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La mort de Fidel Castro ha sigut motiu d’infor-
matius, especials i tertúlies de tot tipus. Detractors 
i seguidors s’han abonat durant dies a discutir so-
bre la figura del dirigent cubà, intentant treure l’en-
trellat de si va ser un bon estadista o un dictador. 
En l’entorn neoliberal en què estem immersos, és di-
fícil elogiar la figura del revolucionari, el darrer bastió 
socialista que va resistir bloquejos, atemptats i inva-
sions tot intentant mantenir la integritat del seu país. 
Podem reconèixer que de la filosofia de la revolució va deri-
var en un cert caciquisme, amb les pressions de la dissidèn-
cia, que no va acceptar les nacionalitzacions i les expropiaci-
ons. Però és clar que la revolució va imposar un sistema de 
partit únic que ha tingut un gran suport popular d’una ciu-
tadania que en aquest entorn ha donat sentit a la seua vida. 
Fa la sensació que al món l’única dictadura que ha existit 
ha sigut la cubana, i la comunitat internacional obvia ca-
sos tan flagrants com el de Turquia o el de la maquillada 
democràcia xinesa, per posar alguns exemples.

Al marge de tot l’idealisme que podia significar el 
líder cubà, s’ha de reconèixer que la seua figura i ac-
titud van marcar una època i unes generacions que 
encara podien creure en l’equilibri econòmic i social, 
en el respecte entre pobles i nacions. Ara els conflic-
tes bèl·lics ja no tenen aquestes connotacions, ja no es 
lluita per la llibertat, ara els interessos són geopolítics 
i econòmics, i podríem dir que religiosos, encara que 
darrere d’aquests també s’amaga el poder econòmic. 
Es constata que l’economia està per sobre del valor de 
la vida humana, i això és d’una gran tristesa. Possible-
ment Castro va derivar de guerriller a cacic, però a Cuba 
els infants i avis no passen gana; i el que vol pot ser feliç 
amb el que té, encara que sigui poc. A occident estaríem 
disposats a renunciar a la pressió de les oligarquies, eco-
nòmiques i energètiques, i a la cultura del consum per 
aconseguir un nou ordre social?
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E                    l David i l’ Imma es van enamorar de la 
Segarra pel que ells anomenen l’austeri-
tat del paisatge, un concepte que van con-

vertir en la seua nova forma de vida

Sobta comprovar com a persones provinents de l’àrea 
metropolitana els ha pogut captivar un paratge com Mon-
toliu de Segarra. Deu ser que la gent del territori aquests 
entorns els tenim tan apamats que el seu atractiu ens passa 
totalment desapercebut.

David Casamitjana és un enginyer de so molt reconegut 
en l’entorn professional dels enregistraments de grans for-
macions musicals, així com un expert en el món sardanista. 
El seu nom passa desapercebut per als no iniciats en aquest 
sector, però, si parlem de la Fura dels Baus, Blaumut, Joan 
Chamorro i Andrea Motis o Dagoll Dagom, amb tota certesa 
que els reconeixerem. Doncs Casamitjana ha estat al dar-
rere d’aquestes i moltes altres de les formacions i grups de 

La parella va quedar fascinada de l’entorn segarrenc, del 
que ells anomenaven austeritat del paisatge, d’una natura 
verge, d’un atractiu de conreus  de colors canviants, de la 
pedra dels marges i, sobretot, de la gent d’aquest territori. 
Tot plegat els  ha suposat font d’inspiració i una nova forma 
de vida.

I va batejar el nou espai com Espai Sonor Montoliu, i des 
d’aquest racó de treball ha transmès la seva passió per la 
terra segarrenca a tots els professionals que han passat per 
les instal·lacions. David explica que els músics troben a Mon-
toliu l’equilibri necessari per inspirar-se i treballar en profun-
ditat. Alguns d’aquests personatges, com Mercedes del Clos, 
van assegurar-li  “que no podien resistir la bellesa de l’entorn 
de Montoliu”.

Des d’aquesta desconnexió espiritual, podríem dir!, re-
corre el món al costat de les big-band, bandes de jazz, for-
macions clàssiques, bandes contemporànies i s’enfronta a 
projectes musicals que representen contínues experiències. 

l’entorn musical català i internacional, amb 
els quals ha treballat en l’enregistrament i la 
barreja dels seus treballs discogràfics i com a 
tècnic de so en els seus concerts en directe.

David Casamitjana, malgrat moure’s en 
aquest entorn, que en un principi pot sem-
blar inverosímil  en un entorn rural, va deci-
dir traslladar el seu centre logístic de la gran 
metròpoli barcelonina al petit nucli de Mon-
toliu de Segarra, on amb la seua companya 
Imma van adquirir una casa que van conver-
tir en residència i en estudi de gravació.

