabilitat 
Social Corporativa (RSC)?

Doncs és el compromís d’una organització envers les 
necessitats d’uns grups d'interès en diferents àmbits 
(laboral, social, ambiental…) per mitjà d'una implicació 
voluntària i solidària més enllà del que estableix la 
legislació actual. És un fet altruista i que en molts casos 
va lligat als valors de l’empresa que el realitza.

Activitats i accions com les que duu a terme l’empresa 
Suela Ràpid, que aquest passat mes de Febrer va fer 
una donació de 8 palets de material i regals (més de 
5000 jocs) a la Fundació CIS Ángel Olaran que seran 
utilitzats pel Centre d’Iniciatives Solidàries per 
sortejar-los en la tómbola benèfica de la Fira de Sant 
Josep de Mollerussa a fi de recaptar fons per ajudar a 
Etiòpia.

D’altra banda, l’empresa també col·labora puntualment 
amb Cáritas on s’encarreguen de donar calçat reparat en 
desús i deixar-lo com nou perquè altres persones, que ho 
puguin necessitar, els utilitzin.

Suela Ràpid pot realitzar aquest tipus de reparacions 
utilitzant a una màquina especial i exclusiva que gràcies 
a la seva puntada pot penetrar fins l'interior de la sabata 
unint qualsevol material, plàstic, goma, poliuretà etc, fent 
que el desgast de la sabata sigui menor. A més a més, 
amb la tècnica del Soldat, el fil cosit es converteix en un 
material dur com el ferro i d’aquesta manera ni que el fil 
de sota de les soles es desgasti per l’ús de caminar mai 
s’arribarà a obrir la sabata perquè queda fixada amb 
totes els punts del cosit.

Les tècniques que utilitzen per reparar el calçat o 
qualsevol objecte, es basen en fer una reparació on el 
desgast d’aquesta sigui inferior al de la pròpia peça i 
d’aquesta manera podem assegurar que mentre tindrà 
vida la peça la nostra reparació no fallarà. Treballant amb 
les mans sempre pot existir un error i aquí és on entra la 
garantia Suela Ràpid. Una garantia que si mai falla la 
reparació la tornen a reparar de franc independentment 
dels anys que tingui la peça i gràcies al seu programa 
informàtic, on totes les reparacions queden registrades 
en una fitxa que permet saber si l’han reparat o no sense 
la necessitat que el client porti cap justificant de 
reparació.

el nostre compromís !

www.arreglemelmesinesperat.com Prat de la Riba, 73   Ferrer i Busquets , 38

973 711 829
LLEIDA MOLLERUSSA

tel. 
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Entrar a les naus de l’antiga fàbrica de maquinària agrícola de 
Cal Trepat a Tàrrega és engegar un viatge al “túnel del temps”, 
per situar-nos a començament de segle passat dins una 
atmosfera de treball industrial que s’inicia a la foneria. Aquesta 
foneria està emplaçada en les tres primeres naus de la fàbrica, 
plenes de terra torrada, motlles, forns, vagonetes i carretons, 
entre eines i olors antigues conservades durant el pas dels 
anys. 

L’ambient intacte a la nau quatre, deixant enrere la foneria, dóna 
pas als modelistes. Aquí hi trobem peces d’artesania en fusta 
amb el disseny i les formes de les màquines Trepat. Són tresors 
industrials que culminen al taller de mecanitzat, ja a la nau cinc,  
on,  entre  un  sembrat de màquines -torns, mandrinadores i 
moles-, s’eleva un entramat de transmissió de força conegut 
amb el nom de l’embarrat: un sol motor posa en funcionament 
la major part de màquines industrials de la secció. El soroll del 
motor tensant les corretges que fan girar a tota velocitat les 

politges i les màquines posa en acció tota la secció. 

Aquest espectacle impressiona el visitant i el trasllada cap a una 
realitat industrial del segle passat que va quedar encapsulada 
dins d’aquesta antiga fàbrica. La visita al museu de Cal Trepat 
és una experiència sensorial que convida  l’espectador a creuar 
els límits del temps.

A  Cal Trepat s’hi conserva intacta l’ànima del nostre passat 
industrial, un valor afegit i un atractiu que doten aquestes 
antigues naus com un espai creatiu adequat tant per a rodatges 
com per a sessions fotogràfiques.
 
Cal Trepat es converteix en un escenari que convida a la 
creativitat i s’entrellaça amb total naturalitat en distintes 
propostes que acaben enriquint el mateix museu i n’amplien el 
punt de vista i funció que aquest pot oferir tant als espectadors, 
com als visitants, creatius o productors.
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Text: Rosa Sánchez
Fotografies: Cal Trepat
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Aprendre a anar en bicicleta és un bàsic de la infància. Petits 
i grans s’afegeixen generació darrere generació a la pràctica 
d’aquest esport; si bé ha estat en els darrers anys quan, 
juntament amb el running, pedalejar està esdevenint un exercici 
en expansió que revoluciona no només el mercat empresarial 
pel que fa a equipament i accessoris, sinó que també s’alça 
com a motor per dinamitzar sectors com el turisme. 

Cada vegada són més les persones que, d’una banda, 
s’afegeixen a la moda europea d’ús d’aquest vehicle per 
desplaçar-se per les grans ciutats –als pobles fa anys que 
es practica–; mentre que, de l’altra, creix considerablement 
el nombre d’adeptes a les dues rodes el cap de setmana, en 
múltiples variants i amb objectius molt diversos. 

Lleida no és aliena a aquesta moda; i, és més, els seus paratges, 
camins històrics i espais naturals fan de les comarques 
lleidatanes un lloc idíl·lic on les possibilitats es multipliquen, 
amb més de 2.300 quilòmetres de camins marcats de BTT. 

Administracions, col·lectius i empresaris han posat fill a l’agulla 
i han engegat iniciatives que apropen i donen a conèixer tota 
l’oferta per gaudir en bicicleta, sigui amb amics, família o per 
competir. En resum, un esport de tota la vida per a tothom i per 
a totes les edats.

