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El país està immers en un ambient polític convuls que 
no propicia precisament l’optimisme de la ciutadania. 
Aquesta situació sembla extreta d’una d’aquelles sè-
ries de ficció en la qual els guionistes allarguen l’ar-
gument amb la intenció de mantenir l’audiència. La 
classe política ha tingut la facultat de fer desaparèixer 
les esperances de canvi, de millores socials i de lliber-
tat que els ciutadans esperaven dels darrers comicis. 
 
Deia Nelson Mandela que els veritables líders han d’estar 
disposats a sacrificar-ho tot per la llibertat del seu poble. 
El mandatari sud-africà va posar en pràctica aquesta re-
flexió fins a les darreres conseqüències, en un escenari 
molt més complex del que actualment viu el nostre país.

Tot i l’actitud decebedora dels polítics, és difícil d’enten-
dre com la ciutadania continua suportant una situació de 
desídia, de desgovern, de corrupteles i de despropòsits 
sense aturador. És el fracàs d’uns serveis per alimentar 
discursos buits els uns, demagògics uns altres, i d’aquesta 
manera justifiquen el seu paper de responsabilitat. 

En aquests moments els que realment estan fent un gran 
sacrifici són els ciutadans, que amb molt d’esforç i penú-
ries financen un sistema polític que no té cap vocació de 
màrtir i que tan sols afina el llapis per calcular els rèdits 
electorals. S’ha demostrat a Catalunya, tot i la bona vo-
luntat dels grups més sobiranistes; s’ha demostrat a l’Es-
tat, tot i la bona voluntat dels grups més socialdemòcra-
tes. Els polítics no han entès -perquè fa massa temps que 
no baixen a la realitat- que els perjudicats de la seva acti-
tud són els ciutadans, però en realitat es comporten així 
perquè els ciutadans els ho permeten.

Deia el periodista Ryszard Kapuscinski que 
“el nacionalisme és intrínsecament dolent 
per dos motius. Primer per creure que unes 
persones són, per la seva pertinença a un 
grup, millors que unes altres. Segon perquè, 
quan el problema és l’altre, la solució implíci-
ta d’aquest problema sempre serà l’altre. 
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L’entorn del 
cavall descobreix 
les qualitats 
terapèutiques

Els humans i els cavalls interaccionen de moltes maneres, 
no només en una varietat de competicions esportives i ac-
tivitats de lleure no competitives, sinó també en activitats 
de treball: l’agricultura, l’entreteniment, l’aprenentatge as-
sistit i la teràpia. Aquests animals també han estat utilitzats 
tradicionalment en la guerra. I s’han desenvolupat una gran 
varietat de tècniques hípiques i de conducció, i s’han utilitzat 
molts estils diferents d’equipament i de mètodes de control. 
 
I què tenen d’especial els cavalls? En primer lloc, una vis-
ta molt bona però diferent de la dels humans. Els seus ulls 
són els més grossos de tots els mamífers terrestres; això els 
permet gaudir d’un camp de visió d’uns 350 graus. També 
cal destacar-ne l’oïda, molt més sensible que la dels hu-
mans. Sembla demostrat que els cavalls poden sentir al-
gunes vibracions transmeses pel sòl a través dels peus. 
 
Arreu del món, els cavalls tenen un paper en les cultures 
humanes. Els cavalls són utilitzats per al lleure, per als es-
ports i per al treball. La Xina tenia QUAN? (CALDRIA ACO-
TAR-HO EN EL TEMPS) el nombre més gran de cavalls del 
món, amb més de 8 milions, seguida per Mèxic (6.260.000), 
el Brasil (5.900.500), els Estats Units (5.300.000) i l’Argen-
tina (3.655.000). Les activitats relacionades amb els cavalls 
tenen un impacte directe en l’economia dels Estats Units de 
més de 39.000 milions de dòlars; i si es tenen en compte les 
despeses indirectes, l’impacte és de més de 102.000 mili-
ons. En una enquesta del 2004 efectuada per Animal Planet, 
més de 50.000 espectadors de 73 països votaren pel cavall 

com el quart animal preferit del món. El cavall apareix so-
vint en l’art i la literatura, especialment com a acompanyant 
del guerrer o cavaller. En són exemples Babieca, el cavall del 
Cid; Rocinante, el company de Don Quijote; Jolly Jumper, el 
cavall de Lucky Luke, o Bucèfal, el cavall d’Alexandre Magne. 
 
En altres ocasions els cavalls són protagonistes litera-
ris. Black Beauty és el títol d’una saga sobre un cavall 
negre publicada al segle XIX, de gran èxit. Els houyhn-
hnm són una de les races que es visiten a Els viatges de 
Gulliver, formada per cavalls intel·ligents que menyspre-
en els homes. En la mitologia apareixen nombroses re-
ferències als cavalls, des de criatures basades en aquest 
animal, com Pegàs, el centaure o l’unicorn, fins a cavalls 
de grans dimensions i poders, especialment a la cultu-
ra nòrdica i germànica. Destaca l’enginy associat al ca-
vall que va permetre als grecs guanyar la guerra de Troia. 
 
És clar que els equins han sigut més que un simple animal de 
companyia; i com s’ha dit al principi, la relació amb l’home 
ha evolucionat en la mesura que han evolucionat les cultu-
res, unes més avançades que altres. És evident que amb la 
revolució industrial aquest animal va perdre un paper des-
tacat, que podríem dir que va quedar relegat a l’esport, el 
lleure i les tasques rurals. Però en aquests àmbits no va dei-
xar de tenir una relació estreta, i, en molts casos, destacada. 
 
En l’àmbit de l’esport, són variades les modalitats en què 
els equins són protagonistes: concurs complet d’equitació, 
doma clàssica, concursos de salt o proves d’enganxada, es-
pecialitats que a dia d’avui continuen essent rellevants. I 
és justament en aquest camp que la demarcació de Lleida 
compta amb un important referent en l’Institut Mollerus-
sa, un centre educatiu que per la seva trajectòria en l’àm-
bit rural ha incorporat en la seva proposta curricular les 
activitats equines. Aquesta oferta pedagògica ha incremen-
tat considerablement la demanda de joves i professionals 

La família dels èquids ha estat lligada a 
l’evolució humana al llarg dels segles -ca-
valls domèstics, cavalls salvatges, ases. 

Són animals que s’han mogut entre l’èpica i la 
supervivència de moltes cultures fins a arribar 
a l’època actual, amb el descobriment d’altres 
qualitats, les terapèutiques.

Text: Josep A. Pérez 
Fotografia: Josep A. Pérez  
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que s’hi volen dedicar. El centre educatiu ha incorporat 
en els darrers cinc anys equipaments especialitzats que 
han sigut escenari de competicions i exhibicions equines. 
 
En un entorn més nostàlgic, el cavall també s’ha conservat 
com un element del lleure, en activitats turístiques i festives 
que han recuperat els carruatges com a transport de recu-
peració de la cultura popular. L’increment del turisme rural i 
la recuperació de festes i tradicions populars han fet possible 
el ressorgiment d’activitats relacionades amb aquest àmbit. 
 
Considerem, però, que un dels aspectes més desta-
cats que avui en dia s’ha de tenir en compte en l’en-
torn equí és el terapèutic. La recerca ha permès evi-
denciar les qualitats d’aquests animals per promoure 
la rehabilitació de persones amb discapacitats físi-
ques, psíquiques, sensorials i/o socials amb problemes 
d’aprenentatge o amb necessitats educatives especials. 
 
D’aquesta qualitat dels cavalls, en sorgeix l’equinoteràpia, 
una activitat rehabilitadora reconeguda a tot el món, que 
consisteix a aprofitar els moviments tridimensionals del 
cavall per estimular els músculs i articulacions. A més, el 
contacte amb el cavall aporta altres facetes terapèutiques 
en els camps cognitius, comunicatius i de personalitat. 
 
La teràpia amb cavalls no és nova, s’utilitza de forma sis-
temàtica des dels anys 60, encara que els seus avantatges 
es coneixen des de temps molt antics (ja Hipòcrates l’any 
460 aC parlava dels beneficis del ritme del cavall i des de 
l’any 1600 podem trobar moltes referències sobre els 
beneficis físics i emocionals de l’equitació). A la demar-
cació de Lleida també han sorgit equipaments especia-
litzats en aquestes activitats, adreçats a particulars i col-
lectius, que les combinen amb les propostes de lleure.  
 
No podem saber si ha sigut l’home qui ha descobert les quali-
tats dels equins, o han sigut aquests els que han volgut demos-
trar que, malgrat tot, poden continuar essent un bon aliat per 
conviure-hi, més enllà de la revolució industrial i tecnològica.
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El paisatge és el principal atractiu de moltes destinacions 
turístiques. El desig de viatjar i conèixer els llocs descrits 
en els llibres o representats per la pintura o les fotogra-

fies en una societat cada vegada més icònica ha fet, també 
dels paratges agrícoles, un reclam i un atractiu. I és així com, 
mentre que per a alguns la vinya, l’olivera o l’ametller esde-
venen agradables imatges gravades a la retina, altres hi han 
vist clars potencials per generar noves oportunitats per a la 
promoció i el desenvolupament econòmic del territori. 

Empresaris i administracions han entès que la integració de 
l’activitat turística i el paisatge és un dels principals actius i 
potencialitats de Catalunya, i en el cas d’Aitona han posat fil 
a l’agulla amb el llançament d’un projecte pioner: Fruituris-
me.  L’aposta, impulsada des de l’Ajuntament d’aquest mu-
nicipi del Segrià, incideix en la cultura de la fruita dolça tan 
pròpia de la zona, com són els préssecs, la nectarina i el pa-
raguaià o platerina, i ofereix al visitant no només la iniguala-
ble visió dels camps d’una agricultura de regadiu, sinó també 
la possibilitat de degustar combinacions gastronòmiques en 
què la cuina tradicional es posa al servei dels fruits aitonencs.  

Administració, centrals de fruita, empresaris i veïns sumen 
esforços en un projecte transversal de poble, un exemple a 
seguir en pro del territori i en què tots guanyen. Sota  la mar-
ca Fruiturisme, es proposen activitats a l’aire lliure en con-
tacte directe amb la natura, experiències de què es pot gau-
dir passejant, però també corrent o en bicicleta, aprofitant 
la creixent  febre per aquests esports o practicant diferents 
modalitats que aproparan el visitant als camps de fruita dol-
ça a través de diverses rutes ben diferents. Les opcions són 
moltes, des de la visita lliure a la guiada o, fins i tot, a través 
de rutes escolars. 

Aconsellables en totes les èpoques de l’any, també ara als me-
sos de calor ens trobem amb algunes d’aquestes proposicions 
en el seu màxim esplendor. És el cas per exemple de la ruta 

El naixement del fruit, al mes de juny, que, com el seu nom 
indica, recull el moment quan el fruit petit comença a créixer 
a l’arbre i delecta el visitant amb una visió espectacular abans 
de la collita de l’estiu.

La primavera és, però, l’època més visual i impressionant, i el 
mes de març la millor data per coincidir amb la floració dels 
fruits. No obstant això, una altra de les propostes, La ruta de 
la fruita dolça, convida a conèixer les tasques de l’agricultura 
de regadiu i la recollida del fruit, juntament amb el funciona-
ment de les centrals de fruita en ple rendiment, precisament 
durant l’època estival.

Cal destacar també la Ruta flor del segon origen, amb les localit-
zacions i els paisatges amb la flor del presseguer que apareixen 
a la pel·lícula Segon origen, del director lleidatà Carles Porta.

És aquest un turisme, el d’Aitona, que s’afegeix a altres mo-
dalitats com el de muntanya, el cultural, l’esportiu o el de sol 
i platja. És un turisme que es reinventa i que, en paraules de 
l’alcaldessa aitonenca, constitueix “un esclat per als sentits” 
en “un poble en què, durant un temps, fins i tot l’aire té una 
olor lleugerament ensucrada”.