De l’Eixample a la 
Segarra per fer realitat 
una bogeria

Text: Josep A. Pérez 
Fotografia: Josep A. Pérez  
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Per a aquest enginyer cada feina és un 
nou repte, i per la seua manera de fer l’ha 
convertit en un referent, tal com es pot com-
provar en la llarga llista de treballs discogrà-
fics que tenen la seua signatura, des de l’àm-
bit internacional, música tradicional, cançó, 
compositors, grups vocals, flamenc, havane-
res, gospel, jazz, orquestres clàssiques i pop 
rock. I quedem parats amb la llarga llista de 
treballs de cobla, un sector en què enregis-
tra al voltant de 10 discos l’any.

David Casamitjana, la 
seva trajectòria

 
En acabar els estudis començo a tre-
ballar, l’any 1986, a l’Estudi 84, un 
dels estudis amb més renom de l’èpo-
ca a Barcelona, al costat del que fou 
el meu gran mestre, Joan Sirvent. 
Durant 18 anys enregistro infinitat de 
produccions discogràfiques. L’any 2004, 
Estudi 84 tanca portes. Han sigut anys 
d’il·lusió, d’esforç i de treball en equip. 
En aquell moment, decideixo indepen-
ditzar-me. Treballo com a freelance per 
a diferents estudis del país i l’estranger, 
especialment França i Itàlia. També so-
noritzo diverses formacions musicals 
d’arreu del país i m’especialitzo en l’en-
registrament amb equip mòbil de tot 
tipus de música, en espais tan diversos 
com teatres, auditoris, conservatoris, es-
glésies, etc.

A tot aquest repertori també s’hi han d’afegir les bandes 
sonores de pel·lícules, com ara: Blancanieves, Escrit als es-
tels, Estació Central, Germanes de sang, Gràcies per la pro-
pina, Jamón Jamón, Jaume I el Conqueridor o L’enfonsament 
del  Titànic, entre altres.

En el cas de teatre, ha estat darrere d’espectacles de Da-
goll Dagom, com ara Mar i cel i Scaramouche, i en produc-
cions del Teatre Nacional, com Antílops, Arcàdia o Calígula.

El seu reconeixement professional també l’ha portat a 
assessorar i dirigir instal·lacions sonores en els auditoris de 
Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona, el Vendrell, el Gran Te-
atre del Liceu, la Passió de Cervera o el Palau de la Música. 

David Casamitjana se sent orgullós que la Segarra i la 
seua gents els hagi acollit, i aquest orgull i el sentiment de 
pertinença és el que el fa ser fort per enfrontar-se als grans 
reptes que li depara la nova etapa de la seua vida professi-
onal.

Per a més informació  www.davidcasamitjana.com

David explica que 
els músics troben 
a Montoliu l’equi-
libri necessari 
per inspirar-se i 
treballar en pro-
funditat

Text: Josep A. Pérez 
Fotografia: Josep A. Pérez  
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Durant el darrer trimestre d’aquest any el Consell Comar-
cal del Pla d’Urgell ha dut a terme una campanya de sensi-
bilització per fomentar la recollida selectiva i reduir els resi-
dus dipositats erròniament als contenidors. Aquests residus, 
anomenats impropis, redueixen la qualitat de la recollida 
selectiva i incrementen els costos de gestió.

Amb el missatge ”Si no sumes, almenys no restis!”, s’ha 
volgut conscienciar la població que, en cas tingui una bossa 
amb residus barrejats, sempre la llenci al contenidor de re-
buig, i no als contenidors de recollida selectiva. D’aquesta 
manera no es redueix la qualitat de la recollida selectiva que 
fa la resta de veïns.

Entre les diferents actuacions realitzades cal destacar la 
presència d’educadors al carrer en bicicleta, des d’on han 
pogut informar a uns 2.500 ciutadans sobre la recollida se-
lectiva. A més, s’han realitzat tallers a 425 alumnes de 17 
escoles de la comarca i col·loquis amb els mestres, amb la 
finalitat de crear una unitat didàctica sobre els residus i el 
reciclatge pel proper curs escolar. Els educadors han donat a 

conèixer la campanya a 1.430 alumnes dels 4 instituts de la 
comarca. També s´han visitat 120 grans generadors de resi-
dus com bars, restaurants, floristeries, pastisseries, etc.

Dins de la campanya també s’han revisat les “bosses per-
dudes” que es deixen fora dels contenidors, amb l’objectiu 
d’avisar als responsables i reduir les molèsties que aquestes 
bosses causen als veïns.

Cal tenir en compte que per tal d’incentivar la recollida 
selectiva, l’Agència de Residus de Catalunya aplica un cànon 
sobre els rebuig que es porta a l’abocador, el qual es preveu 
que vagi augmentant cada any. Per tant, com més i millor 
fem la recollida selectiva, menys cost tindrà la gestió dels 
residus.