Una de les guies útil s per a aquesta descoberta de la natura és 
l’editada per la Diputació de Lleida sota el nom de Guia de BTT 
i cicloturisme per les comarques de Lleida, amb la presentació 
de 26 rutes  i també amb itineraris per etapes. 

La publicació està adaptada a les noves tecnologies (incorpora 
un codi QR que mitjançant el mòbil et porta al mapa de la ruta 
que l’usuari vol fer i amb un seguiment de l’itinerari en temps 

real) i ofereix dos grans blocs: Pirineus, amb 14 rutes i 303 
quilòmetres, i Terres de Lleida, amb 12 rutes i 293 quilòmetres. 
Es facilita també de cada ruta informació sobre la situació de 
la comarca, altimetria gràfica, pobles i principals monuments, 
a més a més de pictogrames amb indicadors com la durada, 
desnivell acumulat, distància, dificultat, etc. 

El document, publicat l’any 2015 pel Patronat de Turisme de 
l’ens lleidatà, inclou a més la relació de les 18 rutes de BTT 
per etapes que transcorren pel Pirineu i les Terres de Lleida, 
un nou concepte d’aventura i producte turístic amb llargs 
recorreguts per  realitzar en diversos dies  i entre les quals 
destaquen la Pedals de Foc, amb 220 km i pel perímetre del 
Parc Nacional d’Aigüestortes; la Pedals d’Occitània, amb 450 
km de recorregut entre la Vall d’Aran i el sud de França, o la 
Pedals de Boira, circular i que passa per Lleida, Àger, Tremp, 
Oliana, Solsona, Montblanc, Prades i Flix.

Les comarques de Lleida compten amb set centres de BTT 
que ofereixen serveis per a la pràctica de la bicicleta, i que, 
a més, funcionen com a minioficina de turisme i des d’on es 
poden fer diferents rutes totalment senyalitzades. Aquests 
espais repartits pel territori són el  Centre BTT Val d’Aran, a 
Betren; el Centre BTT Alt Urgell, al Parc Olímpic del Segre a la 
Seu d’Urgell; el Centre BTT Solsonès-Vall de Lord, a l’Oficina 
de Turisme de la Vall de Lord de Sant Llorenç de Morunys; 
el Centre BTT Valls d’Àneu, a Esterri d’Àneu; el Centre BTT 
Pallars Jussà, a la Pobla de Segur; el Centre BTT Montsec-la 
Noguera, al monestir de les Avellanes i  al Càmping Vall d’Àger 
i el Centre BTT de Lleida.

La creixent demanda entorn de la pràctica d’aquest esport ha 
portat a terme també altres iniciatives com la de l’Associació 
de Càmpings de Lleida, que proposa l’activitat Camping 
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Bike&Run, amb més de 50 camins verds en BTT per gaudir 
de la natura i els paratges de Lleida. La pionera iniciativa 
inclou la sortida i l’arribada de les rutes des d’algunes de les 
instal·lacions participants, els propietaris de les quals han ajudat 
a seleccionar els itineraris com a grans coneixedors de l’entorn  
i han volgut allunyar-se dels formats clàssics de les guies. 

A banda, pel que fa al món de la competició, les modalitats són 

moltes (carretera, BTT, ciclocròs, BMX, trial, cicloturisme…) i 
cada dia comptem amb un nombre més gran d’adeptes. Els 
aficionats es multipliquen i les trobades i convocatòries, també. 
Amb l’arribada del bon temps arranca un important calendari, 
que, només a les comarques lleidatanes, compta amb 28 
convocatòries des del febrer fins al setembre. D’aquests 
esdeveniments, 11 són de BTT, dos més de BTT–descens, una 
cursa BMX i fins a 14 cites de cicloturisme.

Text: Rosa Sánchez
Fotografies: Josep Anton Pérez
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El Consell Comarcal del Pla d’Urgell ha consolidat el programa 
de distribució d’aliments amb un nou centre de distribució, que 
es va inaugurar el passat mes de desembre a Mollerussa. És 
aquest un equipament que gestionarà l’ens comarcal, amb la 
col·laboració dels ajuntaments de la comarca i que ha finançat 
la Diputació de Lleida.

Els professionals que treballen directament en el dia a dia amb la 
població són els que en detecten les necessitats i carències, per 
la qual cosa es feia necessari regular un programa d’aquestes 
característiques. La realitat existent mostra que cada cop hi 
ha més persones amb precarietat econòmica per culpa de la 
crisi econòmica, que colpeja els col·lectius més desfavorits de 
la comarca. Per aquest motiu, des dels Serveis Socials de la 
comarca es va impulsar la regulació del Programa d’aliments, 
que contribuirà a definir les pautes perquè les persones usuàries 
puguin accedir a les diferents modalitats que ofereix.

Des del Centre de Distribució d’Aliments (CDA), es 
fomentarà la coresponsabilitat dels seus participants i 
es promourà la seva capacitació per afrontar de forma 
autònoma i responsable la situació sociofamiliar en què es 
troben, es treballarà l’apoderament personal, la confecció 
de la mateixa cistella o la contribució econòmica en funció 
de les possibilitats de cada família i es realitzaran tallers 
de formació en temes de foment de l’autonomia de les 
persones, entre altres accions.

El passat any 2015, els Serveis Socials del Consell Comarcal 
van atendre, en l’àmbit d’alimentació, 608 famílies, fet que 
representa 2.074 persones ateses. Mollerussa va ser el 
municipi amb més demanda (amb 367 famílies), seguit de 
Bell-lloc (amb 37), Torregrossa (amb 32), Miralcamp (amb 
30) i el Palau d’Anglesola (amb 27).