Aitona: el turisme es 
reinventa

Text: Rosa Sánchez
Fotografia: Arxiu
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NOU RUTES PER GAUDIR TOT L’ANY

1. Fruital
Proposta per gaudir corrent mentre es con-
templa el paisatge.

2. Ruta de la flor
Ruta escolar. Per gaudir del principi de la 
floració després del repòs hivernal.

3. El naixement del fruit
Ruta escolar. Al mes de juny. Una visió es-
pectacular abans de la collita de l’estiu.

4. Ruta de l’arbre fruiter
Rutes per l’entorn. Un recorregut de 5,7 
km, pràcticament pla i sense dificultat, per 
gaudir durant tot l’any de l’horta d’Aitona.

5. Ruta de la serra Brisa
Rutes per l’entorn. Recorregut de 4,4 km 
que es pot fer a peu o en bicicleta de mun-
tanya. L’itinerari porta a l’ermita romànica 
de Sant Joan de Carratalà, des d’on es pot 
gaudir de vistes de la vall.

6. Ruta flor del segon origen
Visita guiada amb les localitzacions de la pel-
lícula Segon origen, del director Carles Porta. 

7. Ruta de l’arbre en flor
Visita guiada amb la flor com a element 
protagonista i diferenciador d’Aitona des-
prés de l’hivern.

8. Ruta fotogràfica
Visita guiada per paratges amb grans exten-
sions d’arbres fruiters. 

9. Ruta de la fruita dolça
Visita guiada per conèixer les tasques de 
l’agricultura de regadiu, la recollida de la 
fruita i el funcionament de les centrals en 
ple rendiment a l’estiu.
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Mollerussa intenta revitalitzar la zona de l’avin-
guda de la Generalitat i la plaça de l’Estació, el que 
havia sigut un dels focus del lleure i del comerç més 
importants de la ciutat.
El triangle de l’antiga N-II, amb els carrers del Comerç i de 
Prat de Riba, havia sigut un dels principals pols d’atracció de 
Mollerussa en els àmbits del comerç i del lleure. L’avinguda 
de la Generalitat havia sigut seu d’entitats financeres, con-
cessionaris de vehicles, comerç de diversos sectors i serveis 
i, sobretot, d’una gran activitat de lleure i restauració, tam-
bé amb els carrers adjacents, de Sant Isidori, de Navarra i 
fins als carrers del Nord i de l’Urgell.

Qui no recorda l’activitat frenètica dels caps de setmana, 
l’anar i venir de compradors, de públic i de jovent fins a altes 
hores de la matinada, amb tot el que això significava per a 
l’economia de la ciutat?

Mollerussa 
vs 

Mollerussa
Tota aquesta vitalitat es va anar diluint en 
la mesura que es va dissoldre la capacitat 
d’atracció del lleure. La gran “macro” de 
Golmés va caure en desgràcia i, de retruc, va 
ensorrar tot el sector mollerussenc. A poc a 
poc totes les sales es van anar tancant i la 

zona es va anar apagant com una espelma. El tancament del 
Musicland, el trasllat d’entitats financeres, la falta d’activitat 
a l’estació de tren i la dinamització del centre històric han 
convertit aquests carrers en un petit reducte, en el qual l’ac-
tivitat aconsegueix resistir gràcies a l’experiència i el bon fer 
comercial.

L’evidència de la importància de la zona es fa palesa amb 
l’interès de l’Ajuntament de revitalitzar-la, i per aquest motiu 
l’actual equip de govern està desplegant un seguit d’iniciati-
ves que haurien de recuperar progressivament el seu dina-
misme original.

Text: Josep A. Pérez
Fotografia: Josep A. Pérez
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Gràcies als germans Freixes, l’avinguda de la 
Generalitat ja ha fet un primer pas, amb el 
Centre Cultural que acull la seu de l’Associ-
ació Albada i el Centre Excursionista Serrala-
da, i pròximament l’Agrupament Escolta Cal-
Met. I, en aquest sentit, l’antic Hotel Duch ha 
de transformar-se en la nova Escola Munici-
pal de Música.

Les previsions es completen amb la nova 
estació d’autobusos -que està prevista cons-
truir a l’altre costat de l’estació en paral·lel a 
la carretera de Linyola, amb un pàrquing per 
a vehicles- i la passarel·la sota les vies del 
tren, que permetrà el pas de vianants d’una 
banda a l’altra.

El projecte municipal es podria completar 
amb accions urbanístiques i de mobilitat del 
carrer de Prat de la Riba i de la cantonada dels 
carrers de Navarra i del President Macià, que 
es podria convertir en una nova plaça.

Podríem dir que actualment tenim una Mo-
llerussa de dues velocitats, per posar un 
símil, i aquest desequilibri és el que l’Ajun-
tament vol millorar amb el projecte de dina-
mització de la zona de l’Estació.
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És evident i constatable que la situació econòmica dels 
darrers anys ha modificat molts dels hàbits del públic pel 
que fa a les destinacions turístiques. Fa un temps era poc 
probable que una família, un grup d’amics o una pare-
lla es plantegessin passar els tan esperats dies de descans 
en un poble de l’interior, en un allotjament rural o fent 
un recorregut pels castells de la Segarra, per posar algun 
exemple. Europa, Amèrica o destinacions exòtiques ha-
vien sigut destinacions habituals per a un estiu com calia. 
 
I pel que fa al país, tota destinació passava per la costa o 
la muntanya; la resta del territori quedava totalment in-
visible en catàlegs i ofertes de viatges: les promocions, la 
publicitat dirigida a les excel·lències del sol i el paisatge 
muntanyencs d’imatges bucòliques. Feia la sensació que 

qualsevol racó de la Panadella en avall no podia tenir cap 
atractiu, fora del que no fos relacionat amb l’entorn de pagès. 
 
Cal dir que aquest paradigma també ens el vàrem creure la 
gent del territori, culpables de no donar suficient valor al 
patrimoni arquitectònic, a la importància de ser el rebost i 
el centre de sectors primaris estratègics, de la cultura po-
pular pròpia i del paper en l’evolució de la història del país. 
 
Podríem dir que la situació econòmica ha sigut la culpable, en 
part, d’aquest canvi de la percepció del paradigma turístic. Els 
recursos més minsos han obligat a buscar destinacions més 
properes, a valorar la tranquil·litat i el patrimoni local i, el 
més important, a valorar la convivència, la relació amb la gent 
dels pobles com a preservadors de la tradició i la identitat del 
país. És per aquest motiu que han proliferat els allotjaments 
rurals, les ofertes de lleure en entorns tradicionals, el con-
tacte amb la quotidianitat del territori. De manera progressi-
va la demanda de turisme interior s’ha incrementat, i aquest 
creixement ha fet despertar l’enginy de la gent del territori, 
que ha vist en aquest sector una possibilitat de complemen-
tar l’activitat tradicional i una important font d’ingressos. 
 

Turisme més enllà 
de la Panadella

l turisme interior està recuperant un res-
pectable posicionament en la demanda 
dels darrers anys, una circumstància 

que municipis de la demarcació de Lleida estan 
aprofitant com a complement de l’activitat eco-
nòmica tradicional

Text: Josep A. Pérez
Fotografia: Josep A. Pérez
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Un exemple d’aquest nou escenari el tenim a Vila-sana, 
un petit municipi del Pla d’Urgell que, amb l’estany d’Ivars 
i Vila-sana com a catalitzador de la seva oferta, ha enge-
gat un projecte en el qual ha implicat tots els agents lo-
cals i comarcals relacionats amb el turisme i el lleure. Sota 
la tutela de l’Ajuntament, el projecte ha implicat els allot-
jaments rurals -Casa Utxafava, Ca l’Andorrà i Cal Pau-, els 
establiments de restauració -Petit Xiroi, Villa Orce i Àrea 
de Servei de Vila-sana-, així com propostes culturals i de 
lleure -com la Finca OM, el circuit de BMX o l’Espai Cultu-
ral dels Canals d’Urgell i altres equipaments de la comarca. 
 
El municipi va inaugurar recentment el Centre d’Immer-
sió Audiovisual (CIM), un espai multidisciplinari destinat 
a activitats culturals, formatives, pedagògiques i profes-
sionals. Aquesta sala és oberta a qualsevol tipus d’ini-
ciativa que pugui aprofitar les infraestructures locals, 
modestes però de gran qualitat. Un municipi, per altra 
banda, ben comunicat, i a poca distància de les capitals 
més properes -Balaguer, Lleida, Tàrrega o Mollerussa. 
 
El projecte preveu també en la seva oferta l’activitat física 
amb la Ruta de l’anell, un circuit senyalitzat que discorre per 
alguns dels termes de la comarca, amb zones de descans. Pel 
que fa a la gastronomia, els establiments locals han fet una 
aposta per la recuperació de la cuina tradicional evoluciona-
da i creativa, amb la premissa de divulgar els productes de 
proximitat, la producció pròpia i de temporada. Aquestes ca-
racterístiques han permès que el públic apreciï i valori aques-
ta cuina, que no per modesta deixa de ser de gran qualitat. 
 
El fet de no disposar d’importants paratges naturals ni 
de l’atractiu del mar no ha impedit que projectes com el 
de Finca OM hagin convertit la plana en escenari d’ac-
tivitats amb l’entorn dels correus, dels pobles i de l’ac-
tivitat quotidiana en atractiu d’un nou turisme a l’ai-
re lliure, amb els cavalls com a protagonistes. Aquest 
espai també destaca per les activitats terapèutiques i la 
formació i perfeccionament per als professionals de l’hípica. 

“Pel que fa a la gastro-
nomia, els establiments 
locals han fet una aposta 
per la recuperació de la 
cuina tradicional evoluci-
onada i creativa, amb la 
premissa de divulgar els 
productes de proximitat, 
la producció pròpia i de 
temporada” 
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A propòsit d’això, el consistori també ha do-
nat suport a un projecte esportiu pioner a 
la demarcació i fins i tot a l’Estat, el circuit 
de BMX, una modalitat de ciclisme amb un 
gran nombre de seguidors, que a Vila-sana 
tenen el circuit de referència. El projecte l’ha 
impulsat Marc Tugues, un esportista d’elit 
de diverses especialitats ciclistes, com des-
cens, BMX o BTT. Tugues ha convertit aquest 
espai en centre de competicions nacionals i 
internacionals, en espai d’entrenament i de 
preparació dels esportistes més destacats, i 
des de fa uns mesos en oferta d’activitat fí-
sica familiar. El circuit de BMX compta amb 
la primera rampa olímpica d’aquesta espe-
cialitat ciclista, i també amb circuits de qua-
tre dificultats per tal que el puguin utilitzar 
des dels no iniciats fins als professionals. 
Aquest equipament, per altra banda, ofereix 
activitats extraescolars als centres educa-
tius i la celebració d’esdeveniments variats. 
 
Tot plegat, un compendi de cultura, gas-
tronomia, activitat física, allotjament rural, 
natura i lleure que vol valorar el municipi i 
la comarca, i, el que és més important, que 
ha fet creure als seus actors que el territori 
també compta amb atractius per a la gent de 
la Panadella en amunt.
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Nou Reglament Europeu de 
Protecció de Dades

Afectarà tots els autònoms, empreses, 
associacions, administracions i entitats

El 25 de maig de 2016 va entrar en vigor el nou Reglament 
de Protecció de Dades (RGPD) als països de la Unió Euro-
pea. El temps d’adaptació és fins al 25 de maig de 2018. Això 
significa que durant els pròxims dos anys les empreses i les 
administracions públiques hauran de realitzar les modifica-
cions i ajustos necessaris per garantir el seu compliment.

Com a novetats principals:

1S’hi afegeixen dos nous drets per a les persones, el dret a 
l’oblit i a la portabilitat de les dades.

2També apareix una nova figura: el DPO (Delegat de Pro-
tecció de Dades), obligatori en alguns casos, segons l’ac-

tivitat del negoci.

3S’incrementen notablement les sancions econòmiques, 
que poden arribar als 20.000.000 € o al 4% del volum del 

negoci total anual de l’exercici financer anterior.

4Una altra novetat destacable és que el Reglament l’hau-
ran de complir no només les entitats establertes a Euro-

pa, sinó també totes les empreses fora de la Unió Europea 
que tractin dades personals de ciutadans europeus.

Aquest reglament té com a 
objectiu garantir i protegir, 
pel que fa al tractament 
de les dades personals, les 
llibertats públiques i els 
drets fonamentals de les 
persones físiques, i espe-
cialment del seu honor i la 

seva intimitat personal i familiar.

