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Que l’Agrupació Sardanista de Mollerussa celebri setanta anys de trajectòria és un fet rellevant, però encara és
més rellevant que membres de l’entitat hagin suportat estoicament aquests anys fent pedagogia i divulgació d’un
dels elements distintius de la nostra cultura popular sense defallir. I es preguntarà el lector el perquè d’aquesta
rellevància... Doncs perquè al llarg d’aquests setanta anys
la capital del Pla d’Urgell ha seguit l’àmbit sardanístic en
uns cicles força canviants: temporades amb molta activitat i força gent implicada a impulsar algunes colles, i altres
amb prou feina per organitzar ballades i els actes més tradicionals de festes i celebracions.
L’Agrupació no ha llançat mai la tovallola, i s’ha dedicat
a divulgar la sardana a les escoles, als instituts amb les
associacions, a qualsevol escletxa en la qual es pogués escoltar una tenora i fer una rotllana.
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Però, tot i l’esforç, Mollerussa no ha tingut colla sardanista en els darrers anys, ni cobla, tot i tenir una destacada escola de música. En aquest escenari, l’Agrupació no
ha defallit en el seu objectiu que la sardana fos present,
d’una manera o altra, en l’àmbit cultural de la ciutat.
Mollerussa és Capital de la Sardana en reconeixement
a l’empenta i tenacitat de l’Agrupació i de persones que
en formen part. Com a conseqüència d’aquest esdeveniment, han sorgit aquest any diverses colles sardanistes,
una cobla, composicions i molta divulgació de la ciutat.
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Veurem si la ciutat, després d’aquest any,
és capaç de mantenir i continuar aquest
escenari de tradició sardanista..., almenys com a deferència i reconeixement
a persones com Mercè París o Joan Pons.
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50 anys del Circuit
de Montgai

L

’entusiasme popular recupera el mític circuit de motocròs El Cluet de Montgai, i commemora cinquanta anys de competicions

Montgai és un petit municipi de la Noguera, situat al sudest de la comarca. Té uns 800 habitants i un nucli agregat,
Butsènit d’Urgell.
Entre els anys 1966 i 1986 aquesta petita població fou
coneguda en l’àmbit internacional perquè acollia campionats del món de motocròs de 125 cc i d’Europa de 250 cc,
de manera que el circuit El Cluet de Montgai va esdevenir
una de les plataformes més importants de promoció i consolidació de la disciplina del motocròs a Catalunya i a l’Estat
espanyol en general.
Per què Montgai?
Ramon Monsonís i Sandiumenge era el ﬁll d’una de les famílies més adinerades de Montgai, els Monsonís. Aquest jove
va morir en un accident de moto a Barcelona i, en honor seu,
el Moto Club Segre, promotor d’un circuit de motocròs en
terrenys de la família Monsonís, va celebrar una prestigiosa
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prova en la categoria de 125 cc, l’any 1966. Cal destacar que
aquestes curses no s’haurien pogut fer sense l’esforç i constància dels senyors Monsonís, Sanromá i Soler.
Els primers anys semblava un autèntic somni; ningú no
es creia que Montgai, una població de 800 habitant, pogués
acollir aquests campionats. Milers de persones acudien a
aquesta petita població de la Noguera els mesos de juliol i
agost per gaudir de curses, pols i motociclisme en general, ja
que Montgai era el centre mundial d’atenció dels aﬁcionats i
corredors d’aquesta especialitat. Entre els pilots guanyadors
en la categoria de 125cc durant la primera etapa cal destacar
Francisco Lancho (Montesa) el 1966, José Sánchez (Bultaco)
el 1967, Emilio Ostorero (Bultaco) el 1968, Malcom Davis
(CZ) el 1969, Jakye Wiertz (Bultaco) el 1970, Serge Bacou
(Bultaco) els anys 1971 i 1972, Andree Malherbe (Zundapp)
el 1973, Gilbert de Roover (Husqvarna) el 1974, Akira Watanabe (Suzuki) el 1975 i 1978 i Gaston Rahier (Suzuki) els anys
1976 i 1977.
El circuit El Cluet era un referent en l’àmbit mundial. Per
exemple, el 1978 Montgai celebrava el Campionat Mundial
de Motocròs de 125 cc, Bulgària acollia el de 250 cc i Luxemburg organitzava el de 500 cc. Es tractava de dos capitals
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molt importants a la vora del petit poble de Montgai. El mateix príncep d’Astúries i senyor de Balaguer fou el president
d’honor de la setena edició del Gran Premi d’Espanya de
Motocròs, del Campionat del Món 125 cc i del setzè Trofeu
Ramon Monsonís, el 16 d’agost de l’any 1981.
Trofeu
Els guanyadors absoluts de la categoria internacional
rebien un trofeu que s’anomenava In Memorian de Ramon
Monsonís i que tenia un pes de 7.230 grams i una altura de
60 cm. Estava banyat d’or i tenia el peu de marbre.
Per desgràcia o mala sort, Montgai va deixar de ser un referent pel que fa al motocròs, ja que valia molts diners mantenir un circuit d’aquestes característiques i celebrar aquests
campionats tan espectaculars. Així, el circuit El Cluet va
quedar abandonat i ﬁns fa un parell d’anys estava totalment
deteriorat. A les baixades s’hi van col·locar unes pedres per
evitar que la gent hi prengués mal. El circuit no es podia ni
apreciar; tan sols quedaven algunes grades pintades amb el
nom d’alguns patrocinadors. I és que el circuit El Cluet de
Montgai va passar a la història i va ser substituït pel de Bell-

puig. Cal assenyalar que a l’entrada de Montgai, al ﬁnal del
carrer del Pare Mirats, hi ha un monument commemoratiu
dels campionats del món de motocròs que es van celebrar a
Montgai entre els anys 1966 i 1986.
Associació d’Amics del Motocròs
El febrer de 2008 es va constituir l’Associació d’Amics del
Motocròs de Montgai. Una colla d’amics es van reunir amb
l’objectiu d’arranjar i tornar a donar vida al circuit El Cluet.
El col·lectiu va començar a treballar per poder celebrar trobades multitudinàries i recuperar-lo per tal que els veïns de
Montgai en poguessin gaudir.
Els membres de l’associació van rehabilitar el circuit amb
un traçat d’uns 1.200 metres de longitud, i van recuperar
bona part de l’històric circuit que fa algunes dècades, com ja
s’ha dit, va acollir proves del Campionat del Món de 125 cc i
d’Europa de 250 cc.
El 5 de setembre d’aquest any l’Associació d’Amics del
Motocròs de Montgai, amb el suport de la Diputació de Lleida i la col·laboració del Moto Club Segre, va celebrar una
emotiva jornada de reobertura oﬁcial de l’històric circuit.
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Els Amics del Motocròs van assolir així
una de les aspiracions que perseguien des
de feia molt de temps i van commemorar
una jornada de tandes lliures destinada a
tots aquells pilots amb llicència federativa.
L’emblemàtic circuit de la Noguera va
commemorar al mes de juny d’aquest any
el mig segle d’història, i recuperà l’activitat
esportiva amb l’organització de la Copa d’Espanya de Motos Clàssiques, una prova que
va comptar amb la participació de setanta
pilots i de més d’un miler d’espectadors,
que van voler recuperar la passió per l’olor
gasolina. Va ser una manera de reconèixer
i mantenir la memòria del que va significar
el Circuit El Cluet per a l’esport del motocròs,
una celebració que va impulsar l’Associació
d’Amics del Motocròs i l’Ajuntament de Montgai amb la col·laboració del Moto Club Segre.
L’acte es va completar amb l’estrena d’un
circuit d’iniciació al Motocròs per a infants
de 5 a 12 anys, habilitat amb l’ajut dels tècnics del Moto Club Segre, i amb una exposició de material gràfic de 1966 a 1986.
Els Amics del Motocròs de Montgai tenen previst presentar en breu un llibre sobre
el mític circuit i la seva trajectòria, que ha
redactat David Prats, en el qual col·labora la
Diputació de Lleida i l’Ajuntament de Montgai. Els actes continuaran a l’octubre amb la
celebració del II Campionat de l’Ara Lleida de
Motocròs i la inauguració d’un monòlit per recordar els 50 anys de la creació del circuit. Finalment, el dia 19 de novembre es farà la festa
de cloenda de l’aniversari a la sala Ateneu, amb
un programa d’actes que Ajuntament i’ Associació d’Amics del Motocròs està ultimant.
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Raimat, la vinya que
va vèncer al desert
V

a ser el 1914 l’any que Manuel Raventós va començar una nova marxa amb l’adquisició de 3.200
hectàrees, amb un castell en ruïnes i un terroir (un terrer)
caracteritzat per uns sòls àrids i pedregosos i un dur clima
continental. En aquestes terres singulars va veure unes condicions ideals per al desenvolupament de la vinya i vins d’excel·lent qualitat i acusada personalitat. Així va néixer Raimat,
el segon gran projecte de la família Raventós.
100 anys després, Raimat s’ha convertit en un dels cellers
de vins i caves més importants del sector, amb un vinyer únic
a Europa, amb la totalitat de la seva producció certificada
com a viticultura integrada i part d’ella com a ecològica.
No solament l’elaboració de vins i caves, però, és el que ha
fet d’aquest celler un referent tant en l’àmbit
nacional com en l’àmbit mundial. El seu centre de recerca i desenvolupament vitivinícola
és capdavanter al nostre país i, a més, és un
estendard de programes de sostenibilitat i
medi ambient.
UN CENTRE DE RECERCA VITIVINÍCOLA REFERENT EN L’ÀMBIT MUNDIAL
Raimat va néixer sota la convicció que les
pràctiques agrícoles sostenibles eren la millorgarantia del respecte i la conservació del
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mitjà natural, sense detriment del desenvolupament d’una
activitat agrícola productiva i eficaç. Prova d’això són els diversos projectes que el seu centre de recerca ha engegat en els
últims anys, tots ells enfocats a millorar la viticultura sostenible. Alguns dels més destacats en aquest àmbit són:
- Reg per gravetat: s’ha tancat la canalització de l’aigua
que proveeix més d’1.430 hectàrees de la finca per al reg
de les vinyes. Amb aquesta inversió, de prop de 2,5 milions
d’euros, l’aigua es rep per pressió natural, la qual cosa evita
el bombament i, per tant, el consum d’energia.
- Biomassa: s’ha instal·lat una caldera de biomassa, en la
qual s’han invertit prop de 120.000 euros, que permet cobrir
totes les necessitats de subministrament d’aigua calenta.
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Per alimentar aquesta caldera s’utilitzaran restes forestals
de la mateixa finca i els materials reciclables, com ara palets.
- Noves plantacions a l’antic Polvorí: s’han plantat més
de 4.000 arbres en 5 hectàrees, entre pins i alzines, per a la
restauració dels talussos de les cares nord dels vessants de
zona dels polvorins, amb l’objectiu de millorar la diversitat i
evitar l’erosió.
A més, Raimat està adherida al programa de sostenibilitat de la DO Costers del Segre, la finalitat del qual és la millora contínua del producte en el terreny de celler i viticultura.
Amb una extensió de més de 2.000 hectàrees en propietat, la vinya més gran del continent, i la totalitat de la seva
producció certificada com a viticultura sostenible, Raimat va
començar a principis d’agost la verema més especial, amb
gairebé 400 hectàrees ecològiques del raïm chardonnay,
destinada a l’elaboració de cava, que arribarà al mercat en
aproximadament un any i mig.
Seguint aquesta tendència, es convertirà en els pròxims
anys en un dels principals cellers espanyols a tenir la superfície més gran amb certificat ecològic.
De nit i a mà. Només d’aquesta manera tan especial
l’equip de viticultura de Raimat pot seleccionar el raïm cep a
cep, amb la finalitat d’assegurar uns vins equilibrats i intensos. A més a més, la recol·lecció nocturna, gràcies a les baixes temperatures, afavoreix la preservació de l’aroma i evita
les fermentacions no desitjades.
Gràcies a les bones condicions climatològiques d’aquest
any, es preveu una collita de qualitat excel·lent, possiblement la millor dels últims anys. Segons Xavier Farré, director
de viticultura de Raimat, “les condicions han estat òptimes:
estiu suau, maduració lenta, bon equilibri, estrès moderat;
totes elles condicions perfectes per fer vins excepcionals
aquest any”.
Raimat continua la recol·lecció amb la verema dels ceps destinats a l’elaboració de vins blancs, que s’allargarà fins a mitjan
setembre i que finalitzarà amb la del raïm negre a l’octubre.