L’alimentació és una necessitat bàsica i immediata de qualsevol persona

Text: Josep Anton Pérez
Fotografies: Josep Anton Pérez
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Ceps i vi han sigut la passió de Tomàs Cusiné, 
un valor que mou el sector dels cellers, tal 
com manifesta l’enòleg mollerussenc, que 
actualment gestiona cellers de referència de 
la DO Costers del Segre.
Tomàs Cusiné desprèn una aura que sembla estar en 
consonància amb l’entorn que li toca trepitjar en el 
seu dia a dia, una barreja de sensibilitat per l’entorn, 
passió per la feina i satisfacció pel resultat de la seva 
creativitat professional. Mèrits tots que evidentment no 
són personals, ja que el guru de la vinicultura i viticultura 
procura envoltar-se dels equips adients per obtenir els 
resultats del seu laboratori particular.

El que sembla un toc poètic no deixa de ser el reflex de la 
simbiosi a la qual ha volgut arribar Tomàs Cusiné amb el 
seu projecte professional. La terra, les plantes, l’entorn, 
el clima s’han de barrejar en les proporcions adients per 
aconseguir la millor qualitat.

Personalment, em feia la sensació que aquesta conversa 
amb l’enòleg seria com tornar als seus orígens, ja que 
els primers passos de la viticultura els va fer a les finques 
del Castell del Remei. Aquest complex els Cusiné el van 
adquirir als descendents de la família Girona, al voltant 
de 1982, quan es trobava en una delicada situació, 

i el reconvertiren en un dels cellers de referència de la 
Denominació d’Origen Costers del Segre l’any 1990.

Tomàs Cusiné va participar en la projecció del celler al 
capdavant del projecte familiar, elaborant vins d’una alta 
qualitat, fet que va servir per posicionar en el mercat la 
DO Costers del Segre, una tasca en la qual també van 
participar altres cellers de la demarcació. Tot plegat va 
ser una acció amb la qual els vins de la DO van començar 
a destacar i a competir amb els d’altres DO espanyoles. 

Amb això no volem dir que el mèrit fos del jove enòleg, 
sinó que va coincidir en una època en què van aparèixer 
modestos projectes moguts més per la passió que per la 
rendibilitat, que van propiciar una nova era en el sector, 
amb una saga d’autèntics artistes de l’enologia capaços 
d’obtenir vins d’un alt nivell. El jove enòleg gestionava 
una superfície de 400 hectàrees de vinyes de varietats 
autòctones i foranes: merlot, cabernet sauvignon, ull 
de llebre, garnatxa, sirà, chardonnay, sauvignon blanc, 
macabeu i pinot noir, i arribà a produir al voltant de 
650.000 ampolles anuals.

Tot i aquest període d’excel·lència, Tomàs Cusinè em va 
confessar que la seva opció de vida, això és, l’autèntic 
origen del seu projecte personal el tenia al Vilosell, en 
terres garriguenques i frontereres amb el Montsant, la 
Conca de Barberà i el Priorat. Tomàs deixaria el Castell 

UNA OPCIÓ DE VIDA
UN PROJECTE EMPRESARIAL ARRELAT AL TERRITORI

Text: Josep Anton Pérez
Fotografies: Josep Anton Pérez
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del Remei, al voltant del 2003, per posar els fonaments 
del nou celler en aquesta localitat, una obra que com a 
bon arquitecte enològic va dirigir des de les finques fins 
al producte final, evidentment envoltat d’un equip amb el 
qual dissenyaria la nova trajectòria empresarial.

Ara entenia el perquè de la seva afirmació: el Vilosell 
tenia el seu ADN personal, que va imprimir fins a arribar 
a un nou estadi d’excel·lència, amb vins personals que 
han suposat una contínua experimentació, amb altres 
denominacions com Conca de Barberà o Montsant. 

Tomàs Cusiné, però, també ha sigut uns dels visionaris 
que ha cregut en els binomis de vi i territori, vi i paisatge 
o vi i turisme. Va ser un dels impulsors de la Ruta del Vi 
de Lleida, una iniciativa amb la qual s’ha intentat atansar 
el públic a la cultura del vi, als seus orígens, aprofitant 
l’oferta paisatgística i arquitectònica. Un argument 
turístic per donar a conèixer la qualitat dels vins de la DO 
Costers del Segre.
Després de més d’una dècada, el Celler del Vilosell ja es 
troba entre els més destacats en les diferents DO amb 
les quals cohabita. Tomàs no s’atreveix a dir que el seu 
projecte garriguenc està consolidat, perquè assegura 



que el sector és molt dinàmic, els mercats són cada 
cop més exigents i l’aposta per la recerca i la innovació 
és la constant dels darrers anys. Ha capitanejat el 
projecte Vilosell en una trajectòria de desenvolupament, 
i circumstàncies personals el porten fa un parell d’anys 
altre cop al Castell de Remei, des d’on assumeix la 
responsabilitat de gestió del celler del Pla d’Urgell i 
Cérvoles.

Tomàs Cusiné planteja noves estratègies en el celler 
familiar, que passen per la renovació de les finques 
més antigues i la incorporació de ceps de varietats 
autòctones, amb la idea de potenciar els vins blancs. 
L’enòleg considera que el Castell del Remei compta amb 
unes característiques més favorables per al raïm blanc, 
encara que assegura que és un segment en el qual 
cal molta pedagogia, tant pel que fa als cellers com al 
públic, molt avesat als vins negres. Tot i així, afegeix que 
ja s’elaboren a la DO vins blancs de gran qualitat.

Al marge de la nova responsabilitat del celler, a 
Tomàs Cusiné se li planteja un nou repte en el marc del 
binomi celler i territori, donat que l’entorn del Castell del 
Remei forma part important del paisatge i la història de 
la comarca. Un lloc de visita, lleure i fins i tot devoció, 
ja que en el la finca es troba l’ermita de la Mare de Déu 
del Remei, així com un prestigiós restaurant. Aquest 

podria ser un nou repte de futur de Tomàs Cusiné: 
recuperar l’entorn arquitectònic de la finca per fer-lo més 
atractiu i funcional, adaptat als nous hàbits del turisme. 
Una destinació d’estades curtes i de cap de setmana, 
aprofitant la proximitat de l’estany d’Ivars i Vila-sana 
i complement idoni per a activitats relacionades amb 
el celler. En definitiva, la responsabilitat de la gestió 
professional d’un important grup vitivinícola i la de tutelar 
un destacat patrimoni paisatgístic i arquitectònic de més 
de tres segles d’història.