Recordem que la Llei de protecció de dades (LOPD) i el nou 
Reglament europeu de protecció de dades són d’OBLIGAT  
COMPLIMENT per a empreses, autònoms, associacions, co-
munitats de propietaris...
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Mollerussa és un referent firal no només en 
l’àmbit lleidatà sinó també per a Catalunya i co-
munitats com l’Aragó o el País Valencià. O, qui 
no coneix la Fira de Sant Josep?

De la mà de Fira de Mollerussa es presenta el nou cer-
tamen Mollerussa E-Vents, una convocatòria pione-
ra, innovadora i atractiva amb interessants propostes 

que busquen la interactivitat del visitant, convidant-lo a gau-
dir de dues nits d’experiències a través de la moda, incloses 
desfilades comercials; l’oci, amb firmes de serveis i esdeve-
niments, i actuacions musicals en viu o la gastronomia, amb 
el sector de la restauració i sessions de show cooking.

Un projecte ambiciós el que proposa la capital del Pla d’Urgell 
amb un diferenciat plantejament com a esdeveniment noc-
turn i participatiu, en una clara aposta per adaptar el format 
de fira a les demandes del públic exigent d’avui dia. En pa-
raules de l’organització, un certamen que es defineix per unir 
“diferents universos que convergeixen en un mateix espai”.

El dinamisme de la ciutat i del seu comerç és una realitat 
des de fa anys amb importants iniciatives que han seduït al 

visitant. Ara, una nova idea es gesta i des de l’entitat firal de Mo-
llerussa està tot en marxa perquè el projecte vegi la llum i es con-
solidi com a trobada de referència per al sector esdeveniments.

La cita serà el darrer cap de setmana del mes de novembre i 
la primera novetat vindrà marcada ja pel seu horari nocturn.

Distribuït en diferents espais, el saló convida a una trobada 
amb la moda, la gastronomia i l’oci, que el visitant trobarà en 
diferents espais, incloent des de l’exposició i la presentació 
de productes a desfilades comercials i actuacions musicals, o 
demostracions i degustacions culinàries , en un aparador múl-
tiple però estèticament uniforme amb una decoració pensada 
per a submergir el visitant en una atmosfera suggeridora que 
fa d’aquesta proposició de Mollerussa una cita ineludible.

Mollerussa E-Vents, l’innova-
dora i ineludible nova aposta 
Firal de Mollerussa

Per a més informació: info@fira.com
Telèfon: 973 60 07 99
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Aquest és el lema que els creadors i impulsors de Lo 
Cercacurts. Festival de Curtmetratges de Montornès 
de Segarra han triat per celebrar la seva 10a edició, 

que tindrà lloc de l’1 al 10 de juliol. El festival va néixer el 
2007 a la petita població segarrenca de Montornès de Se-
garra, una pintoresca vila aturonada que precedeix la vall del 
Cercavins, solcada pel riu que bateja l’orònim i que també ha 
inspirat el nom d’un festival que cerca films curts, preferent-
ment de temàtica rural, perquè participin en aquest esdeve-
niment que és la comunió de dues passions: l’amor per un 
poble i l’entusiasme per l’art del curtmetratge. 

Els seus impulsors són David Sans, Marta Huguet, Robert 
Garcia i Vicenç Roig, que des del principi de la seva creació 
han volgut promoure l’art del curtmetratge, que han incen-
tivat especialment a les Terres de Lleida, en llengua catalana 
i en entorns rurals. Es tracta de trobar la combinació de ma-
nera exòtica i original entre l’art del curtmetratge i l’entorn 
rural de la Segarra. En les diferents edicions, Lo Cercacurts 
ha anat creixent de manera exponencial, sobretot a partir 
de la tercera edició, en què van passar de rebre una quaran-
tena de curts a rebre’n un centenar. En aquesta edició n’han 
rebut 655, dels quals se’n seleccionaran uns quaranta per 
exhibir-los en diferents indrets de la Segarra que tenen un 
encant especial.

Els treballs que s’hi poden veure són curtmetratges de ficció 
en dues categories, els que estan ambientats o els que tenen 
una temàtica rural i els de ficció lliure. En la passada edició 
van incorporar una nova categoria, que és la del documental 
rural, premi sorpresa del 2015.

Lo Cercacurts destaca respecte d’altres festivals per la seva 
filosofia, ja que el que es vol és promocionar el patrimoni, la 
cultura i la gastronomia de la Segarra mitjançant la localit-
zació en espais emblemàtics. La programació inclou música, 
teatre, l’exposició d’art del territori i la difusió de productes 
autòctons, i l’element principal és el cinema, ja que el festi-
val l’apropa allà on no hi és present.

Els premis que els guanyadors i les guanyadores s’emporten 
marquen la diferència amb altres certàmens, ja que no ofe-
reixen diners en metàl·lic, sinó que es regala una estada de 
cap de setmana en una casa rural, una cistella amb produc-
tes de la terra, projeccions als cinemes del Circuit Urgellenc 
i en altres espais, com per exemple el Cafè Curt al Teatre de 
l’Escorxador de Lleida, i fins i tot alguns guardonats s’empor-
ten també un pernil, entre altres premis.

El festival donarà el tret de sortida el divendres dia 1 de juliol 
a la capital de la Segarra, Cervera. Durant els dies que dura 

Lo Cercacurts. 10 anys llaurant cinema

el festival es veuran set sessions distribuïdes 
en diferents espais segarrencs, un dels quals 
serà el Castell de Concabella, on el diumen-
ge 3 de juliol es farà una taula rodona amb la 
presidenta del jurat i directora de cinema Ju-
dith Colell, conjuntament amb un productor 
de cinema i una actriu. El festival culminarà 
el cap de setmana del 9 i 10 de juliol a la seva 
seu d’origen, Montornès de Segarra, tot i que 
passarà abans per llocs tan especials com el 
petit nucli de Montlleó, vila deshabitada del 
municipi de Ribera d’Ondara, o el poble de 
Palouet, al municipi de Massoteres.

Més informació:

Web: www.locercacurts.com   
Twitter: @LoCercacurts 
Facebook: LoCercacurts  
Instagram: @LoCercacurts
#10anysllaurantcinema

Text: Robert García
Fotografia: Robert García
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El barri de les piscines ha sigut una de les zones de més ex-
pansió dels darrers anys a Mollerussa, amb l’avinguda del 
Canal i els carrers de Llorenç Vilaró i de Ramon Viladrich i 
adjacents. És aquesta una zona amb una de les densitats de 
població més elevades, a la qual l’activitat comercial ha ha-
gut de donar resposta, en tots els seus sectors.

“La fleca de la Maria Àngels Camps va ser una de les activi-
tats que ha acompanyat el barri al llarg de 48 anys” -explica-
va la seva propietària. La presència al barri l’ha convertit en 
part fonamental de la seva activitat. Amb els anys, el canvi 
generacional que va representar la incorporació del Benjamí 
Lorenzo va permetre a l’establiment fer un primer gir pro-
ductiu i qualitatiu. Aquest expert pastisser va transformar 
l’activitat en obrador creatiu de la part més dolça, i al mateix 
temps va donar resposta als nous hàbits alimentaris.

L’element de tradició de l’inici, amb la creativitat de l’àrea 
de pastisseria, ha convertit l’establiment en un referent més 
enllà de la frontera del barri, i el segell familiar compta amb 
addictes que l’han seguit des de fa més de vint-i-cinc anys. 

Mig segle que celebren aquest any.

En aquest període s’hi va incorporar la Rosa M. Sánchez, que 
amb les seves aportacions ha fet possible un nou canvi, en 
aquest cas qualitatiu, pel que fa al servei. L’establiment va 
inaugurar el passat mes un servei de cafeteria que aporta un 
valor afegit que completa l’oferta de Pastisseria M. Àngels.

La proximitat amb els equipaments municipals i sanitaris 
converteixen l’establiment en parada obligatòria dels esmor-
zars matinals, compaginats amb la compra, així com dels be-
renars i dels vermuts del cap de setmana.

En definitiva, Pastisseria M. Àngels ha sabut avançar-se al 
temps oferint als seus clients una línia de producte i de ser-
vei en què la qualitat i la creativitat han anat de la mà per 
continuar-se projectant com a referent del sector a la ciutat.

Pastisseria Mª Àngels 

Un quart de segle 
fidels a la qualitat 
artesana

La marca Pastisseria Maria Àngels ja no necessita 
presentacions a Mollerussa; el segell distintiu d’ar-
tesania i qualitat acompanyen aquest establiment, 
que celebra vint-i-cinc anys de trajectòria

C. Llorens Vilaró, 2, 25230 Mollerussa, Lleida 
Telèfon: 973 60 05 27
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Arriba l’estiu i amb ell les hores de sol, un bé que a Llei-
da es valora especialment. Potser per això o potser 
per proximitat o per hàbit, el cert és que els lleida-

tans són un públic fidel de les platges de la Costa Daurada. 
Ho corroboren els estudis, amb unes xifres que situen les 
comarques de Ponent com un dels principals emissors de tu-
ristes cap a aquesta zona, batejada com “la platja de Lleida”. 
Suposa gairebé el 10% del turisme total que rep i el 20% del 
turisme català, només superat per la demarcació de Barce-
lona. Més dades: els aragonesos representen el 7% dels visi-
tants del litoral tarragoní i els bascos, el 7,6%.

Lleida, el client fidel 
i de proximitat de la 
Costa Daurada

La gastronomia, la platja o el paisatge, units a un turisme 
familiar que busca la tranquil·litat, defineixen l’interès del 
públic lleidatà, ja sigui a l’hora de gaudir de les vacances es-
tiuenques, només el cap de setmana o en una escapada per 
veure el sol un diumenge als mesos d’hivern. Podem defi-
nir-lo com un turisme de classe mitjana-alta, entre 35 i 45 

anys, amb família i amb una mitjana de despesa d’uns 116 
euros per família i dia: 106 per als que tenen segona residèn-
cia i 141 per als que s’hi allotgen.

Aquest turisme, el lleidatà, els empresaris i administracions 
de Tarragona volen potenciar-lo. Amb aquest objectiu, i po-
sant damunt la taula les estadístiques, aquesta destinació ha 
organitzat en els darrers mesos diferents accions, com un 
workshop amb agències de viatge o promocions directes al 
carrer dirigides al públic final. 

El 87% dels lleidatans que visiten la Cos-
ta Daurada i s’allotgen en hotel, càmping 
o apartament turístic repeteixen visita a la 
zona, la qual cosa diu molt del grau de fide-
lització d’un client convençut i atret per una 
àmplia oferta, no només de platja i sol, sinó 
també en gastronomia,  cultura, esports o 
espais com Port Aventura. 

Les altes temperatures als mesos d’estiu a 
Lleida, amb registres de màximes històri-
ques l’any passat i que es remuntaven a fa 
més de trenta anys, porten a buscar espais 
alternatius per mitigar la calor. Les piscines i 
zones de bany urbà són una altra opció per 
remullar-se i combatre les onades de calor 
durant el dia, en tant que a la nit les reines 
de l’estiu són sens dubte les terrasses. 

“El 87% dels lleidatans que visiten la 
Costa Daurada i s’allotgen en hotel, 
càmping o apartament turístic repe-
teixen visita a la zona”

Text: Rosa Sánchez
Fotografia: Arxiu
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Les terrasses, 
l’opció preferida 
per combatre la 
calor a la nit

La col·laboració 
d’empreses i centres 
educatius en la 
formació dels joves

Si bé aquests espais han guanyat terreny 
darrerament durant tot l’any, sigui pel canvi 
climàtic  o per qüestions com la prohibició 
de fumar en llocs tancats, és amb la calor 
instal·lada quan aquests emplaçaments a 
l’aire lliure assoleixen tota la seva esplendor. 
Aquestes terrasses sorgeixen i envaeixen 
l’estiu, amb atraients propostes entorn d’un 
bon àpat, unes tapes o una copa en compa-
nyia de la família, la parella o els amics.

L’oferta es dispara, la restauració canvia la 
carta i els gelats, batuts i orxates prenen un 
paper protagonista. 