Amb una extensió de
més de 2.000 hectàrees
en propietat, la vinya
més gran del continent,
i la totalitat de la seva
producció certificada com
a viticultura sostenible
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Josep M. Viles Jordana, propietari de Viles Construccions
En un llarg recorregut en el món de la construcció, amb
més de 20 anys, cada projecte i obra acabada -des dels seus
inicis fins ara- han estat per a aquest empresari del sector
un petit triomf, no exempt de passió en la seva consecució.
Aquests darrers anys, un període en què la crisi ha fet estralls,
la seva tasca l’ha portat a superar les dificultats, malgrat la forta
competència en el sector, amb empreses de més infraestructura.
Josep M. Viles des dels seus inicis ha aconseguit mantenir l’activitat en obra pública i civil i també en feines de paleta i reformes. En destaca la implicació del seu equip, uns professionals
que compten amb molts anys d’experiència en la construcció.
L’empresa que dirigeix ofereix un tracte directe, sense intermediaris, que es tradueix en un servei acurat i personalitzat.
Viles explica que el sector s’ha reestructurat i definit, fet que ha significat corregir algunes mancances i millorar altres aspectes, com acabar amb l’intrusisme, una
pràctica que quasi ja no existeix, perquè, com bé diu,
“el professional qualificat és el que s’ha mantingut”.
La introducció de nous materials en aïllaments, ceràmiques i
acabats en general han estat una millora constant. L’aposta en
tecnologia també ha jugat un paper important en la modernització de la professió per facilitar el dia a dia, amb la neces-
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sitat d’invertir en màquina petita: formigonera, radials, compressors, un robí per tallar rajoles, etc.
Josep M. Viles destaca la duresa de les condicions de treball d’una activitat exposada a temperatures extremes, sobretot pel clima de les nostres contrades, molt fred a l’hivern i
estius sufocants amb un sol de “justícia”. Malgrat això, afirma
que “no hi ha més satisfacció que contemplar l’obra un cop
acabada, i dir: això ho he fet jo!”.
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Com garantir el teu futur?
ASUR BROK ens informa
“Carpe diem!” era el crit de guerra dels joves protagonistes d’El club dels poetes morts, que tant èxit va tenir a
principis dels 90. Quan som joves no solem pensar en el futur en termes de seguretat i solvència, però a mesura que
ens fem grans i adquirim responsabilitats familiars i laborals
fàcilment pot ser que ens fem aquestes preguntes:
“Com se’n sortirà la meva parella si un dia per desgràcia
falto (amb els fills, les despeses vàries…)?”
“Podré continuar ajudant o tenint cura dels fills quan
m’hagi jubilat?”
“Disposaré dels recursos necessaris per adaptar casa
meva si en el futur tinc una invalidesa? I per mantenir la
meva independència, si no em puc valdre per mi mateix?”
Aquestes i altres preguntes són normals, perquè valores

el que tens i vols el millor per a les persones que més estimes: la teva família i tu mateix.
Deixa que t’assessorem; et volem ajudar. Et podem oferir diverses fórmules:
Vida: te la recomanem quan encara ets jove i tens necessitats i compromisos financers (hipoteques, préstecs, fills
a càrrec…).
Dependència: te la recomanem per alleujar la càrrega
d’una invalidesa que pot sobrevenir inesperadament.
Estalvi: te la recomanem a mesura que vas complint
anys i penses en els ingressos futurs, i per mantenir el teu
estatus econòmic després de la jubilació.
Però cada cas és únic, i cal valorar i personalitzar la millor opció. Per això, fes la consulta al teu corredor.
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Lleida es posa
en marxa
A

vui en dia ningú no dubta dels beneficis de caminar: quan va sol o en petit comitè, un ambient familiar i proper
enforteix el cor, redueix el risc de contraure malalti- semblant al que es viu a les curses atlètiques de les nostres
es, permet mantenir sota control el pes, ajuda a prevenir la contrades, on tothom es coneix i comparteix alhora quilòdemència i altres mals, tonifica el cos... En resum, augmenta metres, xerrades i experiències. Un lloc on neixen amistats.
els nivells de salut i de benestar. Tot això ho saben millor que
Es fa difícil quantificar quanta gent es pot arribar a mouningú tots aquells que, d’un temps ençà, han volgut unir-se re en aquestes caminades que es fan al territori lleidatà al
a aquest esport que dia a dia guanya adeptes.
llarg de tot l’any. Entre altres coses perquè n’hi ha que s’inCaminar. Hi ha qui ho fa sol i hi ha qui ho fa acompanyat; tegren dins les mateixes curses atlètiques, n’hi ha que es fan
hi ha qui camina molts quilòmetres i per la
muntanya i també hi ha qui en camina pocs i El circuit Marxa.cat aglutina sis marxes
a prop de casa. El cas és que la gent camina, saludables de Ponent en una aposta per la
es posa en marxa.
Aprofitant aquest corrent caminador, a salut i el territori per gaudir al ritme de
les nostres comarques han sorgit nombro- cadascú amb amics, en família o sols
ses jornades que es dediquen a caminades,
marxes o rutes senderistes, ja sigui pel pla, corriols, carre- a l’empara de les festes majors o de fires o com a partícips
teres, camins, rutes històriques i totes les varietats que s’hi d’iniciatives solidàries, benèfiques o de salut, i, fins i tot, n’hi
vulguin afegir.
ha també que tenen la caminada com a eix fonamental de la
Perfectament organitzades, aquestes passejades -a pas jornada, segons ens expliquen els responsables de l’empresa
lleuger- volen anar més enllà en aquest concepte de cami- Iter5 (www.iter5.cat), encarregada de cronometrar curses atnar per fer salut. És per això que ofereixen valors afegits en lètiques i també de fer les inscripcions de moltes d’aquestes
forma d’avituallaments, obsequis, esmorzars, dinars popu- convocatòries que omplen el calendari durant tot l’any.
lars, descobriment de nous entorns que tenim ben a prop
En aquest darrer cas, el de les caminades que són per si
però que ens són desconeguts i un llarg etcètera. Però, pel mateixes l’element fonamental, és on trobem el circuit Mardamunt de tot, el que ofereixen aquestes caminades és un xa.cat (http://marxa.cat/). Es tracta d’una iniciativa que es va
ambient de companyonia i amistat que el caminant no troba engegar al desembre del 2015 i que va néixer amb l’objectiu
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d’aglutinar les anomenades marxes saludables de Ponent, un les diferents associacions, o del poble on s’esdevenen. Es fa,
circuit de sis marxes populars, plenes de valors; una aposta doncs, una aposta clara i pública al voltant dels hàbits saludaclara per la salut i el territori, pensat perquè cadascú gaudeixi bles -pràctica de l’esport i alimentació saludable– i del comal seu ritme, per caminar amb amics, la família o sols, si així promís de respecte a l’entorn.
es desitja.
Entre les particularitats del circuit Marxa.cat, comunes a
Aquestes sis marxes saludables són la Marxa Senderista totes les caminades que en formen part, al marge del fet que
del Baix Segre (març, a la Granja d’Escarp), la Marxa Popular no són competitives, hi figura que no comparteixen espai amb
del Segrià (abril, Lleida i rodalia), la Marxa Popular de les Ca- proves que ho són; que han reduït la presència de sucre en els
banes de Volta dels Omellons (abril, els Omellons), la Marxa avituallaments; que es té una especial atenció amb els celíacs,
Popular del Baix Sió (abril, Montgai), la Marxa Solidària pel Pla que poden comptar amb un esmorzar específic; que es retira
de Ponent (octubre, Lleida-Almacelles) i la Marxa de Tardor qualsevol residu del circuit i que tenen almenys un circuit més
del Baix Set (octubre, Montoliu).
curt; que també hi ha una opció vegetariana per a l’esmorzar;
Els organitzadors del circuit Marxa.cat quantifiquen entre que s’evita que l’activitat perjudiqui l’entorn natural i que l’im4.000 i 4.500 les persones que hi participen. I destaquen les pacte sobre el territori pel qual transcorre sigui mínim o, fins i
més de 3.000 que ho fan a la més gran, la Marxa Popular del tot, que serveixi per millorar-lo.
Segrià, mentre que en les altres ho fan entre 400 i 600 persones en cadascuna.
Des d’aquest circuit, les marxes populars s’entenen com activitats no competitives, Els organitzadors del circuit Marxa.cat
de ritme lliure i obertes al gran públic, de to- quantifiquen entre 4.000 i 4.500 les persones que
tes les edats, i, per tant, pensades per fer-les
tant corrent com caminant. Defenen que les hi participen. I destaquen les més de 3.000 que ho
marxes són també cultura, salut, valors, com- fan a la més gran, la Marxa Popular del Segrià,
promís amb el territori i sempre un gaudi per
mentre que en les altres ho fan entre 400 i 600
a qui hi participa. De cara endins, les marxes
afavoreixen la cooperació i els lligams dins de persones en cadascuna.
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Linyola, Alpicat o Algerri protagonitzen
algunes de les marxes previstes per a aquest
mes d’octubre

A banda d’aquest circuit, que és el
que més gent mobilitza, com dèiem
abans, en moltes curses també se celebra una marxa paral·lela i també altres
marxes aïllades. Enguany, per exemple,
se n’han fet a Puigverd, el 6 de març,
amb la Caminada Popular dins la Cursa
del Carnestoltes; a Àger, el 16 d’abril,
dins la Montsec Ultra Trail; la Caminada del Voluntariat en Marxa, a Lleida,
el 17 d’abril; el mateix dia, dins la Cursa
de Fons d’Almacelles; el 24 d’abril, dins
la Cursa del Sucre de Menàrguens; el
14 de maig, dins la Cursa de les Cassoles de Juneda; el 15 de maig, la Marxa
Mascançà de Linyola; el 5 de juny, amb
la Caminada pels Refugiats de Síria, dins
la Cursa de la Guineu de Vilanova de
Bellpuig; el 2 de juliol, dins la Cursa dels
3 Tossals d’Alcoletge; el 4 de setembre,
dins la Cursa de la Cordera d’Albesa, i
l’11 de setembre, la Caminada Nòrdic
Walking Térmens, dins la Cursa de la Diada, per esmentar-ne només algunes.
Segons els càlculs d’Iter5, en aquestes curses que es fan al marge del circuit
Marxa.cat es poden superar les 5.000
inscripcions entre tote, tot i que es fa
força difícil quantificar-les atesa la gran
varietat de proves que s’organitzen a les
nostres comarques.
En qualsevol cas, queda clar que a
Lleida qui no camina és perquè no vol.
Des d’Iter5 i des de Territoris Magazine
us convidem a fer-ho començant per
les marxes que tenim més a prop, com
ara la caminada que es farà dins la Cursa del Caragol de Linyola (2 d’octubre),
la Marxa Popular pel Pla de Ponent (9
d’octubre), la Marxa de Tardor del Baix
Set i la Caminada Popular Cursa Aspros
d’Alpicat (ambdues el 23 d’octubre) o la
Caminada Popular dins la Cursa Dúgol
d’Algerri (30 d’octubre), per esmentar
només les que tenim més a tocar.
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Oferta formativa real a
la demanda laboral
A