El Consell Comarcal del 
Pla d’Urgell finalitza la cam-
panya “Si no vols sumar, al-
menys no restis!”
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Entrevistem 
als creatius del 
taller ‘Materia 
Rica’ de Bellpuig
Les festes nadalenques 

sempre són una ‘bona excusa’ 
per comprar productes selec-
tes. Un bon espumós, dolços o 
fragàncies delicades són alguns 
dels presents més escollits per 
fer sentir una mica més especi-
als a aquelles persones que ens 
envolten. També amb freqüèn-
cia hi es present sota el Tió, o 
dins dels mitjons del Pare Noel, 
la joieria i la bijuteria. Més enllà 
de les grans firmes internacio-
nals, per encertar amb el nos-
tre regal és bo conèixer altres 
camins, com ara les creacions 
de dissenyadors veterans o jo-
ves artesans. Descobrim una 
alternativa de qualitat, respec-
tuosa amb l’entorn i que té un 
regust molt i molt internacio-
nal. Entrevistem a en Joan i la 
Marta, els creatius del taller 
‘Materia Rica’ de Bellpuig.

· La història de ‘Materia 
Rica’ neix molts kilòmetres 
lluny d’aquí. Precisament, a 
l’est de la capital britànica. 
Com és que comença la vos-
tra aventura allí?

J: Els dos hem viscut gai-
rebé 10 anys a Londres i, 

d’aquesta llarga etapa, hi ha 
moltes històries a explicar. La 
Marta va treballar en una bo-
tiga fent una feina que no li 
agradava massa i jo tenia un 
negoci de servei amb tall làser. 
El projecte va sorgir quan cer-
càvem maneres de fer projec-
tes creatius amb aquesta tec-
nologia. Un dia vam començar 
a fer agulles de pit a partir 
d’il·lustracions de personatges 
que havia dissenyat la Marta.

M: Els vam portar pels 
mercats de moda que hi ha 
cada cap de setmana a l’est 
de Londres, i es van vendre 
força bé el primer dia. 

J: I a partir d’aquell mo-
ment, tot va començar.

M: Ens agrada la idea de 
poder portar l’art amb tu, de 
que t’acompanyi.

· Imagino que les prime-
res passes del projecte van 
ser complicades i, a més a 
més, si tenim en compte 
que ‘jugàveu fora de casa’.

J: Londres és una ciutat 
molt cara i és fàcil quedar 
fora de joc. Nosaltres vam 
començar amb els nostres 

projectes després d’haver-hi 
viscut bastants anys i, la 
veritat, és que aquesta ex-
periència ens va anar molt 
bé. Ser autònom és gairebé 
gratuït a Gran Bretanya, de 
manera que és fàcil comen-
çar un projecte mentre et 
guanyes les garrofes amb 
una altra feina.

M: L’etapa de Londres va 
ser una gran experiència, sem-
pre et trobes amb entrebancs, 
però també amb oportunitats.

· Un ocellet ens ha dit 

que, abans d’establir ‘Ma-
teria Rica’ com el vostre 
segell, teníeu un altre nom, 
què va passar amb ell?

J: Efectivament (riures). 
Fins fa uns 18 mesos érem 
‘Manolo’, però el dissenya-
dor de sabates Manolo Blah-
nik té molt ben protegida la 
seva marca i vam haver de 
buscar un altre nom per po-
der registrar-lo. 

M: Ens vam posar ‘Ma-
nolo’ perquè és un nom fàcil 
de recordar i de pronunciar 

L

Text:  Cristina M
ongay 

Fotografia: Cristina M
ongay 
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en qualsevol idioma. El can-
vi ho vam prendre com una 
oportunitat per redefinir el 
que fèiem, agafar aire i per-
seguir els nostres objectius!

J: ‘Materia Rica’ també és 
un nom fàcil, amb connota-
cions més neutrals, fins i tot 
exòtiques, i també pot anar 
molt més enllà de la bijuteria.

· Com es decideix tornar 
a casa i instal·lar el vostre 
taller creatiu a Bellpuig? Qui 
forma el vostre equip?

J: Per qüestions professi-
onals vaig vendre el negoci 
de làser que tenia a Londres 
i vam decidir anar a Barcelo-
na, que és on jo vaig néixer i 
créixer. Però després de viu-
re una temporada allà vam 
vindre a viure a Bellpuig, 
d’on ve la meva família, al 
febrer d’enguany. 

M: Tenim mig negoci aquí 
i mig a Barcelona encara, i les 
relacions amb Londres ens hi 
porten unes quatre o cinc ve-
gades a l’any encara.

J: Avui en dia el que volem 
és tranquil·litat, espai per a 
fer coses noves i inspirar-nos, 
i comunicacions decents per 
poder seguir treballant amb 
qui ens interessa.