31

TR El magazine de www.territoris.cat

agenda
CONSELL COMARCAL

DE 
LES GARRIGUES

El territori de Catalunya fou, an-
tigament, disputat en diverses 
ocasions i ocupat per diferents 
poblats, els quals han deixat la 
seva empremta a la història. En 
concret, les Garrigues va ser du-
rant segles terra de frontera i per 
això s’hi van construir castells i 
elements defensius que encara 
avui es poden visitar. Us convidem 
a descobrir-los!

CASTELLS

CASTELL DE L’ALBAGÉS
Torre medieval del castell de l’Al-
bagés restaurada recentment que 
permetia el control de la vall del riu 
Set i d’una vista privilegiada del 
paisatge garriguenc.
Telèfon: 973 121 129

CASTELL DE L’ALBI

Restaurat recentment. Les tro-
balles arqueològiques han donat 
peu a una nova interpretació so-
bre l’ocupació del turó on hi ha el 
castell. 
Els seus orígens es remunten a 
l’etapa final del bronze, principis 
del món iber. Va ser després de la 

LES  
GARRIGUES 
FORTIFICADES

reconquesta i a partir del 1178 que 
es va convertir en castell. A par-
tir de l’any 1336, es va engrandir i 
es va convertir en un dels edificis 
més sumptuosos de Catalunya.
Va ser la reforma feta a mitjans 
del segle XVI la que el transformà 
en un palau del més pur estil re-
naixentista. Les guerres del segle 
XIX i la Guerra Civil van generar un 
enrunament progressiu del caste-
ll fins a l’actualitat, que ha estat 
recuperat per convertir-lo en un 
centre museogràfic i cultural per al 
municipi.

Telèfon: 973 175 004 (Ajuntament)

CASTELL D’ARBECA

Es conserven restes de muralla i 
part d’una de les torres de l’antic i 
poderós Castell dels Ducs de Car-
dona, que té el seu origen en una 
fortalesa àrab conquerida cap a la 
meitat del segle XII.
Telèfon: 973 160 182  (Oficina de 
Turisme)

CASTELL DE L’ESPLUGA CALBA

Fou construït  entre els segles XI i 
XII. És un gran casal senyorial de 
pedra, amb dues portes d’entra-
da: la principal, per la qual s’ac-
cedeix a les dependències del 
castell, i una altra, que comunica 
la capella amb l’exterior.
Telèfon: 973 156 005

CASTELL DE LA FLORESTA
Castell originari del segle XII, d’es-
til gòtic i renaixentista, que va per-
tànyer, entre d’altres, als comtes 
del Pallars, als ducs de Cardona i 
als ducs de Medinaceli. Hi desta-
ca la torre quadrada emmerletada, 
les finestres coronelles i el magní-
fic sostre teginat del segle XVI.
Telèfon: 973 141 094 / 659 294 542

MARÇ
L’Albi XX Festa 

de l’Oli 6 de març
Granyena de 
les Garrigues

Matança del porc 13 de març

Vinaixa Fira de l’Oli i la Pedra 13 de març
L’Espluga 
Calba

Matança del porc 19 de març

La Floresta Setmana cultural Setmana Santa: 
del 21 al 27 de 
març

ABRIL
L’Albi 2a Fira d’Artesania i 

Productes Autòctons
10 d’abril

Els Omellons Marxa de les Cabanes 
de Volta

17 d’abril

Bellaguarda Festa Major de Sant Marc 22 al 25 d’abril
El Vilosell III Dinar medieval 23 d’abril
Vinaixa Festa Major de Primavera 23 i 24 d’abril
Bovera Matança del porc 24 d’abril
Castelldans Aplec a l’Ermita de la 

Mare de Déu de Mont-
serrat

24 d’abril

MAIG
Arbeca Cassoles // Festa de treball 

a l’ermita de les Borgetes
1 de maig

Juneda Festa Major 1 de maig 
(Roca Fumada)

Vinaixa Aplec de Sant Bonifaci 1 de maig
El Cogul Festa Major 2 de maig 
Els Torms Festa Major 6 al 9 de maig
El Vilosell Aplec de Sant Miquel de 

la Tosca
7 de maig

L’Albagés Festa Major de maig 13, 14 i 15 maig
Cervià Aplec de les Besses 14 de maig
Juneda XXXVIII Concurs de 

Cassoles de Tros
14 i 15 de maig

L’Albi Festa Major de Sant Isidre 14 i 15 de maig
Cervià Festa Major de Sant Isidre 15 de maig
Juncosa Festa Major de Sant Isidre 15 de maig
Tarrés Festa Major de Sant Isidre 15 de maig
Bovera Festa de primavera 20, 21 i 22 de 

maig
Juneda Kalikenyo Rock 27 i 28 de maig
Puiggròs La Cassola 29 de maig
JUNY
Les Borges 
Blanques

Concurs de paelles d’arròs 12 de juny

Juneda Mostra Cultural de les 
Garrigues + 10 anys de 
Rojos de Junda

18 de juny

Granyena de 
les Garrigues

Festa d’estiu 25 de juny
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Castell de la Floresta
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La farmàcia d’Olga Casañas Torres ha incorporat un sistema 
personalitzat de dosificació de medicaments que prepara la 
medicació setmanal en bosses classificades per dies i horaris; així 
s’eviten les confusions i intoxicacions per error.

El sector farmacèutic fa la sensació que, al marge del 
desenvolupament de nous fàrmacs, de les receptes electròniques o 
d’altres serveis que provenen de la sanitat o de les administracions, 
no ha evolucionat respecte de les prestacions que ofereix a l’usuari.