De juny a setembre, les opcions per prendre 
la fresca creixen amb zones d’oci a l’aire lliu-
re. Sense anar més lluny, i a part de l’ampli 
ventall d’ofertes lúdiques i culturals per gau-
dir de les nits d’estiu arreu de les comarques 

El grup editorial Territoris.cat i Plandora Con-
tinguts participen en la formació d’estudiants 
de les especialitats de periodisme, fotografia 
i comunicació audiovisual, així com de gestió 
i administració de diversos centres educatius 
i universitats. Des de fa tres anys l’empresa té 
convenis de col·laboració amb l’INS Caparre-
lla, La Salle i amb les universitats Pompeu Fa-
bra i Autònoma de Barcelona.

Els alumnes s’integren en la tasca diària de 
les diferents divisions de l’empresa des del 
primer dia, amb la voluntat que el seu apre-
nentatge sigui eficaç i els ajudi a millorar els 
coneixements pràctics, en qualsevol de les 
àrees de les empreses del sector.

lleidatanes, a la ciutat de Lleida es poden trobar establiments interessants 
moltes vegades acompanyats amb magnífiques vistes, en zones com Gar-
deny o la Zona Alta, a part de les principals places i carrers o llocs com el 
bar 1203, al peu de la Seu Vella i que va substituir la Sibil·la, o la terrassa 
de La Llotja. 

Una mostra dels treballs que realitzen alumnes en pràctiques en el grup Ter-
ritoris és aquest curt, que han realitzat, com a treball de final de curs els 
alumnes de l’INS Caparrella de Lleida, estudiants que han finalitzat el cicle 
superior d’Il·luminació, captació i tractament d’imatge.

Un treball en el qual l’anècdota és, la del director del diari Territoris.cat Jo-
sep A. Pérez que actua com a protagonista, al costat dels actors José Melillas  
i Ferran Aznar.

Els alumnes participen en l’activi-
tat periodística, gràfica i audiovi-
sual del grup Territoris, formació 
que després es veu reflectida en el 
seu treball
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La diversitat del Pallars Jussà, ric en patrimoni cultural, 
paisatgístic, geològic, paleontològic  i natural, fa que 
el senderisme en aquest territori sigui una de les ac-

tivitats més gratificants de les que es poden fer pel Pirineu. 

La comarca destaca per tenir un dels paisatges més diversos 
del país, que va des del de l’alta muntanya dels pics i les valls 

profundes de la vall de Manyanet i la Vall Fosca –la qual dóna 
accés al Parc Nacional d’Aigüestortes-,  fins al  d’aire més me-
diterrani de la conca de Tremp i el Montsec. 

Els castells de frontera, el romànic, els pobles amb herèn-
cia medieval, els rius, els estanys, els embassaments i tot un 
seguit de diferents elements sorprenents podran ser desco-
berts i interpretats pel senderista mentre gaudeix dels ra-
cons del Pallars. 

La creixent demanda d’activitats de lleure a l’aire lliure en 
general i del  senderisme en particular ha obtingut resposta 
per part de l’administració pública i de la cooperació públi-
ca-privada. S’han habilitat antics camins, s’han creat propos-
tes turístiques de senderisme de diversos dies de durada i 
s’han dissenyat noves rutes amb criteris d’accessibilitat.

El Consell Comarcal segueix treballant en el projecte de con-
dicionament i recuperació dels antics camins de ferradura i al-
tres d’històrics i tradicionals per tal d’adaptar-los a la pràctica 
del senderisme. Ja estan disponibles 57 rutes i més de 400 km 
de senders senyalitzats i adaptats en llocs d’interès estratègic, 

Camins del Jussà.  
Vine i emociona’t

que permeten gaudir-ne a vi-
sitants de tots els nivells.

A la vegada, l’àmplia oferta 
d’establiments de turisme 
rural, d’allotjaments turís-
tics, d’empreses de restau-
ració i d’activitats permeten 
planificar una estada inobli-
dable pel territori.

Algunes de les novetats en 
relació amb els camins són 
els senders que voregen els 
embassaments de Sant An-
toni i Terradets.

“Un indret on 
gaudir de més de 
50 rutes i 400 km 
de senders senya-
litzats i adaptats 
en llocs d’interès 
estratègic, que per-
meten gaudir-ne 
a visitants de tots 
els nivells” 

Text i Fotografia: Consell Com
arcal del Pallars Jussà
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Al nou sender que uneix la Pobla de Segur 
amb Salàs de Pallars tot vorejant l’embassa-
ment de Sant Antoni, obert a finals de 2015 i  
amb un recorregut de 6,7 km, s’hi pot arribar 
tant amb tren com amb cotxe i es pot fer tant 
a peu com amb bicicleta. Ara, en època d’es-
tiu és ideal per accedir a les zones de bany 
que ofereix aquesta zona de l’embasament.

El sender Vorejant Terradets, que recorre 
l’entorn de l’embassament de Terradets amb 
una llargada d’uns 3,5 km i permet passejar 
tot aprenent sobre l’entorn, incorpora car-
tells interpretatius sobre la fauna i flora lo-
cals i és accessible per a persones amb mo-
bilitat reduïda i discapacitat visual.

La iniciativa Vine al Pallars, Viu el Jussà ofereix 
sortides guiades de senderisme gratuïtes per 
a tots aquells clients allotjats a les empreses 
adherides a la campanya. (www.viujussa.cat) 

El Cinquè Llac és una sorprenent travessa 
circular de senderisme de mitja muntanya, 
assequible a tot tipus d’aficionats, que trans-
corre pels peus del Parc Nacional d’Aigües-
tortes i Sant Maurici, a través d’un itinerari 
senyalitzat d’uns 100 km i dividit en cinc eta-
pes  (www.elcinquellac.com). www.viujussa.cat www.elcinquellac.com www.pallarsjussa.net

Totes les propostes de senderisme actuals i futures es poden trobar a la web 
turística de la comarca www.pallarsjussa.net, en què es pot seleccionar els 
itineraris per zones, la descripció detallada del camí a seguir, les fotografies i 
els tracks per descarregar-los al GPS. 

Més informació a:
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El turó de la 
Seu Vella, el 
monument favorit 
de Catalunya

Text: Cristina M
ongay

Fotografia: M
arta Raïch
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L’estima que els lleidatans i lleidatanes tenen per la Seu 
Vella de Lleida no és cap tòpic sense fonaments. De 
totes maneres, fa ben pocs dies que s’ha pogut com-

provar com la seva consideració va més enllà de les terres de 
Ponent. El dia 18 de maig, coincidint amb una de les fites cul-
turals més entranyables que ens porta la primavera –el Dia 
Internacional dels Museus–, el complex monumental més 
representatiu de la plana de Lleida va convertir-se en el mo-
nument favorit de Catalunya, valoració sorgida arran d’un me-
diàtic concurs organitzat per les revistes Sàpiens i Descobrir.

El concurs

Les revistes Sàpiens i Descobrir van proposar als seus lec-
tors, el 16 de març passat, que triessin un dels deu monu-
ments més importants de la geografia del país per esdevenir 
el monument preferit dels catalans i catalanes. 

Joan Morales, director de la revista Descobrir; Clàudia Pu-
jol, directora de la revista Sàpiens; Marina Miquel, cap de 
l’Àrea de Monuments i Jaciments de l’Agència Catalana del 
Patrimoni Cultural; Àngel Casals, professor d’Història Mo-

“Lo castell” per Lleida i per les terres de Ponent

El turó de la Seu Vella i, més concretament, la seva catedral, 
és un dels emblemes més representatius de la ciutat de Llei-
da. És sobradament conegut que lleidatans i lleidatanes, en 
tornar a Ponent, vivim una sensació a mig camí entre confor-
table i de seguretat –fins i tot comparable a les papallones 
a l’estomac que senten els enamorats–  en veure de lluny, 
enmig dels camps de la plana de Lleida, el perfil del seu cam-
panar, el claustre i el temple.

El conjunt monumental de la Seu Vella és el punt més elevat 
i el centre neuràlgic de la ciutat des del seu aixecament al se-
gle XIII, i aquest protagonisme l’ha mantingut fins a l’actuali-
tat no sense sofrir l’implacable pas del temps i l’agressivitat 
de les activitats humanes d’altres moments.

L’antiga catedral de la diòcesi lleidatana se situa, probable-
ment, sobre els ciments de la mesquita major de Madina 
Larida, la ciutat musulmana de Lleida. Des de la seva consa-
gració, que tingué lloc l’any 1278, va dictar el ritme de la vida 
espiritual i social de la Lleida cristiana. Es considera estilísti-

derna de la Universitat de Barcelona 
(UB); José Enrique Ruiz-Domènec, ca-
tedràtic d’Història Medieval de la Uni-
versitat Autònoma de Barcelona (UAB); 
Imma Lorés, professora d’Història de 
l’Art Medieval a la Universitat de Lleida 
(UdL); Teresa Sala, professora d’Histò-
ria de l’Art Modern i Contemporani a la 
UB, i Isabel Rodà, catedràtica d’Arqueo-
logia a la UAB, van ser la comissió de sis 
experts que, prèviament, havien selec-
cionats “els rivals de la lluita”. Aquests 
van ser l’amfiteatre romà de Tarragona, 
el jaciment d’Empúries, l’església de 
Sant Climent de Taüll i el romànic de 
la Vall de Boí, el monestir de Santes 
Creus, el conjunt monumental de Sant 
Pere de Rodes, el castell de Miravet, el 
Palau de la Música Catalana, el turó de la Seu Vella de Lleida, 
la Sagrada Família de Barcelona i el call jueu de Girona. És a 
dir, els principals conjunts arquitectònics, escultòrics, arque-
ològics, pictòrics i, en definitiva, culturals que han contribuït 
a esbossar i recordar els fets més transcendentals de la his-
tòria de Catalunya.

Al llarg de les eliminatòries del concurs, el turó de la Seu Ve-
lla de Lleida va ser el complex preferit pels votants, tot i que 
seguit de molt a prop per l’església de Sant Climent de Taüll. 
Tant és així que en la semifinal, quan “s’enfrontaren” aquests 
dos monuments amb el castell de Miravet i el conjunt monu-
mental de Sant Pere de Rodes, l’església de la Vall de Boí va 
prendre avantatge respecte del monument de la terra ferma 
–Sant Climent aconseguí 25.228 vots i la Seu Vella, 22.819. 

Finalment, i desprès d’una dura i digníssima “disputa” pels 
vots, el turó de la Seu Vella va convertir-se en el monument 
guanyador i, per tant, en el monument preferit de Catalunya. 
Ho va fer, però, amb una estretíssima diferència: el 50,5% dels 
vots (60.017 davant dels 58.813 de Sant Climent de Taüll).

cament un temple “de transició”, ja que 
les seves obres s’iniciaren en un mo-
ment de canvi artístic, entre els darrers 
anys del romànic i en ple arrencament 
del gòtic. Sigui com sigui, la seva vida és 
molt més complexa i va molt més en-
llà d’aquesta etiqueta historiogràfica. 
En els seus murs encara avui hi podem 
detectar rastres d’ampliacions i canvis 
d’altres èpoques, com ara del Renaixe-
ment català o de la dilatada ocupació 
militar dels seus espais.

La imatge de com veien els lleidatans 
i les lleidatanes dels segles XIV i XV la 
Seu Vella, tant interiorment com exte-
riorment, és tot un enigma que molts 
voldríem esbrinar; així com també 

voldríem conèixer l’aspecte dels carrers i places del des-
aparegut barri de la Suda on se situava. Un retaule d’ivori 
presidiria l’altar principal del temple, fastuosos tapissos fla-
mencs penjarien de les parets els dies de festa, les pintures 
en cobririen molts dels murs, les escultures exemptes en 
presidirien les capelles, els vitralls permetrien l’entrada dels 
rajos de llum, etc. La seva màgia, però, es va veure truncada 
durant els segles d’època moderna i contemporània. Durant 
la Guerra dels Segadors, la Seu Vella va ser utilitzada com a 
hospital i magatzem d’armament i, després de la caiguda de 
Lleida l’any 1707 davant de les tropes de Felipe V, en plena 
Guerra de Successió al tro espanyol, va ser tancada al culte i 
es transformà definitivament tot el complex en caserna mi-
litar. Per si el trauma no fos suficient, durant la Guerra del 
Francès la catedral tornà a sofrir greus pèrdues i mutilacions. 
Tot i que en un episodi lúcid, a inicis del segle XX, fou de-
clarada Monument Històric Nacional (1918), la Guerra Civil 
comportà de nou la reconversió del seu ús en camp de con-
centració; i, un cop finalitzat l’enfrontament bèl·lic, s’emprà 
com a caserna fins a l’any 1948, quan quedà abandonada a 
l’espera de la seva recuperació.