questa és l’aposta ferma des d’Ensenyament pel que fa a l’oferta d’enguany a Lleida: la creació de fins a cinc nou cicles de formació professional al territori, dos dels quals
esdevenen únics a Catalunya i que responen
a una demanda existent del sector; dit d’una
altra manera, formació amb possibilitats reals
de trobar feina.
Els instituts de Mollerussa i de la Pobla de Segur estrenaran el curs 2016-2017 aquestes dues noves formacions
que es podran cursar per primer cop a Catalunya, uns nous
estudis que estaran adreçats als sectors de la ramaderia i
assistència en sanitat animal, a la capital del Pla d’Urgell, i al
de piragüisme en aigües braves, al centre del Pallars Jussà.
Radioteràpia i dosimetria a l’IES Torrevicens, un de màrqueting i publicitat enològica a l’IES Clavé i un tercer d’escultura aplicada a l’espectacle a l’Escola d’Arts Ondara de
Tàrrega són la resta de propostes que arriben a Lleida i que
tot plegat busquen donar sortida i apropar la formació a les
necessitats dels sectors econòmics del territori
en el moment actual, assegura el coordinador
d’FP a Lleida, Josep Ramon Cabiscol.
Cabiscol advoca per oferta que respongui
a la presència al territori del sector empresarial en qüestió, amb una demanda que permeti un desenvolupament a nivell de feina.
El cert és que el nombre de matriculats a
l’FP ha crescut considerablement en els darrers deu anys a Catalunya; per al curs que acaba de començar són 138.727 alumnes (entre
grau mitjà i grau superior) pels 94.133 que
han triat el batxillerat.
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Pel que fa a Lleida les xifres d’FP destaquen encara més,
ja que és l’opció més elegida per dos de cada tres estudiants a l’etapa d’ensenyament postobligatori. Així, mentre
que 4.363 alumnes han escollit fer batxillerat, 8.407 s’han
decantat pels cicles formatius (4.834 estudiants en els cicles
de grau mitjà i 3.573 en els de grau superior).
Cabiscol afegeix que enguany, i com a mesura excepcional, qui vulgui passar d’un cicle de grau mitjà a un de superior ho podrà fer sempre que hi hagi vacants i es continuï la
mateixa família formativa, sense l’obligatorietat com fins ara
d’haver cursat batxillerat o superat un curs o prova d’accés.
A les comarques lleidatanes hi ha un total de 43 centres
que imparteixen cicles.
D’altra banda, puja també enguany, de 26 a 29, el nombre
de grups d’FP que ofereixen la modalitat dual, instaurada el
curs 2012-2013 i que es realitza en alternança entre el centre
educatiu i l’empresa, i que té entre els seus objectius ajudar
els alumnes a conèixer més de prop el sector en què treballaran i facilitar la seva futura incorporació en el mercat laboral.
Pel que fa a titulacions d’FP dual, n’hi haurà tres més,
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amb un total de 24. Així, s’afegeixen els cicles formatius de
GS projectes d’edificació i GS higiene bucodental a l’INS Torrevicens de Lleida i el GS manteniment d’instal·lacions tèrmiques i fluids a l’INS Guindàvols de Lleida.
En marxa el pla pilot d’itineraris formatius
específics per a alumnes amb discapacitat
intel·lectual
El Govern de la Generalitat ha aprovat la creació del pla pilot
d’itineraris formatius específics per a alumnes amb discapacitat lleu o moderada, d’entre 16 i 20 anys, que no estiguin
en disposició de seguir els itineraris de formació professional
ordinaris. La mesura suposa un pas endavant per facilitar la
transició d’aquests estudiants a la vida adulta i la integració
social per mitjà del treball.
Aquesta experiència es posa en marxa ja aquest curs 20162017 i té una durada de quatre anys, amb una previsió
d’oferta màxima de 100 places. El pla es durà a terme mitjançant vuit grups i s’implantarà en vuit centres educatius de
Catalunya, un d’ells a la demarcació de Lleida.
L’institut de Mollerussa acollirà un d’aquests nous estudis,
en què es donarà formació específica en auxiliars en cures
d’animals i espais verds.
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De granja escola a
campus de formació
professional
L’INS Mollerussa ha viscut aquest curs una de les major
demostracions de la seva capacitat de convocatòria educativa dels darrers anys, com ho ha demostrat la matrícula, que
ha superat els set-cents inscrits i ha deixat en llista d’espera
al voltant de dos-cents aspirants.
El centre educatiu es va inaugurar l’any 1952 amb l’objectiu d’oferir una formació especialitzada en el sector agrari
i ramader, en una època en què aquest tipus d’estudis no
existien i la revolució industrial i tècnica començava a formar
part de les explotacions.
Aquells inicis van convertir la granja escola en un referent
a tot l’Estat, i en el centre es van formar les primeres promocions de tractorista, maquinària agrícola, plagues del camp,
fructicultura, indústries làcties i pràctiques agropecuàries.
Al llarg d’aquest seixanta-quatre anys el centre ha patit
èpoques de davallades demogràfiques i de la demanda de
formació professional, i ha intentat superar aquestes situacions amb experiències d’oferta professional més implantades
i relacionades amb la demanda laboral, les quals no van tenir gaire bons resultats.
Va ser en el moment en què l’INS va buscar la complicitat
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dels sectors empresarials quan el centre va fer el gir qualitatiu, donat que aquesta complicitat va fer possible dissenyar una oferta adequada a la demanda del mercat laboral.
Aquesta circumstància es va completar amb la recerca de
cicles amb una garantia de sortida professional, relacionats
amb els àmbits de l’esport, el lleure, el medi ambient o l’obra
pública.
L’equip directiu del nou mil·lenni de l’INS Mollerussa va
desenvolupar un full de ruta per convertir la històrica granja
escola en un campus professional de referència, un projecte
que es va consolidant, evidentment amb la complicitat del
Departament d’Ensenyament i de les administracions de la
comarca.
L’INS Mollerussa ha inaugurat aquest curs el cicle superior de ramaderia i assistència en sanitat animal, una especialitat que complementa amb les existents de producció agropecuària, jardineria i floristeria, gestió forestal i del medi
natural o paisatgisme i medi rural.
Però l’oferta formativa ha estat estudiada per tal de poder incorporar els sectors amb major garantia de sortida
laboral: administració i gestió empresarial, indústries extractives, informàtica, serveis socioculturals i a la comunitat o
activitats físiques i esportives en són alguns exemples.
Al marge del projecte educatiu i pedagògic, l’INS Mollerussa compta amb un valor afegit, que és l’entorn en què
es troba i les instal·lacions de què disposa, el parc de la Serra
de Mollerussa, que complementen idòniament la formació
dels estudiants.
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El celler Costers del Sió
celebra una dècada
recuperant els orígens
de la vinicultura

E

l projecte vitivinícola de Joan Porcioles va rebre el reconeixement de la família i el territori, en un emotiu
acte que es va celebrar en el celler que l’empresari va fundar
l’any 2006. Era la culminació d’un somni fet realitat, la il·lusió
d’elaborar els seus propis vins.
Una nodrida representació del sector vinícola de Lleida, amics, familiars i representants de les administracions, encapçalada per la consellera d’Agricultura, Meritxell Serret, van participar en la festa de commemoració
del desè aniversari de la Finca Flix i del Celler Costers del
Sió. La commemoració es va veure relativament deslluïda a
causa de la tempesta que va caure la tarda nit del divendres.
Aquesta circumstància va obligar a traslladar els actes previstos que s’havien de fer a l’aire lliure a l’interior del celler.
La família del fundador, Joan i Josep Maria Porcioles i
la mare, Maria Buixó, van agrair a les més de 600 persones que van assistir a l’acte el seu suport i van recordar
la figura del pare traspassat, sobre qui van comentar que
s’hauria sentit molt satisfet de veure fins a quin punt ha arribat el seu projecte.
En el decurs de la festa es van donar a conèixer els vins
que s’elaboren a la finca, que es van maridar amb una extraordinària selecció de productes gastronòmics del territori.
El públic també va poder conèixer el vi que el celler ha elaborat amb motiu d’aquest aniversari, un caldo que s’ha elaborat en trulls de pedra del segle XI que van trobar a la finca.

Amb motiu del desè aniversari, Costers del Sió ha elaborat el seu primer vi amb fermentació natural en uns trulls de
pedra que porta el nom de Finca Siós 2014 i que es va presentar en societat el divendres 23 de setembre, en el marc
dels actes de celebració de l’aniversari. L’equip d’aquest
celler ha apostat per les varietats de raïm garnatxa i sirà, per
les condicions d’alta qualitat que ofereixen a la finca; per a
aquesta prova pilot s’han utilitzat 3.500 quilos de raïm que
van fermentar durant sis dies a temperatura natural entre 25
i 27 graus als trulls de pedra que conserva la finca que acull
el celler. Després de
la fermentació alco- “L’amor que sentim per
hòlica a la pedra, el aquesta terra és el que
Finca Siós va fer la ens impulsa a cuidar
fermentació
ma- les nostres vinyes com
lolàctica de forma
la joia més preuada,
espontània en diaquella que donarà els
pòsits d’inox.
Posteriorment seus millors fruits en
es va entrar en bó- forma de vi”
tes de roure de 500
litres, de segon ús, entre 10 i 12 mesos, per posteriorment arrodonir-se un cop dins la botella durant un període d’entre 6 i 12 mesos. D’aquest vi exclusiu se n’han fet
3.684 ampolles, que s’han començat a comercialitzar
aquest mes d’octubre.

19

TR La revista de www.territoris.cat
Text: Ramon Iglesias
Fotografia: CC Pallas Jussà

El ric patrimoni
de la Conca Dellà
S

ituat al poble d’Isona, al sud del Pallars Jussà, el Museu de la Conca Dellà és l’escenari d’un apassionant
viatge en el temps. El centre ofereix la possibilitat de descobrir una zona que temps enrere va ser ocupada per la cultura
romana i, molt abans, habitada per alguns dels darrers dinosaures que van habitar la terra.
El Parc Cretaci és un projecte de desenvolupament local
a partir del patrimoni integral de la Conca Dellà, el qual permet descobrir aquest territori en els seus diferents àmbits
temàtics: jaciments paleontològics, restes arqueològiques,
edificis historicoartístics i el mateix entorn natural que el
compon.
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Paleontologia
La Conca Dellà conserva un dels conjunts de jaciments
paleontològics amb restes de dinosaures més importants
de Catalunya. Una franja de sediments del Cretaci superior
travessa Catalunya d’est a oest a l’alçada del Prepirineu, i és
aquí on trobem els principals jaciments paleontològics d’un
període que va dels 72 als 66 milions d’anys. S’han trobat restes de dinosaures a les comarques del Berguedà, l’Alt Urgell, el
Pallars Jussà i la Noguera i també a la Ribagorça.
Els fòssils que s’hi troben contenen restes esquelètiques,
ous i ossos dels darrers dinosaures que van habitar Europa,
així com de tota una munió d’organismes que van conviure
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amb ells. Així, podem considerar que el conjunt de restes
fòssils provinents de la Conca Dellà i de la resta de jaciments
del Prepirineu català ens ajuden a comprendre com era la
vida a finals del Cretaci.
La recent troballa del coll de més de 5 metres d’un dinosaure sauròpode ha permès que durant els mesos d’estiu
es realitzessin visites guiades al magatzem on es realitza la
restauració del coll per part de paleontòlegs. Aquesta activitat complementa l’oferta de visites habituals als diversos
jaciments repartits per la comarca, com ara la Posa, Basturs
o Orcau.
El llegat Romà
A partir del segle I aC, amb la fundació de la ciutat
romana d’Aeso, es propicià que la zona que correspon a
la Conca Dellà estigués intensament poblada, ja que la
influència de la ciutat provocà l’assentament de les viles,
dedicades a l’explotació agrícola i ramadera.
Una part de la ciutat romana d’Aeso s’ha preservat al
subsòl de l’actual població d’Isona i l’altra es localitza a la
zona de conreu hortícola contigua a la vila. Avui ja es coneix
part de la seva muralla i s’espera que en futures campanyes
d’excavacions arqueològiques quedarà al descobert l’estructura interior de la ciutat.
El període de romanització a Isona transcorre al llarg de
cinc segles, des de finals del II aC fins al IV dC. La primera ocu-

pació romana es tractava d’un campament militar del segle
II aC. A començaments del segle I aC, dóna pas a la creació
d’una ciutat planificada, amb un urbanisme similar al d’altres
fundacions de la mateixa època. A finals del segle I dC Aeso
es converteix en el Municipium Aesonensis, una ciutat de ple
dret que amb el pas del temps creix i s’expandeix fora del límit
de les muralles a la vegada que experimenta canvis urbanístics. Entre finals del segle IV dC i inicis del V dC la ciutat d’Aeso
entra en una profunda crisi, de la qual ja no es recuperarà.
Alguns dels seus barris es despoblen i els habitants que continuen a la ciutat s’agrupen, probablement a la zona alta.
El llegat romà més important que ha arribat fins als nostres dies és l’excel·lent col·lecció de làpides epigràfiques trobades al terme d’Isona. A més de la vida de les famílies més
importants de la ciutat, l’epigrafia ens ha permès de conèixer
la vida de Luci Emili Patern, el personatge més distingit de la
història d’Aeso, cèlebre centurió de les legions romanes tres
vegades condecorat per l’emperador Trajà.
Informació
Museu Conca Dellà
Carrer del Museu, 4
25650 Isona
973 66 50 62
museucd@parc-cretaci.com
www.parc-cretaci.com