Sí que és veritat que l’apotecari, encara que continua preparant les seves 
fórmules magistrals en la rebotiga, no ho fa en la mateixa mesura que anys 
enrere, i la bioquímica i la biologia molecular han convertit la farmàcia en una 
indústria que ha millorat la qualitat de vida i la longevitat de les persones. 
I encara que la indústria ha substituït les fórmules remeieres per altres de 
sintètiques, les rebotigues s’han transformat de laboratoris a centres de 
tecnologia. Aquesta deriva l’usuari tan sols la percep des del vessant de 
servei i funcionalitat.

En realitat, les farmàcies s’han vist obligades a adaptar la tecnologia al servei 
diari, amb la voluntat de garantir l’eficàcia i la seguretat, i en aquest sentit al 
Pla d’Urgell tenim un clar exemple d’aquesta aposta pels nous equipaments 
farmacèutics. Enriqueta Torres i la seva filla Olga van ser visionàries l’any 2010 
en instal·lar el primer robot de magatzem i lliurament de medicaments: des de la 
recepta la màquina servia directament el medicament amb una gran rapidesa.

Aquesta aposta tecnològica de funcionalitat l’ha continuat l’Olga Casañas Torres, i 
amb la mateixa voluntat d’innovació acaba d’incorporar un sistema personalitzat 
de dosificació de medicaments (SPD). Aquest aparell permet preparar les dosis 
diàries i horàries, principalment per a les persones polimedicades, la qual cosa 

sostenibilitat i eficàcia
en la farmàcia 

PUBLI

garanteix la seguretat i eficàcia en els tractaments.

Fins ara els centres sanitaris, residències geriàtriques o familiars de 
persones polimedicades havien de preparar les medicacions manualment, 
seguint el criteri de receptes i extraient els medicaments dels envasos 
d’origen, fet que suposava un risc d’errors i una major dedicació.

- Ajuda els familiars i els cuidadors dels pacients.
- Fa possible que persones soles o dependents disposin de la dosificació 
diària i horària.
- Permet fer el seguiment farmacològic i evitar les possibles interaccions 
i duplicitats.

L’SPD es diferencia d’altres equipaments d’aquestes característiques en el fet 
que els medicaments, al marge de la personalització, se serveixen en un blíster 
continu, en el qual es troba cada una de les preses del pacient, i en cada presa 
es pot veure la tipologia del medicament, l’horari i fins i tot els colors de cada 
unitat. Aquest seguit de dades faciliten la seguretat i el control del tractament per 
als cuidadors o familiars dels malats o persones amb dependència.
Podríem dir que la Farmàcia Torres ofereix preparar setmanalment 
un pastiller personalitzat amb tota la medicació classificada per dies i preses. Això 
significa oblidar les receptes, les caixes, les unitats, amb un exhaustiu control del 
tractament, i evitar tenir medicaments caducats i guardats en llocs inadequats.
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Tabú, silenci, por, estigma, són conceptes freqüents quan es 
parla de salut mental.  Paral·lelament, el desconeixement, el 
prejudici o el rebuig s’associen a una realitat social que crea 
malestar i que els que la pateixen s’estimen, moltes vegades, 
mantenir a l’ombra. Així, malgrat que afecta un nombre cada 
vegada més gran de persones, és, encara avui, un tema del 
qual es parla massa poc. 

Els estudis alerten que una de cada quatre persones sofrirà un 
trastorn mental al llarg de la seva vida.  Però, mentre psicòlegs i 
psiquiatres omplen les consultes i des de l’assistència primària 
es disparen les consultes, els malats continuen amagant, en 
nombroses ocasions, el seu diagnòstic. 

Especialistes, professionals, familiars i afectats saben, però, 
que parlar-ne és part de la solució, que conversar és prevenir, 
que sensibilitzar i trencar els falsos mites sobre la malaltia 
mental són imprescindibles per normalitzar situacions de rebuig 
i que abandonar termes pejoratius com  boig o tarat ajuden a 
humanitzar i a integrar.

Però què és salut mental i on són els límits? 
Com a punt de partida podem prendre la definició de salut que 
fa l’Organització Mundial de la Salut: “estat de complet benestar 
físic, mental i social, i no només l’absència d’afeccions o 
malalties”; una cita que van firmar l’any 1946 els representants 
de 61 estats a la Conferència Sanitària Internacional com a 

Preàmbul de la Constitució de l’OMS. 

Pel que fa a la definició de salut mental, la seva falta vindria 
donada per la dificultat d’adaptació de la persona a l’entorn 
cultural i social on viu, la qual cosa origina alguna forma de 
malestar subjectiu. Des de les associacions de salut mental 
posen especial èmfasi en el fet que no és una culpa ni un càstig. 
Tampoc no és mortal, ni contagiosa. Es tracta del cervell humà, 
un gran desconegut encara.

Se’n desconeixen les causes i per això es parla de factors que 
influeixen en la seva aparició,  desenvolupament i  pronòstic, 
uns factors que poden ser biològics, genètics, emocionals, 
relacionals, culturals, personals i socials, etcètera.  Trastorns 
psicòtics (com l’esquizofrènia), de l’estat d’ànim (ansietat o 
depressió) o de la personalitat en són només alguns exemples, 
els quals cada vegada pateixen més persones. I mentre una 
part de la societat les discrimina, afectats i familiars es veuen 
moltes vegades sobrepassats en aparèixer la malaltia o quan el 
diagnosticat es desestabilitza.

Els afectats augmenten; un dels majors 
reptes de la salut pública.
Per als experts, la salut mental és un dels majors reptes de 
la salut pública europea avui.  Així, des de la Unió Europea 
o l’Organització Mundial de la Salut donen prioritat a aquest 
tema i insten a fer polítiques de prevenció. Paral·lelament, les 

UNA CONVERSA PER ACABAR AMB 
L’estigma a  La salut mental

Text:Rosa Sánchez
Fotografies: Josep Anton Pérez
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necessitats dels malalts porten  familiars i entorn a unir-se i crear 
associacions que lluiten per aconseguir unes millors condicions 
i un millor futur. 