“Durant la Guerra dels 
Segadors, la Seu Vella va 
ser utilitzada com a hos-
pital i magatzem d’ar-
mament i, després de la 
caiguda de Lleida l’any 
1707 davant de les tropes 
de Felipe V, en plena Guer-
ra de Successió al tro 
espanyol, va ser tancada 
al culte i es transformà 
definitivament tot el com-
plex en caserna militar”
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“Aquest edifici, que ha arri-
bat als nostres dies amb una 
nuesa decorativa similar a 
la de la Seu Vella, va viure al-
guns dels episodis més nota-
bles de la història de les nos-
tres contrades, els quals, per 
altra banda, donen testimoni 
de l’estratègica situació de 
Lleida en el mapa del país i 
en la península Ibèrica”

Més enllà de la vella (i bella) catedral

L’extens turó de la Seu Vella de Lleida sortosament conserva altres edificaci-
ons i restes arqueològiques que ajuden a reconstruir imaginativament l’as-
pecte passat d’aquest indret.

El castell del Rei, conegut popularment com la Suda –nom que rememora 
el seu passat andalusí–, va viure tot un redescobriment des del 2011, quan 
se’n conclogueren les corresponents tasques de rehabilitació. Aquest edifici, 

que ha arribat als nostres dies amb una nu-
esa decorativa similar a la de la Seu Vella, va 
viure alguns dels episodis més notables de la 
història de les nostres contrades, els quals, 
per altra banda, donen testimoni de l’estra-
tègica situació de Lleida en el mapa del país 
i en la península Ibèrica. A la sala noble s’hi 
hauria desenvolupat, l’any 1150, la celebra-
ció de l’enllaç matrimonial de Peronella, filla 
del rei d’Aragó Ramir II el Monge, i Ramon 
Berenguer IV, el comte de Barcelona. Al seu 
interior també s’hi celebraren les Corts de 1214, 
les quals reconeixien rei de la Corona d’Aragó 
l’infant Jaume I, de només sis anys; i l’any 1460 
s’hi produí l’empresonament del príncep Carles 
de Viana, hereu del regne de Navarra.

Els segles XIII i XIV van ser temps dolços per 
a la vida i el lluïment del castell del Rei, ja 
que van coincidir plenament amb l’expansió 
comercial i constructiva de la ciutat. En els 
dos segles posteriors, però, aquesta situació 
canvià. Altres ciutats prengueren el protago-

nisme polític de la Corona –primer Barcelona i desprès València–, i, amb 
l’arribada de la modernitat, el castell del Rei va veure’s abocat a adaptar-se 
a marxes forçades als nous temps i als nous usos. Durant la Guerra dels 
Segadors, Catalunya s’acollí a la protecció de França i la ciutat de Lleida es 
convertí en punt de màxim interès per als contendents. Aquest fet suposà 
l’arribada d’enginyers francesos a la ciutat per fortificar-la i, de passada, l’en-
derrocament de gran part del barri de la Suda i dels convents i monestirs 
pròxims a ell. Es construïren el baluard del Francès, el Punxegut, el del Rei 
i el de l’Assumpció, i, poc desprès, la contramuralla que envoltarà el castell 
reial i el baluard de Cantelmo –o de Louvigny.

A partir de 1707 s’intensificà la militarització dels seus espais i es construí el 
revellí de la Mitja Lluna, s’obrí el portal de Bernats i s’afegiren els baluards 
de la Reina, el de Rodamilans i el de la Llengua de Serp. La fortificació acabà 
de dibuixar-se al segle XIX, però, en plena Guerra contra el Francès, un cop 
dur assotà altra vegada l’aspecte del castell del Rei: el seu interior, emprat 
de polvorí, sofrí una greu explosió. Aquest període va viure el tancament 
occidental de la ciutadella amb la construcció d’una nova muralla. Les inter-
vencions, per altra banda, van ser mínimes durant la Guerra Civil, tot i que 
s’instal·larien al turó bateries antiaèries –als baluards del Rei i de la Reina–, 
un refugi antibombardeig i un búnquer –prop del baluard de Louvigny–, i 
alguns espais van ser emprats com a zones d’afusellament. 

El castell del Rei va haver d’esperar uns anys més, en comparació amb la Seu 
Vella, per ser declarat Monument Històric (1931), però amb la desmilitarit-
zació del complex encara quedà molt més aïllat i oblidat per la ciutat.

A banda del castell del Rei i de les fortificacions, encara resisteixen al pas dels 
anys diversos espais d’interès arqueològic. Les excavacions dutes a terme a 
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partir dels anys vuitanta del segle passat van permetre re-
cuperar tot tipus de materials ceràmics, numismàtics i estris 
de tota mena que proporcionaren dades de l’activitat de les 
“altres Lleides”, les Lleides del passat. Aquests ens remunten 
a milers d’anys d’història. Per exemple, un tram de muralla 
d’època republicana ens situa a Ilerda, la ciutat romana de 
Lleida; un altre tram de muralla ho fa a l’alcassaba andalusi-
na (segles IX-X) i a la muralla cristiana (segle XIV); les sitges, 
datades al segle XIII, és a dir, al moment de construcció de la 
Seu Vella, van emprar-se per emmagatzemar aliments, i els 
pous de gel, datats a finals del segle XVII, s’haurien usat per 
guardar gel natural i poder-ne disposar així durant tot l’any. 

La Seu Vella i el llarg camí cap a la UNESCO

El turó monumental de la Seu Vella de Lleida, des de fa 
uns anys, viu moments molt intensos, una etapa dolça, de 
reconnexió i de redescoberta amb el territori, però també 
un episodi de molta feina i molta lluita per aconseguir la 
consideració –i el finançament– que mereix.

Lluny queda l’escandalosa proposta que s’estimà en 
temps de Felipe V d’enderrocar la catedral per fer una 
caserna militar més moderna! I també resta ben lluny la 
intenció de vendre-la, com s’havia dit molts anys enrere. 
No obstant això, el camí per a la seva dignificació total 
encara està a mig fer. 

El Consorci del Turó de la Seu Vella de Lleida –l’organisme 
públic format per l’Ajuntament de Lleida i el Departament 
de Cultura la Generalitat de Catalunya que regeix el complex 
des del 2009– ha liderat, des de la seva formació, tot tipus 
d’estratègies que marcaran el trajecte de futur més adequat 
per al turó. La recerca, la difusió cultural, el patrocini i el me-
cenatge són algunes de les eines escollides. Però, sense cap 
mena de dubte, l’aposta més valenta que s’ha ideat, i en la 
qual s’han bolcat tot tipus d’associacions civils –com ara els 
Amics de la Seu Vella de Lleida– i particulars, és la candida-
tura com a Patrimoni Mundial de la UNESCO en la categoria 
de “paisatge històric, urbà i cultural”.

La Generalitat va aprovar l’any 2013, per primera vegada, el 
decret que facilitava l’orientació normativa per a l’elaboració 
de les candidatures que hi volien optar. I aquest canvi nor-
matiu ràpidament s’aprofità: al febrer del 2014, es lliurava al 
Departament de Cultura la memòria per iniciar els tràmits 
corresponents. Però l’enginy del Consorci no acabà aquí. La 
seva tenacitat féu que es desenvolupés una trobada científi-
ca a l’octubre del 2015 que és vinculada directament amb la 
UNESCO. El seu títol fou “Paisatge urbà històric: entre el patri-
moni urbà i el paisatge cultural (In memoriam Ron van Oers)”, 
i era una cita oberta a tota la ciutadania que comptava amb la 
presència de gairebé una dotzena de científics i experts d’ICO-
MOS en Patrimoni Mundial. El seu objectiu era reforçar el va-
lor internacional de la candidatura del turó de la Seu Vella. 

Tant de bo que convertir-se en monument preferit de Cata-
lunya 2016 contribueixi positivament a tota aquesta llarga 
carrera. I no només perquè es conegui a nivell internacional 
la història i la memòria de la Seu Vella de Lleida, sinó també 
per fer possible una nova i estreta relació amb la ciutadania 
de Lleida, les terres de Ponent i tot Catalunya. Més enllà de 
la seva monumentalitat i de la bellesa arquitectònica i es-
cultòrica dels seus racons, la Seu Vella de Lleida rememora 
temps d’esplendor i de conflicte, i, per damunt de tot, de 
resistència i de perseverança.
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Assegurança vinculada a la hipoteca? 
No t’hi poden obligar

Típic... Et compres una casa, el banc et concedeix una hipo-
teca i et diu que abaixarà el tipus d’interès si contractes una 
assegurança de llar*. Què fas? Abans de contestar aquesta 
pregunta, has d’analitzar tres coses:

1Segons la Llei de mediació, els bancs tenen prohibit obli-
gar els clients a contractar una assegurança a canvi d’un 

préstec. Si ho fan, estan incorrent en una il·legalitat.

2Si vincules la pòlissa, el banc pot rebaixar el tipus d’inte-
rès, però no et pot cobrar mai interessos superiors als del 

mercat si no la contractes.

3Els bancs es deuen als seus interessos i estan vinculats 
a les companyies que representen. Els especialistes en 

assessorament d’assegurances són els corredors, que analit-
zen les ofertes de les companyies d’assegurances amb total 
independència. A més, presenten diverses opcions al client 
per tal d’escollir la que més atengui a les seves necessitats.

4En cas de sinistre, el corredor vetllarà pels teus interessos 
davant de la companyia.

* Saps si la teva assegurança 
de la llar et cobreix aquests ac-
cidents? Et cau el mòbil a la ba-
nyera i ja no funciona. El teu fill 
petit atropella una dona amb la 
bicicleta nova de rodetes. Enso-
pegues amb el cable i fas caure el 
teu portàtil a terra. Una pedre-
gada et forada les persianes. El 
nen llença pel balcó un objecte i 
fereix un vianant. Si no ho saps, 
consulta el teu corredor d’asse-
gurances 
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Des de l’Àrea de Turisme del Consell Comarcal de la Se-
garra us proposem un recorregut pel nord de la comar-
ca per descobrir sense preses, seguint part del GR- 170 

vall de Llobregós, una de les torres de guaita medievals més 
importants d’Europa situada a l’antic terme de Vallis Frauosa 
i les costes de Santa Maria.  Aquesta és la zona més agresta 
i àrida del municipi, formada per masos disseminats i que té 
com a centre de serveis i administratiu la vila de Torà. 

La millor manera de gaudir de Vallferosa és fer-ho al ritme 
que marquen les vostres cames. No hi fa res si us atureu a 
fer una foto, o a esmorzar tranquil·lament sota un arbre. Ni 

si a mig camí feu parada i fonda. És així, amb calma, com 
arriben les descobertes, les emocions i els records que ens 
empenyen a repetir l’experiència. 

El GR-170 vall del Llobregós té una distància de 65 quilòme-
tres i passa per cinc municipis de la vall del Llobregós. Us 
recomanem fer el tram que coincideix amb la Ruta de Vallfe-
rosa, que comença i acaba a Torà. 

La ruta té un recorregut molt agradable, alternant boscos, rieres 
i camps de conreu. El caminant podrà gaudir de vistes panoràmi-
ques i descobrir el ric patrimoni arquitectònic i natural de la zona.

Caminant pel nord 
de la Segarra: 
La ruta de la Vallferosa

Fotografia i text: M
aria Josep Jové
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L’orografia del terreny permet recórrer el sender a peu i en 
bicicleta. Si  us decidiu per fer-lo caminant no haureu de sal-
var cap espai que requereixi tècniques de muntanya.

Per poder fer la ruta sense problemes, us podeu baixar els 
tracks i waypoints del gps.

L’element arquitectònic més destacable de la ruta és la torre 
de Vallferosa.