Epicentre
Centre de Visitants del Pallars
Jussà, Passeig del Vall, 13
25620 Tremp
973 65 34 70
epicentre@pallarsjussa.cat
www.pallarsjussa.net
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Reciclar millor per mantenir les taxes
Amb l’objectiu de millorar el reciclatge a tota la comarca,
el Consell Comarcal del Pla d’Urgell ha iniciat una nova campanya de sensibilització adreçada als ciutadans i empreses
amb l’eslògan ”Si no sumes, almenys no restis!” .
Amb aquest missatge es pretén conscienciar la població que,
si no separa els residus, almenys no embruti la feina ben feta
per la resta de veïns i que ho tiri al contenidor de rebuig.
La campanya vol arribar a tota la ciutadania de la comarca del Pla d’Urgell, però especialment als nuclis familiars i els
establiments comercials i de restauració, així com a la població escolar de la comarca.
La campanya consisteix en diferents actuacions, entre les
quals hi ha la presència d’educadors al carrer en bicicleta per informar els ciutadans sobre la recollida selectiva, actuacions a les
escoles i als instituts i visites informatives als grans generadors.
Per a la difusió de les actuacions no només s’utilitzaran
els mitjans de comunicació sinó que s’utilitzarà plataformes
en línia, com el blog creat en la darrera campanya (www.
blogscat.com/sumat), on s’informarà tota la població i s’hi
difondran els calendaris. A més, el blog comptarà amb informació d’interès, horaris de recollida, informació per a grans
productors, noves actuacions, etc.
Paral·lelament, les diferents accions es divulgaran mitjançant les xarxes socials i diferents continguts audiovisuals,

22

amb l’objectiu de viralitzar al màxim el missatge.
Actualment, un 40% dels residus que es dipositen al contenidor groc d’envasos lleugers no hi haurien d’anar. Al contenidor de fracció orgànica, on van les restes de menjar i jardineria,
també s’hi diposita un 15% de residus que no ho són. En la majoria casos es deu al fet que s’hi han llençat bosses de residus
barrejats, les quals haurien d’anar al contenidor de rebuig.
Cal recordar que actualment hi ha un cànon de 19,4 € per
tona que grava el rebuig que va als abocadors. Es preveu que
aquest cànon vagi augmentant fins arribar als 47 € per tona l’any
2020, la qual cosa suposarà un increment de la taxa. Per compensar aquest increment hi ha un retorn econòmic pels residus recollits selectivament. Per tant, la separació correcta dels
residus a casa suposa una reducció del cost de la recollida que
afecta directament la taxa d’escombraries que es paga a les llars.
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Mollerussa batega al
ritme de la Sardana
“La gran força del sardanista
no resideix en mans i peus, sinó
en els cors”
Les sardanes a Mollerussa van implícitament lligades a
l’Agrupació Sardanista. Això que sembla una obvietat respon
a la voluntat d’un grapat de mollerussencs que al llarg dels
anys han estat darrere de l’entitat divulgant i fomentant la
dansa i han dedicat temps i esforç per tal de mantenir un
dels símbols d’identitat del país. Són persones amb nom i
cognoms, que sempre s’han identificat com la veu de l’Agrupació.
La tradició sardanista a Mollerussa ha tingut èpoques
més i menys àlgiques, però ha sigut l’Agrupació la que l’ha
mantingut ferma fins al dia d’avui, i ja en farà setanta. La
tradició es remunta a principis del segle passat, època en
què ni tan sols existia com a entitat, però en què el poble ja
tenia dues colles sardanistes, Flors de Maig, de la Societat
Recreativa l’Amistat, i la Colla Sardanista del Casino.
L’Agrupació es va constituir l’any 1946, segons les cròniques de l’entitat, la qual cosa vol dir que aquest any commemora set dècades de trajectòria, un recorregut en què,
com s’ha dit anteriorment, ha tingut temps millors i temps
pitjors. El que sí que s’ha pogut constatar, però, és que gràcies a alguns dels seus fundadors l’entitat s’han mantingut
activa fins avui: aplecs, concursos, cursos, ballades, divulga-

ció en escoles i associacions i mitjans de comunicació i una
important implicació amb la ciutat. Cal recordar que l’any
1961 l’Agrupació va adquirir la imatge de la Mare de Déu de
Montserrat que es troba a la parròquia de Sant Jaume.
Una llarga llista d’activitats han deixat constància de la
tasca de l’Agrupació Sardanista de Mollerussa, que, també
ho cal reconèixer, han sigut eines de divulgació de la capital
del Pla d’Urgell.
Al llarg d’aquesta trajectòria, el territori i les entitats sardanistes han confiat en l’Agrupació i en la ciutat, i així ho
demostren els diferents aplecs, esdeveniments i activitats,
que han tingut una important repercussió i participació. En
aquest sentit, compositors com Josep Capell o Tomàs Gil i
Membrado han dedicat sardanes a la ciutat, a la comarca i a
l’Agrupació Sardanista, peces que són presents en el repertori d’un gran nombre de cobles d’arreu de Catalunya.
La ciutat va compartir la commemoració del setantè aniversari en un acte que va tenir lloc el 12 de juny a la rotonda
de la Sardana, on es va col·locar un monument commemoratiu, obra del mollerussenc Ramon Moncasí. Aquesta escultura de fusta presenta quatre barres que simbolitzen els Països
Catalans i la seva força davant les adversitats, tots units a
través de la sardana. Cal destacar que aquesta obra ha estat
possible gràcies a la col·laboració del seu autor, a donacions
econòmiques dels ciutadans i ciutadanes i als beneficis obtinguts en la segona Calçotada popular.
Tot plegat ha fet possible que Mollerussa es converteixi
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en Capital de la Sardana, un dels esdeveniments més importants de l’àmbit sardanista
de Catalunya. Aquest títol no l’havia obtingut cap municipi de Ponent, i ha recorregut
Arenys de Mar, Barcelona i Calella, que ho va
ser l’any passat.
Amb aquest reconeixement Mollerussa
no fa més que constatar la tasca important
de l’Agrupació Sardanista en la divulgació
d’aquesta dansa. Des del passat 12 de març,
dia que es va fer el relleu, Agrupació i Ajuntament despleguen un programa d’activitats
que es prolongaran fins al març de 2017, en
el qual s’han implicat un bon nombre d’entitats de la ciutat.
El calendari d’activitats el va inaugurar
al mes de gener el Servei Educatiu del Pla
d’Urgell, que va organitzar un curs de sardanes per a professors, sota el títol “El treball
amb la dansa tradicional: la sardana”, adreçat a professors d’educació infantil, primària
i secundària dels centres educatius. El curs
el van impartir Montserrat Carulla, sardanista i monitora de sardanes, i Carles Vall,
president de la Federació Sardanista de les
Terres de Lleida. L’objectiu de la iniciativa era
fomentar la sardana a les escoles com a punt
de partida per fomentar l’afició i l’interès per
la dansa.
El calendari també va incloure el curs
Mollerussa dansa!, una proposta en la qual
van participar quaranta-cinc persones que
durant cinc mesos van assistir a les classes
que van impartir membres del Casal l’Arreu
de Mollerussa i monitores del Grup Estol Espígol d’Agramunt. L’objectiu era que aquells
veïns amb ganes d’aprendre a ballar danses
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tradicionals ho poguessin fer. En el curs es van impartir classes de sardana
d’exhibició, sardana esportiva, esbart i ball de bastons. L’excel·lent resposta
quant al nombre de participants i la bona acollida fa que l’organització hagi
dut a terme una segona edició d’aquest curset.
La capitalitat de la sardana ha servit com a eina de cohesió entre les entitats de la ciutat, com el grup Ressò de l’Albada, grup coral format per veus
de l’Associació de Dones l’Albada, que van interpretar una nova composició
sardanista feta per la directora del grup, Maria Neus Ros, amb el nom “Gent
gran a Mollerussa”, que es va presentar en el concert que es va dur a terme
el 28 d’abril per celebrar la diada de Sant Jordi.
La implicació dels centres educatius es va veure reflectida el 28 de març
en un acte que va reunir més de 600 alumnes en la Trobada de Centres Educatius de Mollerussa al pavelló Onze de Setembre. En el decurs de l’acte es
va dur a terme la presentació de la tenora, un dels instruments que s’incorporarà als ensenyaments de l’Escola Municipal de Música.
En l’àmbit escolar, l’Agrupació Sardanista va convocar el concurs per designar el cartell promocional de l’Aplec de la Sardana, una forma més de trobar la vinculació de les noves generacions amb la sardana. Els centres educatius hi van mostrar molt d’interès i van incentivar els alumnes a participar-hi,
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d’una banda com a activitat creativa i d’altra
banda com a treball pedagògic de recerca al
voltant de la dansa.
Calella va traspassar el títol de la capitalitat a Mollerussa el 12 de març, en el decurs
d’un acte institucional que va presidir el conseller de Cultura, Santi Vila, així com representats de les institucions de la demarcació
de Lleida i la Confederació Sardanista de Catalunya. Va ser una mostra del suport que la
sardana rep per part de les administracions
del país.
Per tal que l’acte tingués molta més rellevància, es va convidar el monjo mollerussenc de l’Abadia de Montserrat Jordi Agustí
Piqué, personatge molt vinculat a l’àmbit
musical com a fundador de l’Escola Municipal de Música de la capital el Pla d’Urgell i que també va dirigir l’Escolania de Montserrat durant un bon grapat d’anys.
Jordi Agustí Piqué va dir algunes frases que els presents al
Teatre de l’Amistat retindran en el seu subconscient: “La sardana és dansa i sorgeix de la societat civil, de caire lúdic i
reivindicatiu, amb homes i dones que s’organitzen en un ball
rodó que no exclou, que de vegades es canta i es fa en un espai obert com la plaça”, una clara definició del que significa i
ha significat la sardana en l’ideari i tradició catalana.
Per tal que la ciutat tingués constància de la seva capitalitat, es va descobrir una placa a la plaça de l’Ajuntament
en el decurs de la mateixa jornada, que també va servir
per presentar la Cobla Jove-Mollerussa 2016, una formació
instrumental d’onze músics del territori. Aquesta iniciativa
respon als objectius de Mollerussa 2016: impulsar i donar a
conèixer la cobla i potenciar els joves músics de Lleida. La
Cobla va tenir el privilegi d’estrenar la sardana que porta per
títol “Mollerussa, Capital de la Sardana 2016”, del compositor golmesenc Òscar Barqué. Aquesta peça de la zona és feta
per gent de la mateixa comarca i composta expressament
per a la celebració.
El programa es completava el 16 d’abril amb l’acte de cloenda dels cursos del programa Saltem i Ballem, que van reunir al Parc Municipal més de 300 escolars de dinou centres
educatius de la demarcació de Lleida. Els infants i joves van
demostrar el seu interès en la sardana i el que havien après
al llarg del curs.
El mes de maig va tenir com a protagonistes les colles
sardanistes d’equipaments cívics de Catalunya, un acte que
va reunir al Parc Municipal més de 300 dansaires representants d’una vintena de casals d’arreu de Catalunya, entre
els quals el de la capital del Pla d’Urgell, que va presentar
una nova formació sortida enguany del curs organitzat per
l’Agrupació Sardanista entre els seus usuaris. La jornada sardanística es va completar amb la celebració del trenta-setè
Aplec de la Sardana.
Cal destacar que l’Aplec mollerussenc s’ha convertit al
llarg dels anys en una de les trobades sardanistes de referèn-

cia, i que l’Agrupació ha volgut que sigui punt de trobada del
món sardanista i al mateix temps de participació ciutadana
envers la divulgació de les tradicions del patrimoni cultural
català.
Els precursors i les noves generacions
Con s’ha dit al principi, l’Agrupació Sardanista ha sigut la
figura que ha identificat les sardanes a Mollerussa, però al
darrere no seria just obviar els noms de Mercè París i Joan
Pons, persones que han mogut els fils quasi en la clandestinitat i que han mantingut viva l’entitat.
Mercè París, en els seus parlaments, no ha obviat destacar altres persones que també han estat primordials al llarg
d’aquests anys, i que possiblement van viure l’època més
difícil, i s’atreviren a impulsar l’Agrupació durant l’època obscura de la postguerra. En van ser fundadors Jaume Marrades, Antoni Dalmases, Ramon Domingo, Llàtzer Pons, Pepito
Isanda o Ramon Graus.
La capitalitat de la sardana ha servit per nodrir l’Agrupació de noves generacions que s’han posat al capdavant
de l’esdeveniment, segons París. Joaquim Fabrés o Montse
Serret són alguns dels mollerussencs que han volgut recollir
el que podria ser el relleu generacional alma mater al costat
del consistori en l’organització dels actes programats.
París sempre ha assegurat que l’Agrupació ha treballat
per fomentar el potencial cultural de Mollerussa, malgrat
“ser conscients que piquem damunt de pedra, prediquem
al desert. Ningú ens escolta, és la gran paradoxa del món
sardanista”. Però París afegeix que “seguirem defensant la
nostra dansa. Som tossuts, continuarem unint les mans per
ballar. Perquè la gran força del sardanista no resideix en
mans i peus, sinó en els cors”.
La presidenta de l’Agrupació Sardanista, Mercè París,
està convençuda que la Capital de la Sardana ha de servir
per continuar treballant i lluitant perquè la sardana pervisqui a Mollerussa, de la mateixa manera que ho ha fet al llarg
d’aquests setanta anys.
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Bell-lloc impulsa la
primera modernització
col·lectiva dels canals
d’Urgell
El projecte inclourà un centenar de propietaris,
que representen 400 hectàrees, un 10% de la totalitat de la col·lectivitat amb conreus de cereals i farratges
Ventura Roca evidencia la seva satisfacció explicant els
arguments del projecte que s’ha impulsat des de la col·lectivitat número 16 de Bell-lloc, que serà la primera a apostar
per la modernització dels canals d’Urgell. Es tracta d’una superfície de 400 hectàrees de conreus de cereals i farratges
que pertanyen a un centenar de propietaris del terme de
Bell-lloc.
Roca, síndic de la col·lectivitat, afegeix que aquesta actuació s’ha dimensionat per tal que en un futur es puguin
abastir els propietaris que s’hi vulguin afegir. El que està clar,
però, és que el preu no serà el mateix. Es tracta d’un projecte
col·lectiu que desplegarà una xarxa de reg a pressió fins a les
finques, i cada propietari decidirà quin tipus de reg hi aplica
La iniciativa es va plantejar a partir d’una superfície de
200 hectàrees de les 4.000 que hi ha a la col·lectivitat, i a