M: L’equip que forma 
el projecte és molt ampli 
i estem molt agraïts a tot-
hom que ha col·laborat amb 
nosaltres d’alguna mane-
ra o altra des de que vam 
començar aquest viatge. 
J: Realment val la pena no-
més per treballar amb qui 
ens dóna suport. Podria fer 
una llista molt llarga i segu-
rament em deixi a algú.

· Quin és l’objectiu del 
vostre projecte? 

J: L’objectiu és fer bons 
productes amb tots els sen-
tits. Fets localment, amb 
materials respectuosos amb 
el medi ambient, que tin-
guin un toc creatiu i que si-

guin accessibles pel públic 
en general. El disseny entès 
com quelcom et pot fer som-
riure o com el motiu per a 
que algú et digui alguna cosa 
bonica pel sol fet de portar 
unes arracades diferents. 

M: Ara ens dediquem a 
fer bijuteria, tot i que és molt 
possible que afegim diferents 
tipus d’objectes amb el ma-
teix objectiu en l’essència.

· A qui van adreçades 
les vostres arracades i colla-
rets?

J: Van adreçades a tot-
hom que tingui ganes de 
viure amb un toc de gràcia. 
Vols guarnir-te amb unes ar-
racades que no surten a les 
revistes de moda però que 
connecten amb tu? Que una 
cosa tan personal com l’es-
til s’hagi massificat no ens 
agrada gaire, i volem ajudar 
a que tothom sigui diferent.

· Quina va ser la primera 
col·lecció de joies que vàreu 
dissenyar?

M: Va ser el projecte ‘Las 
chicas de Manolo’, on cada 
agulla de pit tenia una forma 
femenina diferent. Cadascu-
na de les ‘chicas’ feia uns vuit 
centímetres de llargada i ana-
va acompanyada d’una targeta 
on s’explicava la seva història. 

J: La Glòria, per exemple, 
era una noia que es dedicava a 
fer burlesque, tot i que el seu 
pare volia que continués amb 
el negoci familiar d’advocats.

· Quin és el valor afegit 
dels vostres dissenys?

J: Realment el valor és el 
que cada client li vulgui do-
nar. Nosaltres treballem els 
conceptes darrera de cada 
peça, la tallem, la pintem a 
mà, li apliquem el vernís i 
procurem trobar els millors 
materials a un preu assequi-
ble per donar-los-hi forma. 
Volem que les nostres peces 
tinguin referències artísti-

ques, creatives i que siguin 
sostenibles. I cada vegada 
trobem més gent que con-
necta amb la nostra filosofia 
i, això, ens encanta!

· L’Art Déco, els motius 
florals o els marins són al-
guns dels elements que pro-
tagonitzen les vostres origi-
nals col·leccions. Ens que us 
inspireu en el moment de 
realitzar-les?

M: Les arracades de 
l’ocellet fora de la gàbia (Little 
Doves Collection), per exem-
ple, són un èxit des del primer 
dia. Per nosaltres, es tracta 
d’una al·legoria a la llibertat, 
però el significat que cadascú 
li pot donar és immesurable.

J: Ens agraden molt les 
arts plàstiques, l’arquitectu-
ra, la fotografia, la llibertat i el 
creixement personal. Hi ha un 
munt de dissenyadors, artistes 
i pensadors que fa anys que 
fan coses molt interessants, 
i ens fixem en ells a l’hora de 
conceptualitzar idees.

· Hi ha algun dissenya-
dor o dissenyadora multi-
disciplinari que especial-
ment admireu i que sigui el 
vostre referent?

J: Ens agrada pensar que 
tenim referents a tot arreu, 
no només en la joieria.

M: Admirem des del ci-
entífic Nicola Tesla (hem 
batejat el nostre gos amb 
aquest nom, de tant que 

l’admirem!), fins a Andy 
Warhol o Almodóvar, pas-
sant per les arts decoratives 
dels segles XIX i XX.

· Com veieu el vostre 
projecte d’aquí a deu anys? 

J: La veritat és que no en 
tenim ni idea! Esperem que 
segueixi sent un projecte au-
tèntic, on la confiança i el su-
port del públic segueixi sent el 
pal de paller. Que la gent que 
hi treballi pugui viure feliçment 
fent el que fa i que ajudi al pú-
blic a connectar amb nosaltres 
i els nostres pensaments.

M: Probablement hau-
rem canviat unes cinc ve-
gades més de casa en els 
propers deu anys (riures). I 
estarem on puguem impul-
sar les nostres idees: l’amor, 
la llibertat i l’esperança, con-
ceptes transversals en totes 
les cultures.

· Si poguéssiu adreçar 
unes paraules al públic de 
Ponent i del país, què l’hi 
diríeu?

M: Que estem feliços de 
poder viure i treballar aquí, per-
què la gent i el territori són una 
font d’inspiració inesgotable!