L’any 1993 naixia a Lleida Salut Mental Ponent, una entitat 
privada formada per familiars de persones amb malaltia mental 
i que obre les portes a tothom, atén consultes d’informació, 
orientació o assessorament i ofereix programes i serveis per a 
familiars i diagnosticats.

11.000 afectats amb trastorn sever a Lleida
Les dades a Lleida també creixen. Es calcula que a l’entorn 
d’11.000 lleidatans estan afectats per un trastorn sever 
en seguiment pel sistema públic de salut, encara que els 
professionals alerten de l’existència de molts casos sense 
diagnòstic. Però les dades no acaben aquí: el 90% dels afectats 
estan en situació d’atur.

Les dades de l’Associació Salut Mental Ponent respecte de 
persones ateses per aquesta entitat també augmenten: van 
passar de 542 el 2014 a 634 el 2015. A falta d’acabar la 
memòria de l’any passat, les dades del 2014 van detectar un 
increment de la demanda  d’atenció per temes de salut mental 
particularment entre joves i adolescents.  Altra dada rellevant 
és que el perfil de l’afectat atès per aquesta entitat durant el 
mateix període va ser d’una persona d’entre 41 i 60 anys i en 
primer lloc dones. Els diagnòstics més atesos són els trastorns 
psicòtics i els d’estat d’ànim.

“Un sector on gairebé tot està per fer”
Eva Barta, presidenta de l’associació, afirma que la situació a 
Lleida és més complicada que a la resta de Catalunya per la 
falta de recursos, i explica que la mirada en aquests moments 
des del món associatiu està posada en el model d’atenció 
comunitària per treballar en la integració d’aquestes persones.
“Portem un retard històric (...). S’ha avançat molt, comparat 
amb la situació nefasta que teníem abans, però falta molt per 
fer encara sobre el tema comunitari i de suport a la família (...). 

Parlem d’un sector on gairebé tot està per fer”, reivindica Barta, 
alhora que atribueix a la situació de crisi dels darrers anys el 
fet que tampoc no s’hagin pogut desenvolupar més mesures.

L’associacionisme lleidatà uneix esforços 
Per millorar la situació al territori i unir esforços es va crear, el 
2010, la coordinadora Salut Mental Catalunya–Terres de Lleida, 
una plataforma de referència en la demarcació que aglutina 
les diverses entitats socials del tercer sector que treballen dins 
l’àmbit d’intervenció de la salut mental.

Integren aquest col·lectiu set entitats: Associació Alba, 
AADDMM -Terraferma, Associació Salut Mental la Noguera, 
Associació Salut Mental Pallars, Associació Salut Mental Pla 
d’Urgell, Associació Salut Mental Ponent, Associació Salut 
Mental Ondara-Sió, Associació Talma i  Federació Salut Mental 
Catalunya. 

En els darrers anys, des de Lleida s’han posat en marxa 
diferents accions que han tingut com a objectiu cridar l’atenció 
ciutadana cap a un tema “primordial per a la societat”. 
#salutmentalenpositiu va ser una d’aquestes campanyes que, 
impulsada des de Salut Mental Ponent de Lleida, va voler fer 
èmfasi en la necessitat de parlar obertament de la malaltia. 
En aquesta línia, i més recentment, l’Associació Alba i la 
plataforma Obertament es van unir en la iniciativa Cap Conversa 
Pendent en un acte a Tàrrega, en què s’oferia seure en un sofà 
amb persones afectades per algun tipus de trastorn mental per 
parlar de forma informal i amena, amb l’objectiu de sensibilitzar 
i trencar estigmes.  

Aquest dinamisme lleidatà farà també que la ciutat de Lleida 
sigui el 8 d’octubre la seu de l’acte central de la celebració del 
Dia Mundial de la Salut Mental 2016 a Catalunya, una trobada 
que l’any passat va aplegar 1.500 persones a Valls, en una 
festa des d’on es reivindicava la dignitat per a la salut mental i 
una aposta política ferma per situar les persones afectades en 
el centre de les prioritats.
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Explica’ns quina és la teva biografia
El meu paisatge vital és el del Pla d’Urgell: vaig nàixer a Vilanova 
de Bellpuig, on vaig viure gairebé fins als 16 anys, quan amb la 
meva família ens vam traslladar a Mollerussa, però molts caps 
de setmana de la meva infantesa van transcórrer per Golmés, 
el poble de la meva mare. Vaig estudiar a les Vedrunes, al 
col·legi del Carme de Mollerussa primer i al Sant Josep de 
Tàrrega després, i vaig acabar el BUP i el COU a l’institut 
Terres de Ponent. D’allí vaig anar a estudiar Història de l’Art 
a l’Autònoma de Barcelona; des del 1992 visc a Lleida, ciutat 
on he desenvolupat la meva vida professional però sempre 
enyorada dels paisatges i de la meva gent de la Plana d’Urgell. 
Com ha estat la teva experiència al Museu de Lleida: diocesà 
i comarcal.

Per mi el Museu de Lleida és sinònim d’un projecte gegantí o 
dotar Lleida d’un equipament museístic que posés la ciutat de 
Lleida dins el mapa museístic del País mitjançant la posada 
en valor d’unes col·leccions patrimonials de primeríssim nivell, i 
amb tot el que això significa; i em sento molt afortunada d’haver 
pogut participar en la definició, construcció i arranjament del 
Museu de Lleida, al costat d’una munió de gent d’altíssim nivell 
professional de qui he après moltíssim; una gent amarada de 
saviesa i entusiasmada per poder tirar endavant un projecte 
complex, que ha anat trobant entrebancs com en tota gran 
obra. Però em sento molt satisfeta i orgullosa del resultat i, 
sobretot, de tot el que he après.