26

mesura que es consolidava la proposta es va ampliar fins a
les 402 hectàrees, amb un ampli compromís dels propietaris, la major part del terme de Bell-lloc i una petita part dels
Alamús.
Per una banda, als pagesos que optin per a aquesta modernització els canviarà la qualitat de vida, segons Ventura
Roca; i, per altra banda, la inversió que hauran de fer està
prevista que es pugui amortitzar amb un increment de producció en un termini d’entre quinze i vint anys. La modernització suposarà per als productors un increment d’ingressos
d’entre el 15 i el 20%, com a conseqüència de la reducció de
costos i l’optimització dels consums d’aigua, que es podran
ajustar a les necessitats dels correus.
Per la seva part, el president de la col·lectivitat, Josep Grifol, ha explicat que la inversió serà de 5.000 euros per
hectàrea, el 50% dels quals es finançarà mitjançant un ajut
del Departament d’Agricultura i els fons Feder d’Europa. Per
tant, el pagès haurà d’aportar 2.500 euros per hectàrea, que
es veuran reflectits en uns 190 o 200 euros al rebut. El pressupost total del projecte de modernització és de 936.327 euros.
Grifol ha afegit que, un cop superat el
tràmit de l’assemblea, es podrà licitar l’obra,
i un cop es tanqui el canal es podran començar els treballs, que haurien d’estar enllestits
abans de la pròxima campanya, al voltant del
mes de març del 2017.
El projecte l’ha redactat l’enginyer agrònom Gustau Carrillo, que ha explicat que la
xarxa es distribuirà al llarg de la superfície
modernitzada i cada 20 hectàrees disposarà
d’un hidrant que distribuirà l’aigua a peu de
finca. La xarxa s’abastirà d’una bassa d’uns
15.000 metres cúbics que està situada sota
el canal, a la zona de la Pineda de Bell-lloc.
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Segons Carrillo, com que no hi ha cap cota rellevant, l’aigua
es podrà bombejar directament contra la xarxa sense requerir tanta pressió. El sistema permetrà que cada propietari pugui regar quan vulgui, a demanda, i les bombes aniran
variant de velocitat i s’adaptaran al consum que hi hagi en
cada moment.
Carrillo ha assegurat que, per una banda, es tracta d’un
projecte més sostenible, ja que el reg és més uniforme en
qualsevol dels sistemes que el pagès instal·li a les finques,
sigui gota a gota, pivot o aspersió; i, per altra banda, permet
regar el que el pagès necessita en cada moment. A aquests
avantatges s’hi ha d’afegir un control a distància que permet
aplicar petits regs sense malbaratar aigua ni afectar negativament les plantes, així millora la salinitat, disminueixen els
drenatges i s’estalvia en la gestió del temps.
El dia 6 d’agost la col·lectivitat va celebrar una assemblea
en la qual es va aprovar definitivament el projecte, i es van
presentar les propostes de les sis empreses que optaven a
executar l’obra.
Amb aquesta iniciativa la col·lectivitat número 16 es
converteix en pionera després de més d’una dècada de reivindicacions per part de la Comunitat General de Regants
dels Canals d’Urgell per a la modernització de la superfície
regada. Diferents consellers d’Agricultura han aportat bones
intencions i fins i tot es va arribar a redactar un pla director,
però l’escull econòmic ha sigut un dels principals inconvenients en la consolidació del projecte de modernització.
El centenar de pagesos de la col·lectivitat número 16
podríem dir que han tirat pel dret, però deixant les portes
obertes a qualsevol que s’hi vulgui afegir, perquè estan convençuts que, un cop els resultats siguin constatables, altres
s’hi afegiran, convençuts que la decisió que han pres comportarà una millor qualitat de vida, millors produccions i un
important estalvi econòmic i evidentment d’aigua, un element que consideren que cada cop serà més escàs.

Amb aquesta iniciativa la col·lectivitat número 16 es converteix en
pionera després de més d’una dècada de reivindicacions per part de la
Comunitat General de Regants dels
Canals d’Urgell per a la modernització de la superfície regada.
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‘La composició ha sigut la meva passió; no m’he
deixat portar per modes o per tendències i això
m’ha permès viure de la música fins ara, fent el
que m’agrada.’
La música electrònica la tenim associada al jovent, a les
discoteques i a la festa, un estil que per la seva pròpia definició ràpidament se sol atribuir a les màquines, als sons contundents i repetitius; en definitiva, una música sectoritzada
a un determinat públic.
Igual que en altres gèneres musicals, sempre existeixen
compositors que a partir de la base estilística han volgut
anar més enllà i experimentar en la recerca de nous sons de
fusions que facin més atractiva i accessible la música, sense deixar de banda l’arrel originària. Marc Marzenit és un

d’aquests compositors... -diguem músic de formació- que,
amb una extraordinària modèstia, ens explica quina ha sigut
la seva fórmula d’èxit per mantenir-se en un lloc privilegiat
de l’escena musical al llarg de més d’una dècada.
El punt de partida de la seva trajectòria va ser una síntesi
musical dels sons de Nadal que va titular ‘Trozitos de Navidad’, un treball que publicà en el seu propi segell Paradigma Musik, amb el qual, malgrat la seva joventut, va demostrar una gran capacitat creativa. Marzenit confessa que no
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esperava trobar-se en aquest nivell després de deu anys,
però que, encara que sempre ha cregut en ell, ara per ara
el sorprèn el reconeixement i l’acceptació de la seva música.
Marzenit assegura que sempre ha fet la música que li
agrada, que no s’ha deixat portar per modes ni per tendències, i aquest ha sigut un dels motius que li ha permès viure
de la música. No ha sigut un artista de primera línia, cosa
que no l’ha preocupat; considerà que la primera línia de les
llistes és efímera, ja que de la mateixa manera que puges
pots baixar i després ningú no es recorda de tu. Per al músic
mollerussenc, la composició ha sigut la seva gran passió, un
estil personal amb el qual ha aconseguit un públic fidel que
el segueix amb entusiasme.
Ha sigut precisament aquesta acceptació la que li ha permès viatjar per tot el món. I és que en els darrers anys la seva
música ha creat addictes de punta a punta
del planeta, seguidors incondicionals que
han arribat a extrems de tatuar-se els títols
de les cançons o fins i tot les portades dels
discos. Aquests detalls són els que encoratgen Marzenit i els que demostren que no es
tracta d’un músic qualsevol, malgrat la seva
modèstia. Per altra banda, també constaten
la poderosa influència que pot tenir la música en el públic.
Molts anys de composició i de concerts,
però no fou fins a l’any 2014 que no es decidí a publicar el

I és que en els darrers anys la seva música ha creat addictes de punta a punta
del planeta, seguidors incondicionals
que han arribat a extrems de tatuar-se
els títols de les cançons o fins i tot les
portades dels discos

Text: Josep A. Pérez
Fotografia: Josep A. Pérez

“La música electrònica
no ha de ser exclusiva de
la gent jove i dels locals
nocturns”
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primer llarga durada, To Love Until We Say Goodbye, un treball molt elaborat, amb tocs clàssics, que segurament va demostrar la maduresa creativa de Marzenit. Un treball que va
presentar a la seva ciutat, amb una posada en escena extraordinària, que combinava llum i imatge, un binomi que l’ha
acompanyat en els darrers anys.
Aquest treball ha servit no tan sols per consolidar la
marca Marzenit, sinó per projectar el seu estil personal, la
profunditat del seu treball, tal com constaten els detalls dels
seus seguidors.
Com dèiem al principi, però, Març Marzenit ha tingut
un gran interès que la música electrònica arribés a tots els
públics, i per aquest motiu va projectar Suite on Clouds, un
espectacle multidisciplinari en el qual els sons electrònics es
combinaven amb els instruments clàssics i les projeccions.
El projecte es va presentar a l’Auditori Enric Granados de
Lleida, amb la voluntat de traslladar la seva creativitat fora
dels circuits habituals. Marzenit afegeix que està convençut
que la música electrònica té molt de futur, i els seguidors
d’aquest gènere de qualsevol generació han de poder escoltar música en teatres, auditoris o sales de concerts, sense haver de dependre de discoteques o macrosales.
Per a aquest jove músic, la seva gran satisfacció ha sigut
aconseguir el més difícil en el sector musical, mantenir-se
en els circuits durant una dècada fent allò que l’apassiona. El
més fàcil és compondre temes efímers, molt comercials, que
et projecten al cim molt ràpidament però cauen en l’oblit
de la mateixa manera. Marzenit afegeix que això ha anat
acompanyat d’un directe molt potent, que també ha contribuït a la seva projecció internacional, i és el que li ha per-

mès viatjar per tot el món. En realitat són aquests directes
els que li permeten viure de la música, perquè el sector discogràfic ara per ara no dóna diners a l’artista, una situació
que Marzenit creu que canviarà amb una major conscienciació del públic en favor dels compositors o dels autors.
La fórmula del micromecenatge pot ser una bona alternativa
perquè el públic doni suport als artistes que li agraden perquè puguin desenvolupar la seva tasca creativa.
Han sigut deu anys de creixement personal i professional
que es dirigeixen a una nova dècada, amb nous projectes,
que passen per un nou estudi a Barcelona i per concentrar el
seu treball a la capital catalana, per espai, contactes i possibilitats. Sobretot –diu- el que vol és continuar creant, perquè
aquesta és la seva filosofia de vida, sense la qual no sabria
estar.