Vallferosa, una torre que canviarà la Història

La torre de Vallferosa, d’uns 32 metres d’alçada, de planta 
circular i construïda per una doble anella de murs, es troba 
al costat de l’església de Sant Pere i de les restes de l’antic 
nucli de Vallferosa. Aquest conjunt arquitectònic pertany al 
municipi de Torà, comarca de la Segarra. 

El lloc s’esmenta per primera vegada al segle XI  amb el nom 
de “Castrum de Valle Frausa” en la venda d’un alou al “Cas-
trum de Llanera”. Al llarg dels segles la torre i el castell annex 
van pertànyer a diferents propietaris, sovint vinculats a la 
canònica de Santa Maria de Solsona.

Fins fa uns mesos es creia que la torre datava del segle XI, 
però les proves del carboni 14 han conclòs que la construc-

ció és molt anterior, i que es remunta a finals del segle VII i 
durant el segle VIII, en plena ocupació islàmica. 

Aquesta afirmació ens permet dir que la torre de Vallferosa 
canvia la història, perquè demostra que, efectivament, es 
tracta d’un element de defensa però no d’una construcció 
cristiana enfront l’al-Àndalus, sinó a l’inrevés. Es tracta d’una 
torre andalusina que defensava les últimes terres ocupades 
pels sarraïns de l’avanç dels comtats catalans. Vallferosa 
exemplifica que la seva història pot contribuir a canviar el 
relat de la Catalunya feudal que se’ns ha explicat fins ara. 

En atansar-nos a Vallferosa ens sorprèn no trobar-la al cim 
d’una muntanya, sinó prop del pas d’una canal; això fa pen-
sar que la seva construcció també va tenir motius recap-
tatoris. El camí de la vall era el camí principal de transhu-
mància que unia el Prepirineu amb la plana de Guissona, 

un punt de control de camins on s’exigia 
alguna mena de peatge. 

La torre tenia finalitats militars, recaptatòri-
es, de control… La torre tenia finalitats mili-
tars, recaptatòries, de control…, però també 
d’habitatge: d’un habitatge d’ús senyorial. A 
l’interior hi ha restes d’una latrina, d’una cui-
na i d’un dipòsit de gra. Aquestes restes fan 
pensar que a la torre hi vivia alguna persona 
o família poderosa. El fet que al seu entorn 
trobem altres restes arquitectòniques de-
mostra que s’hi vivia, que hi havia una acti-
vitat quotidiana. 

Els estudis recents duts a terme entre la 
Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament 
de Torà, amb la participació d’arquitectes, 
arqueòlegs, químics, geòlegs i enginyers, 
demostren que la torre de Vallferosa és un 
paradigma de construccions INTEL·LIGENTS, 

construccions RESISTENTS, construccions amb molta DURA-
BILITAT, i amb control de la seva terra, la Segarra, lloc de pas 
i obert al pas de molta gent. I que explica i dóna sentit al 
caràcter dels actuals segarrencs.

L’Associació del Patrimoni Artístic i Cultural de Torà i l’Asso-
ciació d’Amics de la Torre de Vallferosa, amb la col·laboració 
de l’Ajuntament de Torà, ofereixen visites guiades:  
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De maig a setembre (ambdós 
inclosos), cada diumenge a les 
11:00 h i a les 12:30 h.

Març, abril, octubre i novembre, 
el 1r i el 3r diumenge de mes a les 
11:00 h i a les 12:30 h.

Desembre, gener i febrer tancat.

Per a més informació i per visites de grup Ajun-
tament de Torà, tel. 973 473 028 www.tora.cat

De tornada a Torà és imprescindi-
ble una visita a la vila.

La vila de Torà s’arrecera a la serra de l’Agu-
da, que li fa de marc de fons. 

És la localitat més important i dinàmica 
d’aquests contorns fruit del seu creixement 
industrial, cosa que no li ha fet per dre l’as-
pecte eminentment agrícola i ramader de 
típica vila de la Segarra. Torà té el seu ori-
gen en època medieval, els carrerons estrets 
del barri vell, coberts de porxos, silenciosos i 
tranquils, en són un clar testimoni.

El nucli antic de la població mostra un clos 
semicircular, format al redós de l’antic cas-
tell, avui centrat en l’església de Sant Gil.

On menjar: http://www.lasegar-
ra.org/Restaurants-434.html 

On dormir: http://www.lasegar-
ra.org/Allotjaments-51.html  
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Pròxima
Les dones lleidatanes

L’entrevista a
Maria Jesús Ibáñez
periodista

Violència de 
Gènere

Les dades a Lleida

Alternatives 
verdes

Les ‘alternatives verdes’ a 
les compreses i els tam-
pons guanyen terreny

Dones Creatives
Literatura femenina 
a les Terres de Ponent
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Aquestes pàgines que avui  inaugurem 
–PRÒXIMA, les dones lleidatanes- són 
el resultat d’una idea sorgida fa uns 
anys i que finalment es veu palesa en el 
Magazine de territoris. 

L’impuls necessari perquè aquesta idea 
es projecti i prengui forma ha estat per 
aquest ordre: creure-hi, traslladar-la 
a l’equip i confirmar que hi ha hagut 
una mateixa sintonia a l’hora de fer-la 
realitat, i és per això que ens hem en-
grescat en aquesta nova aventura edi-
torial. Volem normalitzar el perfil real 
de les dones, i és que aquí no parlarem 
de temes com “operación biquini” (o 
almenys no proclamant-ho); aquest no 
serà un espai com el que acostumem a 
trobar en revistes femenines.

En l’essència de la informació de pro-
ximitat que defineix territoris.cat, que 
vol fer visible tot allò que succeeix al 
nostre voltant -més enllà (o més aquí) 
de la informació que domina general-
ment els espais informatius-, ens sen-
tim en l’obligació i deure de donar veu  
a una figura que, històricament, ha es-
tat silenciada o relegada en un segon 
pla, malgrat que el seu ser i les seves 
accions han estat sempre aquí i allí, a 
la vora, a tot arreu: parlem de la dona.

Molts han estat els exemples en què la 
voluntat de ser de cada dona i la seva 
realització personal han estat obstacu-
litzats. L’escriptora Virginia Woolf en el 
seu llibre Una habitació pròpia (1929) 
ja va relatar les dificultats de les dones 
per poder dedicar-se al camp de l’es-
criptura en un món dominat pels ho-
mes, i ens deixà la cèlebre frase “No hi 
ha barrera, pany ni forrellat que puguis 
imposar a la llibertat de la meva ment”.

No voldríem seguir adoptant el paper 
de lluitadores en la defensa dels nos-
tres drets; no sempre ens voldríem 
veure així, ni tampoc haver d’escoltar 
tot sovint aquest sense sentit “que les 
dones podem fer 1.000 coses a la ve-
gada”. No és veritat. No som per natu-
ralesa ni per voluntat heroïnes; en tot 
cas se’ns obliga encara avui a tenir uns 
rols que, de vegades, ni volem ni, fins 
i tot, podem arribar a adquirir, provo-
cats per una societat patriarcal que ha 
perpetrat aquesta situació i s’ha recol-
zat en ella.  Quan parlo de patriarcat 
-concepte no exempt de polèmica-, vull 
referir-me  a quelcom que hi ha entre 
la realitat i la ficció; realitat per la seva 
evidència i ficció perquè no existeix per 
si sola, sinó per la gent i entre la gent.  

Les dones que 
vulguem ser

Fugint de tòpics que ens persegueixen, 
i que ens diuen com hem de ser com 
a dones, amb PRÒXIMA volem celebrar 
el nostre esperit lliure, com a persones, 
el que va néixer amb nosaltres, com a 
éssers que som, sense la condició de 
sexe i de gènere. 

Encara hi ha molts temes per tractar 
obertament, però tant de bo aviat ja 
no tingui sentit protagonitzar sepa-
radament aquestes pàgines sobre el 
món de la dona. Aquesta és una sec-
ció que ens prenem seriosament i que 
vol incitar a la reflexió. Prova d’això són 
els continguts que descobrireu al llarg 
de les pàgines d’una secció fusionada 
amb l’essència de proximitat i el deure 
de donar informació lliurement i sense 
condicionaments.

Esther Barta, 
cofundadora de territoris.cat
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Pregunta: De corresponsal 
d’El Periódico de Catalunya 
a Lleida, un dia, va decidir 
marxar cap a Barcelona. S’ho 
va pensar gaire?

Una mica sí, la veritat. No va ser 
una decisió fàcil. Sobretot per qüestions 
familiars i pels vincles afectius, marxar a 
Barcelona no era senzill. Jo portava gai-
rebé sis anys fent de corresponsal a El 
Periódico de Catalunya (abans havia fet 
de periodista a Ràdio Lleida, a La Maña-
na, a una emissora de ràdio que es deia 
Ona Catalana i, durant un breu temps, 
al diari Segre) i treballar a Lleida havia 
arribat a ser molt còmode, una mica 
rutinari… i fins i tot previsible: ja sabia 
que a l’hivern em farien escriure sobre 
la temporada de neu i les estacions d’es-
quí i que a l’estiu hauria de parlar de la 
collita de fruita, dels temporers i de les 

altes temperatures. Només em calia es-
tar una mica pendent de l’actualitat i els 
imprevistos.

 
Per això, quan al diari van fer una rees-
tructuració de plantilla, vaig tenir una 
llarga conversa amb el que llavors era 
el meu redactor en cap, Carles Cols, i 
ell em va animar a fer el salt a la redac-
ció central. A casa m’hi van donar tot 
el suport, perquè tampoc estava mar-
xant tan lluny! Ara amb l’alta velocitat 
només és una horeta de viatge. 

Pregunta: Per triomfar 
professionalment avui en dia 
cal anar a la Ciutat Comtal?

No, en absolut. D’entrada, crec 
que ja el terme triomfar és un terme 
molt relatiu. Què vol dir triomfar? Ca-
dascú té les seves pròpies fites perso-
nals, els seus propis objectius  i aquests 
es poden aconseguir en qualsevol lloc, 
sigui una gran ciutat, sigui el llogarret 
més menut. El que sí que és veritat 
és que, si ets periodista, en una ciutat 
gran tens al teu abast moltes més his-
tòries, moltes més fonts d’informació (i 
molt més diverses) que no pas en un 
lloc petit. Però també això és relatiu; 
vull dir que també es troben grans his-
tòries en els indrets més oblidats.

Pregunta: Va ser la primera 
periodista que va entrevistar 

Són molts els lleidatans i lleidatanes que viuen i/o 
treballen a Barcelona. És el cas de la periodista 
Maria Jesús Ibáñez, que fa set anys va decidir 
fer el salt a la Ciutat Comtal, on des de llavors 
exerceix la seva professió com a redactora a la 
secció d’Educació a El Periódico de Catalunya. 
Abans, però, durant molts anys va ser a Lleida, 
treballant en diferents mitjans de comunicació. 
Amb ella hem volgut parlar per conèixer la seva 
opinió sobre els lleidatans i lleidatanes que 
marxen fora,  el futur del periodisme i les dones 
al món laboral.

Text: Rosa Sánchez
Fotografia: Daniel Lucas
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les històries en paper. No parlo de notí-
cies, fets puntuals i que evolucionen o 
canvien ràpidament; aquests potser ja 
no són per al paper. Són clarament un 
producte digital, per  ser consumit per 
internet. Parlo d’històries, de reportat-
ges de llarg recorregut, de cròniques, 
d’anàlisis crítiques. Aquests gèneres 
periodístics crec que són el futur de 
la premsa escrita, del paper. Això està 
funcionant ja en molts països i alguns 
diaris ja ho estan començant a fer aquí 
també.

Pregunta: Té perfil a Twitter... 
i a Facebook?

Sí, en tinc, però els utilitzo es-
trictament com a eines de treball. Evi-
to parlar de qüestions personals en 
aquestes xarxes que són accessibles a 
estranys. Per parlar amb la família i els 
amics utilitzo altres vies.

Pregunta: Creu que les xarxes 
socials estan fent proliferar 
els periodistes de carrer? 