J: Que estem encantats de 
compartir amb tothom el que 
fem, que ens agrada conèixer 
i que ens coneguin. I que ens 
podeu trobar a Bellpuig, a 
Londres, a Barcelona i, gràcies 
al beneït Internet, a tot arreu!

www.materiarica.com

Text:  Cristina M
ongay 

Fotografia: Cristina M
ongay  
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Buylevard s’ha convertit en una marca de refe-
rència en el sector de la moda, una plataforma 
d’emprenedoria que va arrencar en un moment 
en què la venda on-line del sector moda encara 
era relativament incipient, però la bona selec-
ció de les referències i la interactivitat amb els 
clients han fet possible que estigui en un dels mi-
llors posicionaments a la xarxa

Parlem d’un e-comerç que amb poc temps s’ha vist obligat 
a traslladar l’espai de venda cibernètic a l’espai físic, a causa de 
la demanda dels mateixos clients. La bona relació qualitat-preu 
i un catàleg actualitzat contí-
nuament fan de la marca del 
Palau d’Anglesola un exemple 
empresarial a seguir. 

Per aquest motiu parlem 
amb la seua directora i im-
pulsora, Esther Garcia.

Una marca que neix com 
a e-comerç, com és que 
deriva en venda directa?

 El clients de la comarca i 
el seu entorn preguntaven si 
teníem la roba del catàleg on-
line  a les instal·lacions, per 
poder emprovar-se-la, i això 
ens va fer plantejar la possi-
bilitat d’ampliar l’estoc en una 
superfície física; i així fou com 
va néixer la botiga. Vàrem  co-
mençar amb una superfície 
de 70 metres quadrats, i, amb 
l’acceptació que va tenir, ràpi-
dament la vam ampliar a 300 
metres quadrats. 

Hi ha diferència de pro-
ducte i referències entre un 
segment i altre?

En realitat hi ha més refe-
rències a la botiga on-line; el 
catàleg és molt més extens. 
A la superfície l’alternança 
de temporades ens obliga a 
acotar referències i aquestes 
també responen a tendènci-
es de moda i preferències del 
públic assidu. Tot i això, qual-
sevol peça del catàleg on-line 
la podem tenir al moment si 
el client hi està interessat. 

Quina diferència de per-

fil existeix entre el client on-
line i el client directe?

Crec que actualment 
aquest concepte que els jo-
ves són els habituals usuaris 
de la xarxa ja no és correcte. 
L’e-comerç ha fet possible 
obrir el ventall de compra-
dors, encara que els joves en 
siguin més experts. La com-
pra on-line ofereix un catàleg 
més extens, permet compa-
rar preus a l’instant i dóna 
més llibertat a l’usuari. Pel 
contrari, el client de botiga 
busca l’atenció personalitza-
da i es vol emprovar el pro-
ducte abans de la compra. 

Quina és la línia de pro-
ducte de la botiga Buylevard? 

Tenim roba casual per als 
mes joves, roba per a ocasi-
ons especials, roba per anar 
a treballar, roba diferent i 
més exclusiva a preus una 
mica més alts. 

Totes les línies intenten 
buscar qualitat.

A quin target de públic 
va adreçada? Hi ha diferèn-
cia amb les grans franquí-
cies de la moda? Depèn de 
quina franquícia; n’hi ha amb 
molt poc descompte i d’altres 
amb molt. Se centren en una 
marca i nosaltres amb mol-
tes; a més nosaltres oferim 
un tracte més personalitzat. 

Pel que fa a la procedèn-

cia de les marques, en tenim 
de tot arreu:  tenim moltes 
marques d’Espanya, dels 
EUA, de França i sobretot 
de Dinamarca. Les marques 
d’Espanya són les que fabri-
quen més aquí; per exem-
ple, el calçat és fabricat a 
Elx (Nemonic, Alpe, la marca 
Buylevard de calçat...).

La relació qualitat preu 
és acceptable, i per a quin 
nivell adquisitiu?

 Per a tots els nivells ad-
quisitius, ja que tenim des 
de marques molt econò-
miques i per a joves (Only 
, Tifossi, Double Agent...) 
fins a marques intermèdi-
es (Morgan, Vila) i marques 
més cares (Uggs, Scotch and 
Soda, Maison Scotch, Mou, 
Hunter, Guess...).

La línia és tan masculina 
com femenina?

 Sí, cada vegada apostem 
més per l’home. 

També es comercialitzen 
complements?

 Sí, tot tipus de comple-
ments, de bufandes a co-
llars, arracades, etc.

Quins són els objectius 
de Buylevard? 

Facturar cada dia més i  
generar més llocs de treball. 

(Cada dia tindrem més 
calçat, fins a arribar a 50% 
calçat i 50% roba.)

No estar present en els 
eixos comercials és un in-
convenient o un avantatge? 