La seva gran satisfacció ha sigut aconseguir el més difícil en el sector musical, mantenir-se en els circuits durant
una dècada fent allò que l’apassiona
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L’entrevista a
Núria Serrate
El comerç en
línia continua en
expansió
Es reduiex l’índex
de dones afiliades a
la Seguretat Social
a Lleida
Cuina vegana
Poesia femenina,
atzar i rebel·lia

Pròxima
Les dones lleidatanes
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Opinió

Pròxima les dones lleidatanes

No fa gaire vaig veure un vídeo
que s’ha convertit en viral. Una mare
i la seva filla de 10 anys es trobaven
a la secció de roba juvenil d’uns grans
magatzems, amb la intenció d’adquirir
una samarreta. La nena, incrèdula, no
podia concebre que a les samarretes
per a noies hi hagués missatges com
“Hey”, “Em sento fabulosa”, etc., i, per
contra, a les samarretes per a nois s’hi
poguessin llegir eslògans com “T’esperen aventures al desert”, “Pensa més
enllà, heroi”, etc.
Preguntada per la seua mare sobre què en pensava, la nena va ser
molt concisa: “Per què hi ha d’haver
diferents missatges, si tots som igual
de bons? Per què la roba de nois i la de
noies ha d’estar separada? No és just!,
tothom pensa que les noies només han
de ser guapes! En canvi, ‘Pensa més enllà, heroi...’ significa que lluitis pels teus
somnis. I què se suposa que vol dir ‘Hey?’
No m’inspira res!” -es lamentava la nena.
I tanmateix jo també em pregunto
per què el missatge “T’esperen aventures al desert” només pot llegir-se
en una samarreta per a noi? Per què
només se’ls permet als homes assolir
el beneplàcit del triomf sobre el risc?
Aquesta és la pregunta més immediata
que em ve en veure el vídeo.
Ara bé, què passa quan un home
no és un heroi? Les relacions de gènere
sempre han estat contradictòries i no
només per a les dones; per això m’obligo a fer una reflexió. Els dualismes associats als homes-dones evidentment
d’una manera o altra afecten els dos amb
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Els nous herois
uns atributs i uns rols que se’ls suposen.
El sociòleg Bourdieu explica que als
homes com a tals se’ls associa històricament a atributs positius, com l’èxit
empresarial, el risc, el control sobre les
emocions, la competitivitat, la força, la
fermesa i la independència; els atributs
de les dones els trobaríem d’oposició
als masculins: debilitat, passivitat, tendresa o dependència.

lidar constantment els atributs que els
són adjudicats com a figura masculina.
Aquesta pressió la troben en l’empresa,
com a pare, a les escoles, als instituts,
i fins i tot com a fill. En aquest cas, veiem un exemple molt comú als EUA, tot
un tòpic, com quan els fills no compleixen les expectatives dels pares perquè no
volen caçar.
La rigidesa i violència (no només
física, sinó també
“Ara bé, què passa quan un home no és simbòlica) amb
un heroi? Les relacions de gènere semla qual s’ha de
pre han estat contradictòries i no noperpetuar un sistema dominant
més per a les dones; per això m’obligo
com aquest (i que
a fer una reflexió.”
es reafirma tot
La definició masculina és el referent sovint a través del masclisme i l’hoi la femenina és la negativa o la que mofòbia) van de la mà d’una pressió
està en oposició al referent. És obvi social que accentua una vulnerabilitat
que en aquesta estructura social domi- en l’individu. Homes i dones particinant el grup subordinat, en aquest cas pen d’unes estructures socials que no
la dona, és el que ha sortit més malpa- fan més que complicar la nostra pròpia
rat, en la mesura que s’ha esperat que autorealització personal, que hauria de
aquest grup s’adeqüés a uns rols i uns ser neutra i sense connotacions associatributs determinats dels quals ens es- ades al gènere.
tem intentant alliberar. També és eviEn la desconstrucció de la masculident que, a causa d’aquest dualisme, nitat com a ideal impossible i en la destambé dels homes s’ha esperat que construcció de les ficcions de la feminis’adeqüessin a uns rols i atributs con- tat, per a la realització de les persones,
crets, associats a la masculinitat.
amb valentia i fermesa, sorgiran sense
En certa manera, el fet d’estar en condicions de gènere els nous herois.
el pla dominat, i tenir una causa per la
qual lluitar, et permet defugir dels patrons establerts com a dona. Però no
amb el grup dominant o masculí, en
què, segons les conclusions de diversos estudiosos, en general els homes
Esther Barta
es veuen en la pressió social de revaCofundadora de Territoris.cat

Text: Cristina Mongay
Fotografia: Núria Serrate

Entrevista a Núria Serrate
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a aquesta fita és gràcies a l’entusiasme
i l’esforç d’una dona: Núria Serrate, coordinadora i ànima mater de l’EELL.
· Com va néixer el projecte de l’Escola d’Escriptura de Lleida?
La idea de crear l’Escola d’Escriptura de Lleida va néixer d’una necessitat:
la meva pròpia inquietud per aprendre
a escriure literàriament.
A Lleida, fa més de deu anys, no
hi havia cap espai on s’ensenyés l’ofici
d’escriure. M’havia format en llengua
i literatura catalana però m’adonava
que, per narrar, necessitava eines, recursos, estratègies. La tècnica, en definitiva. Havia llegit uns quants assajos
sobre la ‘cuina de l’escriptura’. Arran
d’aquestes lectures, vaig començar a
estirar el fil a través de les xarxes socials. La meva sorpresa va ser que hi
havia molta oferta formativa fora de les
nostres contrades! Tanmateix, si volia
formar-me en tècniques narratives, havia de desplaçar-me a Barcelona, entre
altres punts de la geografia catalana.
Avui en dia, quan pràcticament tots els ciutadans i ciutadanes d’occident estan exposats a un continu bombardeig
d’estímuls i d’informació, és poc habitual trobar el moment
d’aturar-se, endreçar les idees que ronden embogides pels
nostres caps i abocar tots aquests pensaments i reflexions,
amb calma i amb medició, en un paper (o en un document
office).
Quan arriba aquest moment, hom comprèn la complexitat d’expressar-se correctament, una dificultat que no només es localitza a l’escriptura sinó també a l’oratòria. En tot
cas, en el camp de l’escrit, no només em refereixo a evitar fer
faltes d’ortografia, sinó també a emprar un lèxic ric, concret
i adequat afí al màxim amb el que volem expressar. Tot i que
la Literatura i la Llengua formen part dels itineraris formatius
de les escoles i els instituts, és evident que encara queda
molt per fer, durant i en acabar la formació estàndard, per
ser capaços d’emprar amb l’habilitat que permet el gran poder de la comunicació escrita.
Escriure no només es redueix a esdevenir un canal purament comunicatiu de les vivències i les percepcions pròpies,
sinó que, a més a més, ha de poder convertir-se en un espai que permeti el desenvolupament de la imaginació i del
món més íntim. L’aprenentatge de com escriure el que exactament volem dir és, doncs, una assignatura pendent per a
molts de nosaltres, és un aprenentatge iniciat però que falta
polir i actualitzar constantment, ja que mai té punt final.
Fins fa ben poc, a Ponent no hi havia cap espai dedicat
en exclusiva a agilitzar i perfeccionar aquestes eines. Però
aquest obstacle s’ha anat cobrint des del naixement, l’any
2014, de l’Escola d’Escriptura de Lleida (EELL). I si s’ha arribat

· Què va incitar-la a engegar-lo?
Quina necessitat va detectar al
seu voltant per decidir gestar
una escola d’aquestes característiques?
En aquells moments col·laborava a
la revista satírica La Quera. Allí va ser
on vaig conèixer Josep Maria Maya. Ell
em va animar a tirar endavant el projecte. Feia anys que el tenia al cap. Tanmateix, em faltava algú que em digués:
‘Núria, ho pots fer!’ .
I així començà el compte enrere.
S’havia d’anunciar el projecte de l’EELL. Amb aquest objectiu vaig engrescar
Joan Busqueta, Ramon Camats, Jaume
Belló, David Marin, Joan Ramon Zaballos i Pep Tort, entre altres, a organitzar
el simposi L’Ofici d’Escriure. Objectiu:
Segrestar el Lector, que va desenvolupar-se els dies 10 i 11 d’octubre de
2014 a la Seu Vella de Lleida. Va ser tot
un èxit! I arran d’ell, vaig tirar endavant
el primer ‘Parem taula. Cuina, vi i literatura d’autor’, amb la col·laboració de
Pagès Editors. Aquest any ja n’hem realitzat la segona edició, i val a dir que
són moltes les persones a qui atreu la
combinació de literatura i gastronomia.
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També hem apropat l’EELL al marc de
la Universitat d’Estiu, on he coordinat
tres cursos d’escriptura creativa.
Totes tres activitats van assolir un
gran èxit de públic. I aquests inputs que
vaig rebre, i que rebo, són un potent
estímul per tal que no llenci la tovallola, malgrat les dificultats.
· Ja havia estat alumna d’alguna altra escola d’escriptura
anteriorment?
Sí, vaig ser alumna de l’Escola d’Escriptura de l’Ateneu Barcelonès. Allí em
vaig formar, durant tres anys, en narrativa. Tot i que vaig elaborar un projecte
de novel·la, vaig voler aprendre els secrets del relat. Abans, però, havia cursat diversos tallers d’escriptura creativa
al Servei de Llengua de la Universitat
de Barcelona.
· Quins objectius té l’Escola?
L’Escola d’Escriptura de Lleida és un
centre de formació que imparteix un
ensenyament integral i de qualitat de
la mà de professors experts en escriptura, amb la intenció que tots i cadascun dels alumnes s’iniciïn en l’ofici d’escriure i aconsegueixin millorar els seus
textos. El projecte vol oferir les eines,
els recursos, les estratègies i els mètodes per compondre un text. Vol ser una
plataforma cultural on l’escriptura, la
literatura, la lectura i el món editorial
es donin la mà.
Volem aconseguir que el talent literari de les terres de Lleida no quedi
castrat per la manca de recursos pedagògics. Per aquest motiu, oferim tot
tipus de cursos, tant de nivell inicial
com avançat. Alguns permeten millorar la redacció, altres inicien l’alumne
en la narrativa i altres mostren i posen
en pràctica les tècniques narratives.
També hi ha un espai per desenvolupar
l’escriptura creativa, apte per a adults i
per a joves; i altres cursos s’adrecen a
la poesia.
Per altra banda, l’Escola ofereix altres serveis a alumnes i altres usuaris.
Per exemple, el servei de correcció i
traducció, coaching literari, tallers de
lectura, d’oralitat i contacontes, escriure com a catarsi, etc.
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· Quin és el perfil habitual dels
seus usuaris?
Pel que fa a l’edat, hem tingut des
d’estudiants de 25 anys a jubilats de
85. Aquest any incorporem el curs d’escriptura creativa adreçat a joves de 13
a 17 anys. Pel que fa al sexe, un 70 %
de l’alumnat són dones i un 30 % són
homes, aproximadament.
I el seu perfil és molt variat: des
d’estudiants a funcionaris, jubilats,
mestres, enginyers, químics, filòlegs,
empleats de banca, músics, pintors,
empresaris, escriptors, comerciants,
periodistes, etc.
· Com és l’aprenentatge a l’Escola? En què consisteix exactament els cursos? Com s’organitzen?
Bona part dels cursos són semipresencials. Un 70 % s’imparteixen a l’aula.
I, pel que fa a la resta, cada professor
s’ocupa de fer el seguiment a través del
campus virtual. Hi ha cursos de 30 hores i de 60 hores. El nombre d’alumnes
per curs és reduït (com a màxim 12, per
tal que l’alumne rebi la màxima atenció i suport possibles). També impartim
tallers intensius d’escriptura creativa
d’un sol dia.
· Com s’escull el professorat i el
tema concret dels cursos a impartir?
Bona part del professorat ha passat
per una escola d’escriptura o bé coneix el mètode per poder ensenyar les
tècniques literàries. El claustre de professors el formen filòlegs, novel·listes,
poetes, periodistes, editors i docents.

S’escullen amb molta cura, tenint en
compte la formació en escriptura (narrativa, poesia i llengua) i les seves dots
de comunicació.
I els cursos s’escullen d’acord amb
les necessitats de la població. Moltes
vegades, són els mateixos alumnes els
que ens proposen que engeguem un
curs determinat, i així ho fem.
· Quines són les dificultats més
habituals que cal superar per
part de l’alumnat?
La por al full en blanc i la vergonya a
l’hora de compartir els seus textos amb
els companys i companyes.
· El projecte compta amb algun
tipus de suport institucional?
No comptem amb cap tipus d’ajuda,
ni pública ni privada, tot i ser un projecte cultural amb vocació de servei públic.
· Quines dificultats, a més a
més, com a dona, ha hagut de
fer front a l’hora d’iniciar-lo i
tirar-lo endavant?
No m’he trobat amb cap dificultat
pel que fa al fet de ser dona. Afortunadament, compto amb l’ajut i suport incondicional del meu marit i del meu fill,
així com d’amics i col·laboradors.
· Té previst crear vincles amb
altres escoles d’escriptura del
territori lleidatà i català?
Estem oberts a col·laborar. Jo sóc
més de sumar que de restar, d’establir
sinergies. En un moment en què la cultura ha patit tot tipus de retallades, ens
hem d’ajudar els uns als altres.
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· Com veu l’Escola d’aquí a deu anys?
Amb un bon planter d’alumnes que han passat pels seus
cursos. Els uns hauran publicat; d’altres continuaran amb la
seva formació per pur gaudi. Veig tots els cursos plens i amb
una àmplia oferta formativa. I també pel que fa als cursos en
línia. Això voldrà dir que ho estem fent bé i que els alumnes
estan contents amb el tracte i amb la formació rebuda.
Ens manca reconeixement oficial, això sí! I beques. Vol-

dríem que qualsevol persona, independentment de la seva
situació econòmica, pogués matricular-se als cursos de l’EELL. I que, en definitiva, els diners no fossin un impediment
per continuar formant-se.
· Quines recomanacions faria a aquelles persones que es volen ‘reconciliar’ amb l’escriptura?
Els diria que a escriure se’n pot aprendre, que a l’Escola
d’Escriptura de Lleida els oferirem estratègies per trencar el gel, tècniques
narratives per millorar un text literari i, sobretot, que s’ho passaran molt
bé. També els diria que veuran molt
aviat els resultats, i que coneixeran
companys i companyes amb qui compartiran la seva mateixa passió i afició.
I que, independentment de la pretensió literària, milloraran l’escriptura i
que molts d’ells, probablement, podran arribar a publicar!
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EL COMERÇ EN LÍNIA
CONTINUA EN EXPANSIÓ