Bé, crec que cal distingir entre 
aquella persona que utilitza una xarxa 
social per divulgar què està passant en 
un lloc o per denunciar un fet i la feina 
que fem els periodistes. Els que treba-
llem en mitjans de comunicació no ens 
quedem només amb una única versió 
dels fets (o no ens hi hauríem de que-
dar, almenys). La nostra feina consisteix 
justament a contrastar versions, a do-
nar veu als diferents punts de vista i, si 
cal, a aportar el punt crític d’allò que 
ens expliquen les fonts d’informació, 
que no deixen de ser, no ho oblidem, 
una part interessada dels fets. Ara bé, 
aquests periodistes de carrer que dius 
són cada dia més importants. Són la 
base sobre la qual després es poden 
treballar grans temes. Mantenim una 
relació (no escrita) de complicitat, per-
què ells aixequen la llebre d’una histò-
ria i nosaltres, després de contrastar 
aquesta història i després d’enriquir-la 
amb altres veus, els donem l’altaveu 
dels nostres mitjans.

Pregunta: Tema de gènere... En 
la seva professió, hi ha diferèn-
cies per exercir pel fet de ser 
dona? Les dones a Educació i 
els homes a Esports, realitat o 
prejudici?

Sí, és cert que encara hi ha di-
ferències, però jo personalment no 
m’he trobat mai discriminada pel fet 

el pederasta dels Maristes... El 
seu ofici li dóna protagonisme 
en històries de vegades poc 
desitjables?

No va ser un tràngol de bon gust, 
la veritat. Però en aquests casos els pe-
riodistes hem de ser capaços d’agafar 
distància, de no empatitzar amb l’entre-
vistat, de prendre aquella conversa com 
el que és: feina. És el que vaig intentar 
fer quan vaig trobar aquell home a la 
porta de casa seva. Perquè aquella en-
trevista va tenir un component impor-
tant de sort. Jo havia anat aquell matí a 
treballar a la redacció i, després de fer 
un parell de trucades sense èxit, el meu 
cap em va preguntar si podia agafar el 
cotxe i anar-me’n cap a l’Empordà, per-
què ens havien passat la pista d’on podia 
estar vivint un senyor a qui havien denun-
ciat per abusar d’un nen en una escola. Jo 
no en sabia gaire més, d’aquella història 
que havien publicat els meus companys, 
Guillem Sánchez i Jesús Albalat. 

Així que vam anar cap allà amb un fo-
tògraf, convençuts tots dos que ell no 
ens atendria, però que potser podríem 
parlar amb uns quants veïns i fer unes 
fotos de la casa on vivia. Però finalment 
no va ser així; va resultar que l’home ja 
no era al lloc on ens havien dit i vam ha-
ver de buscar per diferents poblets de 
la comarca fins que, preguntant aquí 
i allà, vam arribar a un indret a pocs 
quilòmetres de la frontera amb Fran-
ça. Com deia, vam trobar aquell home 
que buscàvem a la porta de casa, gai-
rebé esperant que algú li preguntés si 
era cert allò que publicaven al diari els 
meus companys. Fins i tot ens va con-
vidar a seure i va anar a buscar un cen-
drer a dins de casa per al fotògraf, que 
fuma. Vam començar a xerrar i m’ho va 
explicar tot. 

Va ser una d’aquelles històries que van 
sortir a la llum perquè vam anar fins 
allà. És un exemple del periodisme que 
malauradament s’està deixant de fer.

Pregunta: Parlant de periodis-
me, comparteix allò que la prem-
sa escrita està sentenciada a 
mort?

No n’estic tan segura. Els diaris 
estem vivint una crisi profunda, és cert; 
però estic convençuda que no hi ha 
una sentència dictada contra la premsa 
escrita. Cal trobar el model, però estic 
segura que encara hi ha un espai per a 

de ser dona. Crec que sempre m’han 
tractat com als meus companys homes, 
malgrat que reconec que els nostres 
horaris no són gens compatibles per a 
aquelles que han volgut ser mares. Tot 
i això, penso que les dones periodistes 
hem avançat molt i hem fet molta fei-
na en els temes de conciliació, sobretot 
gràcies al teletreball, a la possibilitat de 
treballar amb un ordinador des de casa. 

I tot i que la secció d’Esports de la meva 
redacció és encara totalment mascu-
lina, també és cert que a Economia, a 
Política i a Internacional els caps de sec-
ció són dones. Una altra cosa és el tema 
empresarial, allà sí que hi falta molt per 
aconseguir la paritat.

Pregunta: Al seu perfil de Twit-
ter té una foto de la Seu Vella..., 
enyora Lleida?

Sempre! Lleida és casa meva. 
A Barcelona, quan surto de treballar i 
marxo cap al pis que hi tinc llogat, no 
dic mai que me’n vaig cap a casa. A casa 
hi vaig els caps de setmana, quan torno 
a Lleida.

Pregunta: Amb la migració ac-
tual de professionals que han 
de marxar fora a treballar, 
Barcelona és un mal menor?

Sí, és un mal menor. Sé d’un munt 
de lleidatans (no tots periodistes) que 
van i vénen cada dia de Lleida a Barcelo-
na. Jo mateixa, si els horaris de tren fossin 
una mica més adequats o més compati-
bles amb la meva feina, fins i tot intenta-
ria fer-ho.

Barcelona és una oportunitat de feina 
més. I, com deies, tal com està el mer-
cat laboral, molta gent no hi té alterna-
tiva. Jo ja fa set anys que sóc a la redac-
ció central a Barcelona, però als meus 
companys corresponsals de Tarragona i 
de Girona, que continuaven a les seves 
ciutats, els han fet venir a Barcelona 
aquest any. Ens han centralitzat a tots 
per una qüestió de costos, imagino.

Pregunta: Es planteja tornar a 
Ponent?

Potser no ara mateix, però sí, en 
algun moment, abans o després, hi vol-
dria tornar. És clar! 
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Podríem definir com a persona 
sana aquella que se sent capaç 
d’arribar a allò que es proposa, 

perquè està segura que el seu físic i la 
seva ment li respondran quan ho ne-
cessiti. Sense salut no és possible ren-
dir, i això afecta en primer lloc el nostre 
benestar i felicitat, i repercuteix en la 

Avantmèdic, sensible especialment a 
aquesta realitat fruit de la pròpia con-
dició biològica i de la manera de ser de 
la dona, així com de la importància de 
la seva salut en un escenari social molt 
més ampli que el de la família i el pro-
fessional, s’esforça a donar cobertura 
integral a les necessitats i demandes 
en les quals la dona d’avui basa la seva 
salut i  benestar, com a punt clau d’as-
soliment dels seus propis reptes.

En aquesta línia, el concepte d’assistèn-

ÀREA DE MEDICINA DE LA DONA
Ginecologia
Revisions anuals
Obstetrícia 
Diagnòstic prenatal
Control de l’embaràs

UNITAT DE REPRODUCCIÓ ASSISTIDA

EL RACÓ DE LA MARE
Serveis de llevadora
Serveis de fisioterapeuta
Rehabilitació: Limfoedema, 
postcirurgia
Activitats físiques i formació en grup

UNITAT DE MEDICINA PREVENTIVA
Revisió global (xequeig) de la dona

CIRURGIA PLÀSTICA I MEDICINA 
ESTÈTICA

MEDICINA AYURVEDA
Programa de repuperació postpart

ÀREA DE BELLESA I BENESTAR

DONA I SALUT. AVANTMÈDIC 
I L’EXTRAORDINÀRIA 
COMPLEXITAT DE LA 
NATURALESA FEMENINA

Avantmèdic per a tu

família,  en els amics, en el treball o en 
qualsevol dels àmbits de la vida.

Diferents estudis al voltant de la salut 
de la població posen de manifest que la 
dona està més afectada per qüestions 
de salut-en qualsevol de les franges 
d’edat que es compari amb l’home-, 
encara que sigui ella qui més es preo-
cupi per millorar-la i per gaudir de més-
qualitat de vida. Dues afirmacions pos-
siblement atribuïbles a la meravellosa 
complexitat de la naturalesa femenina.

onal tracte personal, la rapidesa i fiabilitat 
de resultats pels seus equipaments i les 
tècniques de darrera generació dins d’un 
ambient confortable i proper.

Amb aquesta visió i –diguem-ne- ins-
piració femenina, Avantmèdic ha anat 
integrant especialitats mèdiques i clíni-
ques, programes i serveis en dues grans 
àrees dedicades únicament a la dona: 
l’ÀREA DE MEDICINA DE LA DONA i EL 
RACÓ DE LA MARE, així com en altres 
àmbits la demanda dels quals, si bé dis-

cia d’Avantmèdic és 
l’ideal per atendre 
i donar resposta a 
aquesta dona, ja 
que està pensat per 
atendre les singula-
ritats de la seva salu-
ten totes les etapes i 
cicles de la vida, mit-
jançant els avantat-
ges de comptar amb 
una única història 
clínica i disposar de 
tots els serveis en un 
únic centre. Avant-
mèdic és la suma 
d’una atenció mèdi-
ca especialitzada de 
qualitat, un excepci-

pensen serveis a tothom, és majoritàri-
ament femenina.

Avantmèdic vol agrair sincerament a la 
Direcció de TERRITORIS.CAT l’oportu-
nitat de participar en la primera edició 
d’aquesta publicació dedicada al món de 
la dona, tot desitjant-li molt bona sort i 
èxit en aquesta nova iniciativa.

Avantmèdic
Plaça Social, 3 – C. Aribau, 3 – Av. Rovira 
Roure, 20 ,Lleida info@avantmedic.com
www. avantmedic.com Tel. 973 72 80 90

I totes les altres especialitats



Pròxima les dones lleidatanes

42

Fa uns anys es va fo-
mentar l’ús del preser-
vatiu amb la finalitat 

que els adolescents practi-
quessin sexe responsable 
i d’evitar embarassos no 
desitjats i la transmissió de 
malalties sexuals, en espe-
cial la sida. Més tard, la pín-
dola de l’endemà esdevenia 
protagonista com a mètode 
anticoncepció d’emergèn-
cia. En les darreres setma-
nes, un nou tema capitalitza 
l’educació sexual des que la 
CUP reclamés des de l’àm-
bit municipal la promoció 
d’alternatives verdes per a 
la menstruació femenina, 
apel·lant a la sostenibilitat, 
tant ecològica com de preu, 
i a la salut de les dones. 

Mitjans de comunicació i 
xarxes socials es feien res-
sò de la proposta que, des 
d’aquest grup de l’esquerra 
independentista i amb re-
presentació a la ciutat de 
Manresa, van presentar el 
passat mes d’abril, en for-
mat de moció, en defensa 
de “la millora de la vida en 
l’àmbit de la salut sexual de 
les dones joves”. A la seva 
proposició demanen acords 
per a l’oferta de tallers, per 

servir les padrines, però tampoc són 
incompatibles amb una dona moderna. 
És més, alguns d’aquests mètodes 
compten cada vegada amb més 
adeptes, i això ha fet que cresquessin 
també el nombre de marques que en 
fabriquen i els llocs de venda on es 
poden adquirir.

Una dona utilitza en la seva etapa fèrtil 
de l’ordre d’11.000 compreses i/o tam-
pons. En l’actualitat, el producte d’un 
sol ús s’imposa clarament en una soci-
etat que busca la comoditat. I, sigui per 
qüestions ideològiques, econòmiques 
o de salut (són moltes les persones al-
lèrgiques als productes que porten les 
compreses i els tampons tradicionals), 
el cert és que l’opció verda ha deixat ja 
de ser només una alternativa per, si més 
no, plantejar i posar damunt la taula una 
proposta que molts veuen com la més 
lògica i sana davant l’imperi del consum. 

Un producte bàsic, però gravat 
amb un 10% d’IVA

Considerat un producte de primera ne-
cessitat, no està així reconegut en l’àm-
bit d’impostos, ja que a l’Estat espanyol 
tant les compreses com els tampons 
tenen un IVA del 10%, el mateix que 
s’aplica, per exemple, als restaurants. 

Coneguda com la taxa rosa, el grava-
men sobre aquests productes és alta-
ment reivindicat des de diferents grups A
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S
Les ‘alternatives verdes’ 
a les compreses i els tam-
pons guanyen terreny

incloure al pròxim curs 2016–2017 i per 
a estudiants de 2n i 4t d’ESO, sobre el 
cicle menstrual i amb informació de 
tots els mètodes de recollida de sag-
nat, i fan “especial èmfasi  en aquells 
que són menys agressius per al cos de 
la dona i per al medi ambient”, com són 
les copes menstruals, les compreses de 
roba i les esponges marines. 