En un principi és un incon-
venient, perquè no et coneixen 
i venir aquí és més complicat, 
però cada dia creixen més els 
clients fidelitzats, per la quan-
titat de roba que hi ha per triar   
i  la comoditat per aparcar, en-
tre altres avantatges. 

Entrevista a Esther Garcia de Buylevard



TR La revista de www.territoris.catPublireportatge

11



TR La revista de www.territoris.cat

12

Vaig visualitzar de se-
guida una persona propera, 
malgrat haver-se convertit 
en una celebritat a Amèrica 
en només tres anys, i un llei-
datà de mena, que utilitza el 
tan característic ‘lo’ de les 
comarques de Lleida.

Nascut fa 34 anys en 
aquesta població del Pla 
d’Urgell, va iniciar els estudis 
a l’IES La Serra de Mollerus-
sa i els completà després a la 
Universitat de Barcelona, on 
es va llicenciar en geografia 
física. Les primeres experi-
ències professionals les re-
corda a Ràdio les Borges i 
a Ràdio Valira d’Andorra, i , 
més tard, al Grup Flaix. 

L’any 2009 li arribà 
l’oportunitat integrar-se a 
l’equip d’El Tiempo de TVE i 
treballar per al Canal 24 ho-
res, La 2, Teledeporte i fins 
i tot, el cap de setmana, La 
1. Fa tres anys, una segona 
oportunitat el portà a Dallas 
(Texas) com a meteoròleg, 

Text: Rosa Sánchez
Fotografia: Albert M

artínez 

de dilluns a divendres, a les 
5 p. m. i a les 10 p. m. 

Allà, i en només aquest 
breu període, ha guanyat 
9 premis Emmy Lone Star, 
entre els quals destaquen 
el de millor presentador 
del temps i el de millor seg-
ment del temps de Texas. El 
passat mes de juliol la seua 
professionalitat rebia un nou 
reconeixement amb el seu 
nomenament com a Local 
Media Chief Meteorologist 
(cap de meteorologia dels 
mitjans locals).

Des del Magazine de 
Territoris.cat ens han cri-
dat l’atenció moltes coses 
d’aquesta entrevista. En 
destaquem tres: el seu re-
coneixement  cap a l’escola 
catalana de meteorologia de 
TV3, la seua recomanació de 
viatjar per obrir els ulls i la 
ment i que ‘lo millor’ és viu-
re el dia a dia.

Pregunta: Troba a faltar 
la boira de Lleida?

Albert Martínez, el 
meteoròleg de Miralcamp 
que triomfa a Amèrica

Resposta: Una mica. Els 
hiverns a Dallas són força 
diferents dels del Pla. Texas 
forma part de la gran plana 
de la vall del Mississippí i no 
tenim ni muntanyes ni valls 
importants,  i això fa força di-
fícil que s’estanqui l’aire. Tot 
i així, unes 5 vegades l’any es 
pot formar la boira just si ha 
plogut força el dia anterior.   

P: A Lleida, boira i a Da-
llas, tornados: dos llocs on 
la climatologia marca una 
mica o fins i tot molt la vida 
de les persones, oi?

R: Si. Qualsevol dia de 
l’any podem veure un torna-
do al nord de Texas; per això 
mai podem baixar la guàr-
dia. Els mesos més actius 
són març, abril i maig, tot i 
que l’any passat vam veure 
fins a 9 tornados el dia de 
Sant Esteve. Quan tenim els 
ingredients: tempesta seve-
ra, cisalla en altura, energia 

en superfície... poden for-
mar-se aquests fenòmens de 
la natura. Durant bona part 
de l’any recordem a l’audièn-
cia què cal fer abans, durant 
i després d’un tornado. Tot-
hom sap que, quan rep l’avís 
de tornado a la seua zona, té 
poc minuts per buscar refugi. 

P: Què el va portar a ser 
meteoròleg? 

R: Ufff. De ben petit (això 
m’ho explica ma mare) que 
ja m’agradava dibuixar el 
mapa del temps en una pis-
sarra i explicar la previsió del 
temps. Des de sempre m’ha 
agradat saber per què plou, 
llampega, pedrega... El fet 
de ser de poble fa que un 
estigui una mica més lligat 
al temps que un de ciutat. 
Quan vaig passar per l’insti-
tut vaig veure clar que volia 
estudiar física, però al final 
vaig acabar fent geografia 
amb l’especialitat de geo-

“És clar que sí! Serà un plaer (...). T’envio les res-
postes ‘lo’ més aviat possible”. Albert Martínez, 
el meteoròleg de Miralcamp que triomfa a Da-
llas, em responia així la proposta de fer-li una 
entrevista per al Magazine de Territoris.cat

Allà, i en només aquest breu període, 
ha guanyat 9 premis Emmy Lone Star, 
entre els quals destaquen el de millor 
presentador del temps i el de millor 
segment del temps de Texas

V
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grafia física. Treballar com 
a meteoròleg en mitjans de 
comunicació va ser una mica 
de casualitat... A vegades 
s’ha d’estar al lloc adequat 
amb la gent adequada i les 
coses passen per si soles. 