Que representa l’IEI per al territori?
Permet-me que et canviï l’ordre la pregunta: què significa el 
territori per l’IEI? Doncs et diré que, en la seva definició actual, 
el territori és la pedra angular i on pivota tota l’acció cultural 
que duu a terme l’Institut; és el paradigma del president Reñé: 
l’Institut d’Estudis Ilerdencs ha de ser l’altaveu de tot el que 
succeeix culturalment al territori i, alhora, ha de ser la caixa 
d’eines de servei per a tota la demarcació. L’objectiu final que 
tenim dibuixat és la potenciació de la ingent creativitat de les 
comarques de Lleida, que és moltíssima, dinàmica i de qualitat, 
i ho farem donant suport a les iniciatives culturals singulars que 
emanin dels municipis.

Es fa la suficient difusió de la cultura de la 
demarcació?
Que se’n fa està clar, i més avui que tenim altaveus amb les 
xarxes socials; una altra cosa és si les accions i programacions 
arriben als destinataris finals i/o al públic interessat. És 
sempre molt difícil avaluar a qui arriba la difusió i si el receptor 
redistribueix. Crec que la difusió és el gran handicap de les 
institucions cultural i més en un moment en què els públics 
potencials reben gran quantitat d’informació.

Valora la demarcació el seu patrimoni?
Tenim un territori amb un ingent patrimoni cultural. Ric, divers, 
singular, de qualitat i amb alguns exponents de primeríssima fila. 
Tant és així que estic convençuda que la potenciació, utilització 
i difusió dels nodes patrimonials que tenim a les nostres 
comarques poden ser (en alguns territoris determinats ja ho 
són) potents motors de desenvolupament local i de creació de 
riquesa a través del turisme cultural. Ara bé, cal inversió, si; 
però sobretot i en un primer nivell cal que la mateixa ciutadania 
atorgui valor, reconeixement i estima pel seu patrimoni; és a dir, 
el valor del patrimoni (més enllà d’aquells exponents que “per 
se” ja tenen la categoria) rau en el grau de coneixement que la 
ciutadania té del seu propi patrimoni.
Si una comunitat, un municipi no aprecia i valora els testimonis 
singulars de la seva pròpia trajectòria històrica, difícilment 
aquells béns podran seguir el procés de patrimonialització. 
Però crec que d’uns anys cap aquí tots els nostres municipis 
han pres consciència de la importància de la recuperació del 
seu patrimoni i per això és que tenen endegades estratègies 
diverses per a la seva conservació. I crec que aquesta és una 
molt bona notícia perquè d’aquí a uns anys el nostre patrimoni 
cultural serà un recurs fonamental per a molts dels nostres 
municipis, sobretot els del Pla de Lleida.

S’ha marcat la directora alguns objectius 
prioritaris?
Si és clar, si no immediats! Aprofitant l’alta qualitat i el 
coneixement de la casa dels seus recursos humans tenim la 

MONTSE MACIÀ
Directora de l’Institut d’Estudis Ilerdencs

Text: Josep Anton Pérez
Fotografies: Josep Anton Pérez
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voluntat d’analitzar aquelles debilitats que minimitzen els impactes culturals o 
la seva visibilitat, implementant estratègies que ens ajudin a l’avaluació de les 
nostres accions; valorar les col·leccions patrimonials i espais emblemàtics de la 
casa, optimitzar les potencialitats dels serveis són aspectes en els quals ja hi 
estem treballant.

Lleida compta amb un patrimoni cultural comparable amb altres demarcacions, 
quin creu que és el patrimoni més destacable de la nostra demarcació, i quin els 
més desconegut.
La demarcació de Lleida és un territori riquíssim en patrimoni cultural; el patrimoni 
monumental, arqueològic, etnogràfic, natural, immaterial, paisatge cultural solca 
totes i cadascuna de les nostres comarques.

No endebades comptem ja amb dos elements declarats patrimoni de la humanitat 
(el romànic de la Vall de Boí i les Falles o festes del foc), una declaració que és 
un reconeixement a la singularitat i a la necessitat de preservació d’uns béns 
preuats. Però hem de potenciar la valoració del mateix patrimoni, la necessitat 
de conservació d’uns béns que col·lectivament hem heretat i que en un futur 
immediat poden ser un instrument de desenvolupament econòmic. I el Pla de 
Lleida té unes potencialitats en patrimoni cultural de primeríssim nivell que, per 
bé que en alguns casos ja ha començat la seva “patrimonialització”, encara 
falta establir estratègies per a la seva utilització; estic pensant amb el conjunt 
de la Vall del Corb, amb nodes patrimonials rellevants, com és Vallsanta, o el 
conjunt d’elements del Canal d’Urgell que són constitutius de paisatge cultural o, 
també, per descomptat, el territori del Baix Segrià, amb una munió de patrimoni 
arqueològic i natural de primera línia.

Cal, però, establir sinergies amb la resta d’agents municipals i culturals que 
conflueixen en la seva gestió. Tinc clar que la posada en valor d’aquest patrimoni 
és fonamental per al nostre desenvolupament i el nostre reconeixement.
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Voldria aprofitar aquesta oportunitat per afegir al debat la 
realitat del canal d’Urgell en el context de l’Ebre, estudiant 
atentament diferents projectes de reg i cadascuna de 
les tendències, amb uns principis comuns que tenen 
repercussions d’àmbit global.

Primer: no hi ha agricultura eficient sense un sistema eficaç de 
regadiu.

Segon: per a un regadiu eficient, és imprescindible disposar 
dels volums d’aigua amb les màximes garanties de quantitat i 
oportunitat.

Aquests conceptes bàsics i evidents són aplicables també al 
regadiu de les 70.000 ha del canal d’Urgell, la zona agroalimentària 
més important de Catalunya per la seva superfície, producció i 
economia i que se sustenta amb el reg dels canals d’Urgell.