El text de la CUP no va ser el que va 
votar finalment el Ple de la capital del 
Bages, però sí que va servir per avivar 
el debat entre defensors i detractors, 
entre avantatges i inconvenients d’uns 
mètodes que obliguen a triar entre 
la comoditat i l’ecologia. Sí que es va 
aprovar, però, una esmena de substi-
tució de CDC i ERC mitjançant la qual 
es demana que els professionals de 
l’Atenció a la Salut Sexual i Reproducti-
va facilitin informació als instituts sobre 
aquests productes, així com sobre els 
seus avantatges i inconvenients. 

Aires de canvi o tornada al 
passat?

La utilització de les copes menstruals, 
tovalloles de roba o esponges marines 
en lloc de les compreses tradicionals i 
tampons no és nova. De fet, la primera 
patent de copa menstrual data de 
1932, més o menys de la mateixa època 
en què van sorgir els tampons tal com 
els coneixem avui. No són per tant 
productes d’ara, sinó que ja els feien 

Text: Rosa Sánchez
Fotografia: Arxiu
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socials (a l’Estat espanyol n’hi ha de 
tres tipus aplicables: el normal del 21%, 
el reduït del 10% i el de productes bà-
sics del 4%). Aquest factor, l’econòmic, 
està afavorint també el creixement dels 
mètodes alternatius. 

Quins són els mètodes alterna-
tius a les compreses i els tam-
pons?

En primer lloc, hi ha les copes mens-
truals, uns recipients en forma de cam-
pana de goma que es col·loquen dins la 
vagina i que, en lloc d’absorbir, el que 
fan és recollir. Això vol dir que s’haurà 
d’anar buidant al llarg del dia i de tornar 
a col·locar després d’un senzill rentat 
amb aigua, i es podrà fer servir durant 
12 hores seguides. Entre menstruació i 
menstruació s’haurà d’esterilitzar per 
evitar-ne la contaminació. Pot ser de 
silicona quirúrgica, de plàstic quirúrgic 
o de làtex. El preu oscil·la entre els 10 i 
els 30 euros, i pot durar fins a deu anys. 
Una altra opció és l’esponja marina, 
que es col·loca i treu de la vagina amb 
la mateixa freqüència que un tampó, es 
renta amb una mica d’aigua i s’escorre 
abans de tornar-la a posar. És reutilit-
zable i té una durada d’uns sis mesos.
Les alternatives als mètodes convencionals 
inclouen també les compreses de roba, 
confeccionades normalment amb franel·la 
de cotó. Se’n poden trobar al mercat amb 
dissenys i materials molt diversos i el preu 
pot estar sobre els sis euros. Una vegada 
usades, es netegen a mà o a màquina amb 
aigua i sabó, i es poden reutilitzar. Tenen 
una vida útil de diversos anys. 

Avantatges i inconvenients

Pel que fa als avantatges d’aquests 
mètodes, un és la seva durabilitat; per 
tant, són més econòmics i també més 
respectuosos amb el medi ambient. Un 
altre es refereix al tema d’al·lèrgies pro-
duïdes pels productes i fibres amb els 
quals estan fets les compreses d’un sol 
ús i els tampons, així com al risc de de-
senvolupar amb la utilització dels tam-
pons la síndrome del xoc tòxic, arran 
de la proliferació d’un bacteri produïda 

per mantenir més temps del recoma-
nat els tampons a la vagina. 
D’altra banda, l’ús d’aquests productes 
alternatius també té detractors per, 
entre altres, la incomoditat a l’hora de 
manipular-los, com per exemple quan 
s’està fora de casa en el moment d’ha-
ver-los de netejar o el fet d’haver-se de 
familiaritzar amb ells i d’aprendre’ls a 
fer servir bé per evitar alguna sorpresa 
en la roba interior. 
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La lluita contra la violència masclista és un dels reptes 
de la nostra societat. És un fenomen que preocupa; 
un problema social present a totes les edats, en tots 

els àmbits geogràfics, en totes les condicions socioeconòmi-
ques i en totes les formes d’agressió.

IMPLACABLES 
CONTRA LA 
VIOLÈNCIA 
MASCLISTA

Les estadístiques són contundents. En els 
tres primers mesos d’aquest any (del 16 
de gener al 16 d’abril), la línia 900 900 120 
d’atenció a les dones en situacions de vio-
lències va atendre a Catalunya 3.179 truca-
des, 124 de les quals  es van fer des de la 
demarcació de Lleida. Per comarques: 87 al 
Segrià, 15 a l’Urgell, 6 al Pla d’Urgell, 5 a la 
Noguera, 3 a l’Alt Urgell, 3 a la Segarra, 3 al 
Solsonès i 2 al Pallars Jussà.

La sensibilització, la comunicació i el co-
neixement de les eines a l’abast en aques-
ta pugna són elements bàsics per a la seva 
eradicació, una responsabilitat que escatxiga 
tots els membres de la societat. Aquesta és la 
base de nombroses campanyes informatives 
que es posen en marxa des d’administracions 
i col·lectius per conscienciar d’una realitat que va més enllà 
de l’esfera privada de la parella. L’any 2015, 462 persones van 
trucar des del territori lleidatà al 900 900 120. A Catalunya, 
12.342. D’aquestes, el 85% tenien com a motiu la violència 
masclista, i els principals àmbits eren el de la parella -amb un 
aclaparador 93%-, el familiar, el sociocomunitari i el laboral. 

Les dones entre 31 i 40 anys representen el grup d’edat que hi 
fa més trucades, seguit per les que tenen entre 41 i 50 anys. 

En tercer lloc figura la franja d’entre 18 i 31 anys, un col·lectiu 
que l’any 2015 va incrementar lleugerament les trucades, la 
qual cosa des de l’Institut Català de la Dona (ICD) s’ha valorat 
molt positivament, ja que permet que les situacions de vio-
lència masclista siguin “detectades i ateses abans”. 

Una altra dada positiva en aquesta batalla és 
l’augment l’any passat de persones de l’entorn 
de les dones en aquesta situació que busquen 
suport trucant per denunciar-ne les circums-
tàncies. Són familiars i persones properes a la 
víctima, com amistats, pares, germans o fins 
i tot fills. Això no obstant, continuen sent les 
mateixes afectades les principals denunciants.

Segons les dades de l’ICD, en el 63% dels ca-
sos l’agressió ve per part de la parella actual 
i en el 37% de l’exparella. A més, cal desta-
car que un 48% de les dones conviuen amb 
l’agressor. Així mateix, la violència psicològica 
és la més denunciada, seguida per la física  o 
l’econòmica, si bé hi ha molts casos en què 
coincideix més d’una forma de violència.

La línia 900 900 120 és un servei totalment confidencial i és 
el primer recurs al qual les dones poden trucar i expressar 
la situació que pateixen. L’atenció és gratuïta i permanent 
al llarg de tots els dies de l’any, i la comunicació pot ser en 
124 llengües. A través d’aquest número de telèfon, les dones 
accedeixen directament a un equip de professionals de l’ad-
vocacia, la psicologia, el treball social i la medicina.

“La sensibilització, 
la comunicació i 
el coneixement de 
les eines a l’abast 
en aquesta pugna 
són elements bà-
sics per a la seva 
eradicació, una 
responsabilitat 
que escatxiga tots 
els membres de la 

societat”

Text: Rosa Sánchez
Fotografia: Arxiu
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12.342 

Trucades a tot Catalunya

462 

al territori Lleida

Des de començaments del 2016
124 trucades a la demarcació de Lleida:

Durant el 2015:

87 al Segrià
15 a l’Urgell 
6 al Pla d’Urgell
5 a la Noguera

3 a l’Alt Urgell
3 al Solsonès
2 al Pallars Jussà
3 a la Segarra
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La periodista bielorussa Svetlana Ale-
xiévich es va endur, l’any 2015, el premi 
Nobel de Literatura. L’autora de La pre-
gària de Txernòbil és la catorzena dona 
que ha rebut aquesta menció, des de la 
creació del guardó l’any 1901. Els 111 
premis restants han estat per a homes. 
Madame Bovary, Anna Karenina o La 
Regenta són obres amb alguns dels 
personatges femenins més importants 
de la història de la literatura universal. 
Totes tres novel·les van ser escrites per 
homes. En tretze anys, entre el 1999 i 
el 2012, el premi Cervantes tan sols ha 
premiat una dona, Ana María Matute. 
És la literatura una cosa d’homes? 

Des de 1995 fins a l’any 2000, Pagès Edi-
tors va publicar un total de 73 novel·les 
dins de “Lo Marraco”, la col·lecció de 
narrativa que enguany ja ha superat la 
xifra dels 300 títols editats. D’elles, 56 
van ser escrites per homes i les 17 res-
tants, per dones. Aquesta xifra suposa 
que l’editorial va incloure, a finals del 
segle XX, un 77% de veus masculines al 
seu catàleg, mentre que tan sols el 23% 
de les narradores eren dones. 

Dins d’aquest context, però, aparei-
xen les primeres veus femenines de la 
literatura ponentina. Hi trobem, per 
exemple, autores com Maria Pons, 
Rosa Fabregat i Marta Alòs. Totes tres 
formen ja part de l’imaginari literari de 
les Terres de Ponent. Malgrat estar en 
minoria, aquestes autores han estat 
prolífiques i han publicat llibres que ja 
formen part de la memòria col·lecti-
va del territori. Entre elles, destaquen 
Sóc l’Iris, de Rosa Fabregat; Sonata per 
a homes, de Maria Pons, i Els ulls de 
l’ametller, de Marta Alòs. 

Tot i que l’objectiu de la igualtat encara 
està lluny, la publicació de novel·les es-
crites per dones està creixent. Durant 
l’últim any, Pagès Editors ha publicat 8 
títols dins de la col·lecció “Lo Marra-
co”, la meitat dels quals estan signats 
per veus femenines. Es tracta d’autores 
que dibuixen personatges femenins, 
com el de la sergent Anna Grimm a les 
dues novel·les La sergent Anna Grimm 
i El misteri del bressol buit, escrites per 
Montse Sanjuan; el de la jove pallaresa 
Mercè Alentorn, que presenta Marial-
ba Revés a Em tallaré les trenes, o el de  
l’excèntrica jove de la plana de Lleida 
que Antònia Pons recrea a La Funny i 
altres bèsties. Les dones escriptores 
reivindiquen, a través de les seves no-
vel·les, la dona com a personatge lite-
rari i el territori lleidatà com a escenari 
per a l’imaginari col·lectiu. El Pirineu, la 
plana de Lleida i les societats rurals són 
sovint un marc recurrent per a lletres 
ponentines, com ho demostren a les 
seves obres Roser Guix, a Una dona del 
Tarròs i Agredolç, i Cristina Mayench, a 
Passadissos. Les seves novel·les usen la 
temporalitat per convertir la memòria 
històrica en un relat de ficció. En aquest 
sentit, Susagna Aluja també descriu a 
Tres guineus la societat rural dels anys 
quaranta i Pepita Pla Gimeno parla a La 
ciutat de Lleida hi ha una presó de la 
relació entre Lleida i la postguerra. Al 
mateix temps, també trobem històries 
contemporànies que expliquen la com-
plexitat de la nova societat lleidatana 
actual. Dúnia Carulla, per exemple, 
descriu a Un amor sense vel una relació 
sentimental intercultural. Els catàlegs 
de narrativa també contenen llibres de 
memòries, com el de Dolors Sistac, a 
Temps de llucar, i treballs reflexius i in-
trospectius, com Pàgines al vol, d’Anna 
Maria Freixes. 

En aquest sentit, cal que tots els àmbits 
de la societat centrin els seus esforços 
a recuperar la memòria de les dones. 
Diu Maria Àngels Cabré, escriptora i di-
rectora de l’Observatori Cultural de Gè-
nere, que cal preguntar-se “per què les 
institucions esmercen tants recursos a 
recordar Ramon Llull i tants pocs a ho-
menatjar dones com Montserrat Roig o 
Maria Aurèlia Capmany”.

Joana Soto, 
Editora de Pagès editors

La literatura 
femenina a les 
Terres de Ponent