P: Primer va estar a TV 
de Catalunya, després a TVE 
i ara a Univisión a Dallas. 
Fins i tot he llegit algú que 
diu de vostè que s’ha con-
vertit en una celebrity. Com 
viu tot això?

R: Quan estava acabant 
la carrera de geografia a la 
Universitat de Barcelona 
vaig tenir l’oportunitat de 
fer la beca al Servei de Me-
teorologia de TV3. Allí vaig 
conèixer de la mà del Tomàs, 
el Mauri, el Dani, el Toni, 
l’Eloi i la Mònica que aquell 
món m’agradava. Quan va ar-
ribar l’estiu em van demanar 
de fer una substitució a Ràdio 
d’Andorra i d’allí vaig passar 
al Grup Flaix. Si bé alguna ve-
gada m’havia passat pel cap 
que m’agradaria treballar a 
la tele, ho veia lluny i gaire-
bé impossible..., però un bon 
dia la Mònica (que ja era cap 
de Meteorologia a TVE) em 
va trucar i després de passar 
un càsting em van agafar per 
treballar al Canal 24 horas.

Si avui en dia estic respo-
nent aquestes preguntes és 
gràcies a ella. Vaig arribar a 
TVE sense haver treballat ni 
fet tele abans. Tot el que sé 
ho vaig aprendre amb ella i 
amb els altres membres de 
l’equip de TVE. Van ser uns 
anys fantàstics, però va sor-
tir l’oportunitat de venir cap 
a Dallas i no ho vaig dubtar 
ni un minut. 

La popularitat es viu dife-
rent a Dallas que a Madrid. 
Aquí treballem per a la co-
munitat llatina del nord de 
Texas d’una manera molt 
propera, i això fa que l’esti-

ma de l’audiència sigui espe-
cial. Nosaltres fem un Noti-
ciero a les 5 p. m. i un altre 
a les 10 p. m. Aquestes no-
tícies surten just després de 
les grans sèries de televisió, 
amb actors molt populars... 
Quan la gent ens troba pel 

rent. TV3 va saber des d’un 
bon primer moment explicar 
el temps d’una manera fàcil, 
entretinguda i televisiva. La 
Mònica va exportar aquella 
manera de fer a Madrid i 
jo, a Dallas, als Estats Units. 
Abans el temps era una mica 

R: Per una banda, la fa-
mília. Els veig una vegada a 
l’any en persona, tot i que 
avui en dia gràcies al Face-
time i al Whatsapp la comu-
nicació és immediata (dei-
xant de banda les 7 hores 
de diferència). Després, el 
menjar....; un troba a faltar 
un bon pa amb tomata amb 
llonganissa seca o pernil sa-
lat ;-) I també trobo a faltar 
els amics i l’ambient del Pla. 
I la tranquil·litat amb què 
transcorren els dies i els edi-
ficis, les olors i els colors. Re-
conec que cada vegada que 
vinc em perdo una estona 
pel carrer Major de Lleida 
i també pels voltants de la 
plaça de Catalunya, on vaig 
viure prop de dos anys. 

P: Amb 34 anys, s’identi-
fica amb tants i tants joves 
de la seua generació que 
estan marxant fora de Ca-
talunya per trobar sortida 
professional?

R: Crec que sí. Un pot 
marxar de casa per molts 
motius, però sempre he cre-
gut que és necessari. Quan 
surts del poble i te’n vas a 
viure a la ciutat se t’obren 
els ulls i la ment. Quan surts 
del país i te’n vas a un altre, 
amb una altra llengua i cul-
tura, el creixement personal 

carrer ens 
eleva al ma-
teix nivell, 
i això ens 
converte ix 
en estrelles 
(però sem-
pre amb els 
peus a ter-
ra).  A més 
a més, som 
la principal 

encarcarat, 
amb voca-
bulari arcaic 
i amb moltes 
subordina -
des... Aquí a 
Dallas quan 
vaig arribar 
mai ningú 
s’havia plan-
tejat dema-
nar fotos a 

font d’informació per a la co-
munitat llatina (aquí tot està 
en anglès) des de fa més de 
40 anys. Així és que som tota 
una referència.  

P: Té nou Emmys i ac-
tualment és coordinador 
dels centres meteorològics 
d’Univisión. És vostè una 
persona molt reconeguda 
professionalment. Què creu 
que el diferencia de la resta?

R: Potser una de les coses 
que ens fa diferents és la for-
ma d’explicar el temps. Tots 
els que hem crescut a l’esco-
la catalana de meteorologia 
de TV3 som d’una pasta dife-

l’audiència o explicar per 
què la temperatura seria tan 
alta l’endemà. 