Text: Rosa Sánchez
Fotografia: Buylevard
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El comerç electrònic creix sense parar.
Les xifres de facturació es disparen i els catalans no es volen quedar fora, malgrat que
l’Estat espanyol en general estigui lluny encara d’altres països europeus.
Sigui com a usuari final, sigui en l’àmbit
empresarial, el cert és que el comerç en línia s’ha instal·lat en el dia a dia, amb unes
estadístiques que parlen per si mateixes.
Segons Idescat, a Catalunya, en els darrers
tres mesos de l’any 2015, un 38,8% de persones d’entre 16 i 74 anys van utilitzar les
noves tecnologies (ordinador, Internet o
mòbil) per fer compres.
Pel que fa a les empreses catalanes, les
xifres, encara que del 2014, ja parlen d’un
20,8% de la facturació total pel que fa a
les vendes realitzades per aquest mitjà en
empreses de deu ocupats o més. I baixen
al 3,8% en el cas de les de menys de deu
treballadors.
Hi ha qui opina que a Internet tothom té
una oportunitat, si bé, i atenent a aquestes
dades, sembla que les firmes grans s’emportarien la major part del pastís. Esther
Garcia, directora de la firma Buylevard de
venda en línia de moda i amb una plantilla
de 20 treballadors, assegura que l’oportunitat s’ha de treballar “perquè res ve sol” i
advoca per l’especialització perquè “la gent
et trobi i siguis visible”.
En el rànquing de facturació del comerç
electrònic, els articles de vestir esdevenen
un dels sectors amb majors ingressos, i homes i dones s’han acostumat ja a fer servir aquesta via per renovar el seu armari a
principi de temporada o a aprofitar les múltiples ofertes que les firmes comercials llancen tot l’any. Prioritzen així els avantatges

d’aquest mitjà com la falta de pressió, el fet de no moure’s
de casa o el preu, als contres, que també té, com el desencert amb la talla, una possible devolució o el fet que la fotografia de l’article no mostrés la realitat, amb variacions com
el color, la mida...
La botiga en línia Buylevard opera, i fins i tot té botiga
física, des del Palau d’Anglesola i ofereix moda de nova temporada amb les últimes tendències. Amb un creixement important des de la seva creació a mitjan 2011, enguany espera créixer sobre el 60% respecte de l’any passat.
A l’hora de comprar en línia, l’Esther aconsella comparar
preus i aprofitar la comoditat d’Internet de poder revisar ràpidament un mateix producte en diferents webs. El client és
lliure, la qual cosa pot arribar a generar molts clients nous... o
perdre’ls. Sobre aquest fet, la directora de Buylevard opina que
per cuidar i mantenir el client s’ha de donar una bona atenció telefònica, a més d’un bon servei pre i postvenda. “El client
actual és més lliure perquè no està obligat a anar a la botiga
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de sempre; però, si tu el tractes bé, segur
que tornarà”, assegura.
El creixement de la firma en aquests
cinc anys -continua l’Esther- ha passat
per centenars de campanyes amb newsletter, ser a les xarxes socials o treballar
molt el posicionament SEO i SEM per
Internet. Aquest –diu- és, juntament
amb la col·laboració amb les millors blogueres del país (Lovely Pepa, Madame

Rosa, TrendyTaste o Dulceida), el secret de Buylevard. Un altre apartat important és
també el seu blog “on setmanalment milers de seguidores es connecten per veure
les últimes tendències per a la nova temporada i consells de com posar-se la roba”
-explica.
Pel que fa al futur del comerç electrònic i comparat amb altres països, la portaveu de Buylevard creu que a l’Estat espanyol el desenvolupament serà més tranquil
pel fet, en part, de tenir uns costums i hàbits diferents, com per exemple els horaris
comercials -aquí oberts fins a les 8.30 a les botigues i fins a les 10 als centres comercials, mentre que fora a les 6 de la tarda ja estan tancats. També –afegeix- hi influeix
el clima, ja que amb més bon temps es presta més a passejar.

Tendències per a aquesta tardor-hivern
de la mà de la firma Buylevard
Els pegats i els pins. És una de les tendències que aquesta
tardor vindrà amb més força, amb motius divertits que fan
que una peça sigui especial i t’hi fixis. Els podem trobar en
jaquetes texanes, caçadores, camises, pantalons i fins i tot a les caçadores de pell.
Inspiració estil anys 80 i 90. Tornen les camises de quadres, les
peces metal·litzades, els leggings, els texans de tall alt i
sobretot les bombers.
Militar. Vindrà amb
molta força aquesta tardor l’estil
militar.
Podrem
trobar abrics amb
tall militar amb els
8 botons, parques
militars amb més
detalls que altres
temporades, estampats amb camuflatge...
Llenceria. Peces
setinades amb detalls d’encaix amb
tops i vestits que combinarem amb altres peces superposades i que donen un toc sensual i romàntic.
Ballarina. Aquesta tardor trobarem faldilles de tul en diferents colors, les quals podrem combinar amb “samarretes
missatge”, que donen un toc més desenfadat. També vénen
amb molta força les ballarines amb els cordills que imiten les
sabatilles de les ballarines. Ideals per a principi de temporada.

Espatlles descobertes.
Seguint la tendència
d’aquest estiu, continuarà aquesta tardor amb jerseis i
vestits de màniga
llarga.
Victoriana. Estil romàntic i amb molts detalls que aportaran un toc
femení als nostres looks,
roba vaporosa, transparències, peces amb mànigues amples i llargues
amb encaix, punys amb
farbalans,
volants.
Els colors destacats de
la temporada seran
mostassa, camel, vermell intens, blau, gris
i verd, i seguirem
també amb ratlles
en blanc i negre.
També vindran
molt els colors setinats o amb lluentors, sobretot amb
detalls en el calçat,
amb tocs platejats
i daurats.

39

Pròxima les dones lleidatanes

L

leida és la província catalana on hi ha menys paritat
entre homes i dones pel que fa a afiliats a la seguretat social. Així, i segons l’Institut d’Estadística de Catalunya
(Idescat), el percentatge de dones afiliades en la demarcació era, el passat mes de març, d’un 44,1% davant el 55,9%
d’homes, unes xifres que disten en més de dos punts de la
mitja catalana, amb el 46,6 i el 53,4%, respectivament. Dit
d’una altra manera, a les comarques lleidatanes el nombre
d’afiliats és de 163.580 persones, 91.387 de les quals pertanyen al sexe masculí i 72.193 al femení.
Aquesta diferència s’accentua encara més si parlem de
Ponent, on el percentatge baixa a un 43,8% de dones pel
56,2% d’homes.
L’estudi acaba amb una dada més: el Pla d’Urgell esdevé
la comarca catalana on la proporció és menor, amb un 41,4%
de dones, seguida per les Garrigues, la Noguera i la Segarra,
amb un 41,5% en tots tres casos.
Per saber-ne una mica més i esbrinar els possibles perquès i causes d’aquestes dades, des de Territoris Magazine
hem preguntat l’opinió al director dels Serveis Territorials a
Lleida del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies,
Joan Santacana, i a la coordinadora territorial de l’Institut
Català de les Dones a Lleida, Carme Castelló.
Aquestes han estat les seves respostes:

40

Text: Rosa Sánchez

Lleida, amb el nombre
més baix en afiliades a
la seguretat social de
Catalunya
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Joan Santacana Vélez

Carme Castelló

Director dels Serveis
Territorials a Lleida del
Departament de Treball, Afers
Socials i Famílies

Coordinadora territorial de
l’Institut Català de les Dones
a Lleida

D’acord amb dades de l’Institut d’Estadística de
Catalunya (Idescat) de març del 2016 de persones
afiliades a la seguretat social segons la seva residència padronal, a Lleida el 55,9% són homes i el 44,1%
són dones. Aquests percentatges contrasten amb els
del total de Catalunya, que són del 53,4% i el 46,6%,
respectivament.
Analitzant dades del mateix Idescat, es poden destacar dues causes bàsiques d’aquesta diferència:
La primera, demogràfica: la població de Lleida
està masculinitzada; el 50,5% de les persones en edat
de treballar (majors de 16 anys) són homes i el 49,5%
són dones. Hi ha un contrast evident amb Catalunya,
on els homes són minoria, 48,5%, davant les dones,
51,5%.
La segona, de mercat de treball: Lleida és la demarcació amb menys població activa, el 60,3% de la població en edat de treballar està en el mercat de treball i
el 39,7% és inactiva. A Catalunya les xifres són 62,2%
i 37,8%. Aquesta major inactivitat, de gairebé 2 punts,
se centra en el col·lectiu femení: el 46,9% de les dones
de Lleida en edat de treballar no ho està fent i no busca feina; en canvi, per als homes aquest percentatge
és només del 32,5%. El contrast amb Catalunya és evident: 42,4% de dones i 33,0% d’homes.
Una de les causes de la menor activitat de les dones
a Lleida és la seva dedicació a feines de la llar; aquest
tipus d’inactivitat laboral és a Lleida 2,3 punts percentuals major que a Catalunya.
Des de l’Administració poca cosa es pot fer per
modificar la demografia, però sí que tenim l’obligació
d’incentivar una major participació de les dones en el
mercat de treball, fet que té un cert component cultural i que cal trencar si volem una societat més equitativa, que, evidentment, serà més competitiva si la dona
assoleix, com a mínim, la mateixa participació que l’home.

A Ponent, les diferències per sexe de persones afiliades a la seguretat social són les més altes de Catalunya.
Aquest fet ve determinat per diferents factors:
La nostra economia principal està basada en el sector agrícola, i aquest sector té un règim especial d’accés
a la seguretat social discriminatori per a les dones, sobretot si tenim en compte les tradicions patriarcals, que
encara hi són molt presents. En el darrer decenni, amb
la modificació de la llei i posteriors decrets, es va fer una
redacció políticament correcta, però, com que l’objectiu
de la modificació era econòmic i no de fer una llei igualitària, de poc ha servit.
El fet de poder contractar la parella com a persona
treballadora va semblar una millora. Però, al final, complir les condicions que exigeix aquest règim: ésser titular
de la terra, que el 50% de la renda total vingui de l’activitat agrícola exclusivament, no tenir en compte la venda
i transformació del producte, que els rendiments nets
no superin el 75% de la base màxima de cotització establerta al règim general i pagar una nova contractació, el
fa inviable. I, com sempre, qui surt perdent és la dona.
Quan es prenen decisions en aquest àmbit, moltes dones cedeixen a favor dels seus marits.
Un altre factor és que les empreses agrícoles al nostre territori són especialment familiars, i, si ja és difícil
la seva subsistència avui dia, afegir-hi despeses fixes incertes, canviants i poc segures encara ho fa més inviable
per a la gent jove. Per això quan mirem les estadístiques
per sexe i edat aquestes no milloren.
Les conseqüències a mitjà i llarg termini per a les dones són la manca de cobertura social, la vulnerabilitat
davant d’un risc laboral, l’empobriment i la invisibilitat.
Com que les dones del món rural no estan reflectides
estadísticament no existeixen.
Per tant, algunes dones, sobretot les joves, davant
aquest obstacle insalvable opten per abandonar el món
rural i emigrar a les grans ciutats. Altres opten per crear
petites empreses i altres per treballar a l’economia familiar agrària dins de l’anonimat.