Atesa la seva importància en l’estructura social (80% del PIB de 
la zona), incloent-hi llocs de treball, hem de preservar els factors 
que ho fan possible, i, com s’ha dit, la disponibilitat dels cabals 
de reg adequats en són “el factor bàsic”. Entenem que els plans 
hidrològics, com l’actual de l’Ebre, han de garantir els recursos i 
fer-los compatibles amb altres aspiracions, que, si bé poden ser 
legítimes, no sempre se sustenten en disponibilitat de recursos 
real. Aquestes aspiracions de vegades estan  influenciades per 
interessos  polítics o d’altres tipus, i poc tenen a veure amb les 
obligacions i drets mediambientals i dels usuaris, compatibles amb 
les potencialitats que tenen els rius.
Regants dels canals d’Urgell, entre tots defendrem els recursos 
que fan possible la nostra forma de vida.

DEBATS D’ACTUALITAT

Ramon Carné Teixidó
President de la Comunitat General

de Regants dels Canals d’Urgell
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Trenta  anys després de les primeres intervencions a la fortalesa 
dels Vilars d’Arbeca, el Grup d’Investigació Prehistòrica de la 
Universitat de Lleida que dirigeix les excavacions ha decidit fer 
un gir estratègic. Projectes “engrescadors” que contraresten la 
falta de finançament per continuar amb l’activitat sobre el terreny 
i mitjançant els quals es vol potenciar la difusió dels avenços, 
alhora que conscienciar l’administració i les institucions de la 
importància de la fortificació com a bé cultural i recurs turístic.
 
Conegut des de sempre pels habitants d’Arbeca, aquest 
jaciment, considerat únic en el món ibèric català, no 
va ser però descobert arqueològicament fins a l’any 
1975, i encara van passar deu anys més fins que 
no se’n van iniciar les excavacions. Malgrat que 
bona part de les restes ja havien estat arrasades pels 
treballs agrícoles, al llarg de les tres darreres dècades els 
estudis no s’han interromput, la qual cosa demostra la seva 
importància per al coneixement del procés d’iberització a les 
Terres de Ponent.

Són molts els col·laboradors, promotors i patrocinadors que 
han ajudat en aquests anys perquè el projecte de Vilars hagi 
estat un dels més consolidats i actius, des d’institucions com 
l’Ajuntament d’Arbeca, el Consell Comarcal de les Garrigues 
o la Diputació de Lleida, fins a empreses privades, la UdL o el 
grup de persones que integren l’Associació d’Amics de Vilars. 

El ritme de treball en el camp d’excavació i restauració va 
decaure el 2015, si bé es va continuar realitzant fins a la 
tardor. Però les expectatives no eren bones per a enguany: 
les retallades dels recursos i de subvencions públiques feien 
preveure la falta de finançament. Davant aquesta situació, des 
del grup d’arqueòlegs de la UdL, encapçalat per Emili Junyent, 
han optat aquest 2016 per reorientar la seva estratègia i donar 
un nou enfocament en la reivindicació del conjunt. 

Un dels projectes que es du a terme i que està previst que vegi 
la llum pròximament és una gran exposició en col·laboració 
amb l’Institut d’Estudis Ilerdencs i el Museu de Lleida, mostra 
que oferirà materials arqueològics restaurats, una maqueta i 
dos vídeos de la que algú ja va nomenar “misteriosa i insòlita” 
fortalesa de fa 2.800 anys. 

Col·laboracions amb altres equips o buscar diferents fonts de 
finançament són part també d’aquest nou plantejament. En 
aquesta línia s’han establert ja contactes amb la Universitat de 
Barcelona i la Universitat Autònoma de Madrid per tal de fer 
nous aixecaments 3D, renovar les restitucions virtuals de les 
diferents fases de la fortalesa, desenvolupar aplicacions per a 
mòbils i començar a dissenyar uns paquets pedagògics.

30 anys

La fortalesa
dels Vilars

d’excavacions

Text: Rosa Sánchez
Fotografies: Amics dels Vilars
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I és que els Vilars d’Arbeca esdevé un conjunt excepcional de 
reconegut  valor històric i arqueològic que el van fer mereixedor 
de la declaració, l’any 1998, de Bé Cultural d’Interès Nacional.
Poblat prehistòric, la fortalesa es va començar a construir 
durant la primera edat de ferro, segle VIII aC, i va estar habitada 
durant 400 anys. Els seus constructors eren gent que pertanyia 
al grup cultural dels camps d’urnes, anomenat així pel costum 
d’incinerar i enterrar en vasos ceràmics les cendres dels seus 
morts. 

Segons els estudis realitzats, durant els segles VI i V aC, 
els seus descendents van viure un procés d’iberització i el 
desenvolupament dels períodes ibèric antic i ibèric ple de 
l’època ilergeta. 

La fortificació està plena d’incògnites, com les raons de 
les seves defenses tan descomunals que la feien gairebé 
inexpugnable, amb una muralla circular de cinc metres d’ample 
i els mateixos d’alçada, flanquejada per una dotzena de torres, 
una barrera de pedres clavades i un fossat inundable de quinze 
metres d’ample per quatre de fons que rodejava el castell. 
Possiblement, la residència d’un cabdill o príncep. Un altre dels 
misteris és la causa del seu abandonament, ja que el recinte no 
va ser destruït, sinó simplement desallotjat. 

L’urbanisme interior s’organitzava radialment al voltant d’una 
plaça presidida per una gran cisterna.  Durant més de quatre 
segles es van anar succeint remodelacions urbanístiques, 
aixecant-se cada nova fase sobre les restes de l’anterior, la qual 
cosa va provocar una gran acumulació de restes que, un cop 
abandonat el lloc i amb el temps, va acabar configurant un turó 
artificial que la climatologia, l’erosió i l’activitat humana han anat 
degradant amb els anys, segons es posa de manifest en els 
estudis dels investigadors.

Tot plegat, una visita que els aficionats a l’arqueologia no es 
poden perdre. Com a tastet, es pot donar una ullada en una 
passejada interactiva a la fortalesa en línia a la web:
 www.vilars.cat
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