“El 46,9% de les dones de
Lleida en edat de treballar no
treballa i no busca feina”

“Com que les dones del món
rural no estan reflectides
estadísticament no existeixen”
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Cuina vegana

Text: Anna Solsona
Fotografia: Alba Niubó

La última tendència a Instagram
d’una veïna de Torregrossa
La cuina vegana és per molts una de les tendències alimentaries de moda
dels darrers temps. No obstant, per la majoria del seus consumidor, és molt
més que cuina. És una manera de viure, una opció que aposta com mai per la
qualitat i l’aportació nutritiva dels aliments que ingerim. Menjar sa, hidratar-se
bé i fer esport són les claus per aconseguir benestar i fer que la nostra vida sigui
molt més saludable. Parlem amb l’Alba Niubó, instagramer, blogger, vegana i
veïna de Torregrossa.
· Com va començar la teva aventura gastronòmica amb Instagram?
Va passar una mica sense voler. Vaig començar a penjar fotos de menjar
a aquesta xarxa social perquè m’interessava molt el tema. Desprès d’estudiar Belles Arts, vaig estudiar el postgrau ‘Food Event Design’ a l’IED, el qual
consistia en dissenyar càterings creatius. Allí vaig descobrir com m’agradaria
crear plats, composicions, etc. Després vaig marxar a Austràlia i allí vaig descobrir un món molt saludable. Allí mengen molta fruita i es cuiden moltíssim
en general, i em va semblar una manera de fer molt interessant. Al tornar, un
amic meu volia obrir un restaurant, el Surf House Barcelona, buscava algú per
a dugués el tema de la cuina perquè no n’entenia prou i vaig convertir-me en
la seva mà dreta. Des d’aquell moment, vaig començar a penjar algunes fotografies de menjar al meu Instagram i vaig comprovar com, poc a poc, anava
despertant la curiositat de la gent.
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· Un cop vas consolidar la teva
posició a Instagram, vas obrir
el blog albaniubocooks.com ?
Sí, a Instagram la gent em va començar a escriure e-mails, preguntant-me receptes, i els contestava amb
aquesta informació. I va ser llavors
quan em vaig adonar que podia fer-me
un blog on pujar-les.
· Quin és el secret de les teves
creacions gastronòmiques?
Intento que les meves receptes siguin fàcils d’elaborar. N’hi ha de més
llargues, altres més curtes, però totes
accessibles a realitzar-se.
· Arran el gran nombre de seguidors que has aconseguit,
t’han demanat de fer càterings
saludables. I també, algunes
marques s’han interessat en tu.

Pròxima les dones lleidatanes

Ingredients:

Sopa de meló i llet de coco

· 1 meló cantaloup
· 1 vas de llet de coco (de la que és
menys densa)
· 1 culleradeta de pols de cúrcuma
(pura)

Fa uns vuit mesos una marca de
roba americana em van demanar un
càtering. Vaig assumir el repte i, a partir
de llavors, me’n han anat sortint diversos fins a decidir muntar una empresa
d’aquest sector. I, per altra banda, moltes marques de menjar –com ara Gerblé– s’han posat en contacte amb mi
per a que els hi creï contingut de marca. És a dir, que amb els seus productes
faci receptes. També faig tallers de cuina saludable i formo part de l’equip del
restaurant Green&Berry de Barcelona.
· Com vas fer-te vegana?
Jo fa quatre anys menjava de tot,
però em vaig cansar de menjar sempre
el mateix. Em sentia saturada de menjar
carn, i em vaig convertir en vegetariana.
Després, ara fa pràcticament un any, em
va començar a tolerar malament el iogurt i els formatges, i vaig decidir també
‘tallar’ amb ells i fer-me vegana.
· Has adoptat un estil de vida
que t’ha encantat i per això el
comparteixes. El teu objectiu

Passos a seguir:
· Treu les llavors del meló i talla’l a
trossos
· Posa el meló dins del robot de cuina juntament amb la llet de coco i la
cúrcuma i tritura-ho tot a velocitat
8-10 durant 40 segons.
Pots afegir dins la sopa uns trossets
de meló així es crearà un contrast de
textures que farà que sigui menys monòton menjar-la.
Aquest incís s’hauria de posar a la
vora com una cosa opcional que pot fer
el lector. Es podria posar com un gomet
d’un color a la vora amb aquest comentari, per exemple.

és, potser, mostrar que cuidar-se és senzill?
Efectivament! De vegades relacionem menjar bé amb cuinar moltes
hores o ingerir moltes calories, i la cuina vegana no és per res això. La cuina
vegada t’omple igual, no passes gana,
menges el que vols, però és molt més
sana pel cos.
· Quins objectius tens?
Intento donar eines a la gent per
dur una vida més saludable. M’agradaria que la gent, veient els meus plats,
li entrés ganes de menjar sa i que anés
abandonant l’hàbit de menjar processat
(pans, pastes, etc.). Les pastes i els pans
són importants per la dieta, però intento sempre no ingerir pasta blanca, sinó
pasta elaborada amb farines bones que
aportin el màxim de nutrients. He abandonat també els sucres refinats. I m’he
aficionat molt a prendre sucs verds al
matí, que regulen molt el trànsit intestinal. Menjar vegà és un estil de vida nou,
un descobrint que m’ha ajudat a tenir
més energia i a reduir pes.

· Els plats els dissenyes tu, però
també dones molts consells nutricionals als teus seguidors i
seguidores. Amb què et bases
per fer-ho?
En tot moment m’aconsella una
amiga que és nutricionista, i també
m’informo i em documento moltíssim
a partir de referents de pes que estan
presents a les xarxes socials.
· Demanes consell a algun nutricionista per assegurar-te
que t’alimentes bé?
Inicialment sí que vaig demanar
consell a un nutricionista per aconseguir una dieta equilibrada. Però últimament ja no, ara m’ho gestiono jo mateixa. Sé que si vull sentir-me bé d’energia
necessito vegetals i proteïnes. Faig
molt esport, i necessito sentir-me plena d’energia. Per això, amb el temps,
sóc capaç d’emprendre petits canvis
que em vaig ajustant jo mateixa, depenent de les meves necessitats.
· En que es basa la teva dieta?
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No és fàcil el canvi de vida alimentària, és tot un procés, i aquest també
es troba en adaptar la teva dieta dia a
dia. Al fer-me vegana, al principi, notava que no acabava d’estar al 100%.
Per això el que vaig fer és combinar la
meva dieta segons els nutrients: el 80%
la baso en vegetals, llegums i grans integrals (quinoa, arròs, etc.) i un 20%
me’l reservo per ingerir, de tant en
tant, pollastre i tonyina. El tema vegà
no és un tema purament ètic –si que
estic en contra que matin als animals,
òbviament–, però el meu canvi s’ha
desencadenat més per la salut.
· Què esmorzes?
Menjo pràcticament només fruita i
fruits secs. No esmorzo mai pa, i molt
menys el típic esmorzar de pa amb
melmelada i mantega. De fet, la meva
ingesta de carbohidrats arriba al migdia, que és quan faig l’àpat fort del dia.
I per sopar, acostumo a preparar-me

cremes saludables basades en mango,
advocat i altres fruites i verdures.
· Menges menjar ecològic?
Ho intento però no sempre és possible. Si més no, m’agrada que sigui
menjar de proximitat. Vaig al mercat
a comprar i intento adquirir productes
de temporada, que sempre són més saborosos i nutritius.
· Amb quina freqüència publiques?
Intento fer-ho cada dia, sobretot
entre setmana. Elaboro tot tipus de
plats i un cop realitzats, fotografiats i
penjats, me’ls menjo!
· Amb quines eines fas les teves
fotografies?
Doncs faig servir només el mòbil,
no toco la càmera per a res, inclús pels
encàrrecs de marques.

· Has viscut un increment
molt grans de seguidors en
els darrers mesos. Sobre quin
número estem parlant?
Actualment m’estant seguint unes
17.000 persones. El creixement ha estat progressiu, sobretot en els darrers
sis mesos. Des de llavors, vaig decidir
professionalitzar les meves xarxes,
deixant de penjar fotografies meves.
Ara els meus comptes són 100% relacionats amb el menjar i la nutrició.
· Quines expectatives de futur
tens?
Vull continuar amb el que faig.
M’encantaria fer créixer l’empresa de
càterings i seguir aconsellant i promovent l’alimentació saludable.

Ingredients:

Patates “no fregides”

· 2 patates
· 2 cullerades d’oli
· Espècies al gust (pebre negre, pebre vermell, orenga...)
· 1 alvocat
· Suc de 1/2 llimona
· 4 o 5 tomàquets xerris tallats a
trossets
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Passos a seguir:
· Neteja bé les patates i posa-les
dins d’un bol (amb la pell!)
· Afegeix l’oli i les espècies i ho barreja-ho bé
· Posa les patates en una safata i
cou-les al forn a 180º amb calor per
tots els costats
· Mentre es fan les patates, xafa l’alvocat amb el suc de la llimona i una
mica de pebre
· Una vegada les patates estiguin
daurades per fora i toves per dins
(després d’uns 30-40 minuts aproximadament) serveix-les en un bol.
· Posa l’alvocat xafat i els tomàquets
xerri a sobre de les patates

Pròxima les dones lleidatanes
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Poesia femenina, atzar i rebel·lia
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L’atzar de Maria Mercè Marçal, que la va fer néixer dona i
tres voltes rebel, representa en l’imaginari col·lectiu la veu femenina, la d’aquelles dones marcades per una triple opressió
i, alhora, per un sentiment de rebel·lia. És, justament, aquesta
indomabilitat, que neix de l’autoconsciència del que suposa
ser dona, la que caracteritza les poetes de les nostres terres.
Una de les primeres dames de la poesia lleidatana és, sens
dubte, Rosa Fabregat, que comparteix generació i comarca
amb la polifacètica Josefina Vidal. Totes dues neixen com a
autores en un context difícil, marcat per la dictadura i per la
masculinització de la vida pública i cultural.
Rosa Fabregat, per exemple, és una d’aquelles dones valentes i estranyes al seu temps. Explica que va començar a escriure poesia a l’adolescència, cap a final dels anys 40, en ple
franquisme i en un entorn de pràctica desaparició del teixit
cultural ponentí. “Hi ha una generació invisible de dones poetes”, subratlla aquesta poetessa, que confessa que el fet de
ser dona ha marcat profundament els seus versos, i no només
en el contingut. “Havíem de tenir cura de la casa, dels fills i de
la feina, i, evidentment, això dificultava la nostra tasca com a
poetes”. Assegura, a més, que ella no va poder escriure amb
llibertat fins que va deixar el càrrec de directora tècnica d’un
laboratori farmacèutic i va obrir la primera farmàcia a Llorenç
del Penedès: “em faltava temps per fer-ho tot”.
Després de Fabregat i Vidal, el terreny esdevé pràcticament erm, a excepció de la poeta i professora de llengua
i literatura Maria Dolors Coll i d’Ona Rius, guardonada amb
el premi Les Talúries l’any 1998. No serà fins anys més tard

que les Terres de Lleida tornaran a veure brotar noves veus. Seran poetes com
Àngels Marzo, Teresa Colom, Gemma
Casamajó i Dolors Miquel, entre altres,
les encarregades de tornar a situar les
nostres terres al mapa poètic català. Se
situen entre la trentena i la quarantena
i no tenen fre. El seu hàbitat natural són
els recitals poètics, els jurats dels premis
literaris, les tertúlies literàries, el sector
editorial i el món cultural, en general.
Àngels Marzo i Meritxell Nus, per
exemple, van veure néixer la seva vocació literària a la Universitat de Lleida. “Hi
havia professors a qui admiràvem i que
ens feien de mentors”, assegura Marzo.
Participaven de l’Aula de Poesia Dama
Ginebra i de la tertúlia dels dimecres,
que les reunia fins a altes hores de la
nit. Allí, en un context d’agitació cultural, van anar configurant l’estil dels seus
versos. L’autora de Saba bruta té una
hipòtesi: “el renou d’aquells anys al voltant de la UdL ha desaparegut, els plans
d’estudi s’han descafeïnat i els alumnes
cada cop són menys”. Aquesta situació
ha diluït fins a límits alarmants l’aparició
de noves veus, especialment femenines,
assegura Marzo, que també sentencia:
“la meva és l’última generació de dones
poetes a Lleida”.
D’altra banda, també cal tenir en
compte aquelles poetes lleidatanes que
han emigrat en cerca d’una terra més
fèrtil. Són, per exemple, Gemma Casamajor, Dolors Miquel i Teresa Colom,
autores de títols tan interessants com
Terra campa, Ver7s de la terra i La meva
mare es preguntava per la mort. Un recorregut en direcció contrària han fet
Meritxell Cucurella Jorba i Laia Noguera, indiscutibles poetes que han aterrat
a Ponent i, des d’aquí, han continuat
oferint els seus versos.
Malgrat el camí que encara queda
per recórrer en termes d’igualtat (a tots
els nivells i en totes les seves formes),
les veus poètiques, femenines i lleidatanes han anat consolidant el seu lloc dins
del panorama poètic català. Cal, doncs,
reforçar-les. I, evidentment, llegir-les.
Som-hi?
Joana Soto
Editora de Pagès Editors