Aquesta manera d’expli-
car el temps ha funcionat 
també aquí i hem pogut 
comprovar com altres com-
panys d’altres cadenes han 
anat canviant la forma de 
presentar la informació. A 
més a més, aquí tan sols 
tenim un parell de minuts, i 
això ens obliga a fer-ho tot 
molt més dinàmic i visual-
ment atractiu.  

P: Tan lluny de casa, què 
és el que més enyora de Mi-
ralcamp, Lleida i Catalunya?

Van ser uns anys 
fantàstics, però 
va sortir l’oportu-
nitat de venir cap 
a Dallas i no ho 
vaig dubtar ni un 

minut 
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és exponencialment més 
gran. Crec que tothom en 
algun moment o altre hauria 
de sortir fora per  veure què 
s’hi cou. Si bé un pot apren-
dre molt llegint o mirant pel-
lícules, quan tens l’oportu-
nitat de viure la teua pròpia 
pel·lícula la recompensa és 
molt més gran. I fins i tot si 
acabes decidint tornar, ja que 
de ben segur acabaràs veient 
les coses d’una altra manera.   

P: De Miralcamp a Dallas 
hi ha 8.238 km. Què el va fer 
decidir anar tan lluny?

R: L’oportunitat de feina. 
Quan treballava a Madrid 
em van contactar d’Univi-
sión Dallas interessant-se 
per mi. Si en lloc d’aquesta 
estació hagués estat Miami, 
Nova York o Houston, de ben 
segur hauria fet el mateix. 

A TVE estava molt bé, 

però sentia que arribava el 
final d’una etapa. Un bon 
amic em va dir fa molts anys 
més o menys que “si no ar-
riscava..., perdia l’oportuni-
tat;  si perdia l’oportunitat, 
deixava d’aprendre, i això 
em faria perdre la capacitat 
per canviar. I al final perdria 
la força que m’ajudaria a tor-
nar a arriscar una altra vega-
da” . I així vaig arriscar. 

P: Per últim, té en els 
seus plans tornar o es veu 
per sempre a Amèrica? 

R: Ufff. No en tinc una 
data al cap ara mateix. Des 
del passat mes de juny les 
meues responsabilitats i 
reptes dins d’Univisión han 
canviat un mica. El meu dia 
a dia és ser el meteoròleg de 
Dallas, però a la vegada co-
ordino els altres 19 centres 
que té la companyia. Entre 

aquesta tasca de coordina-
dor hi ha el desenvolupa-
ment de noves tecnologies 
i formes d’explicar la infor-
mació del temps. A finals 
de l’any passat vam arriscar 
amb la realitat augmentada 
(representar la informació 
sense necessitat de croma): 
la primera estació llatina de 
tots els Estats Units a fer-ho. 
Ara moltes altres estacions 
ho fan, així que ja estem 

treballant en altres formes 
d’explicar les coses, i no sols 
per a la televisió.

De moment em veig fent 
aquesta feina uns quants 
anys, però qui sap. El millor 
és viure el dia a dia i ja hi 
haurà temps per pensar en 
l’endemà. 
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L’Associació del Pessebre Vivent de Linyola ha re-
format 5 de les escenes de la representació i n’ha 
canviat d’ubicació tres per tal de millorar-ne el 
recorregut i la vistositat i perquè el públic gau-
deixi de novetats d’un any a l’altre

El Pessebre Vivent de Linyola arriba aquest any a la ma-
joria d’edat. Han sigut divuit anys en contínua evolució d’una 
iniciativa que va nàixer de la mà dels escoltes locals i que al 
llarg de més d’una dècada ha involucrat més de 250 perso-
nes del municipi, que gaudeixen de la seua participació i de 
la projecció que la iniciativa ha tingut arreu de Catalunya i 
de l’Estat.

En aquesta edició, que s’inaugurarà el dia 26 de desem-
bre, l’Associació ha millorat cinc de les cinquanta escenes 
de la representació i ha canviat d’ubicació el naixement, 
l’anunciació i la teuleria, amb l’objectiu de millorar-ne el re-
corregut, per tal que el públic en pugui gaudir amb més co-
moditat. Per altra banda, l’entitat també ha restaurat tota la 
instal·lació elèctrica de l’espai, amb una important inversió.

El Pessebre de Linyola va rebre la passada edició al vol-
tant de 4.000 visitants, una xifra que aquest any serà difícil 
de superar, ja que els festius de Nadal coincideixen molts 
en cap de setmana, segon l’alcalde de Linyola i membre de 
l’Associació, Àlex Mases.

Les representacions nocturnes començaran el 26 de de-
sembre i continuaran l’1 i el 6 de desembre, a les 18.30 i a 
les 19.45 hores, i finalitzaran el dia 8 amb la representació 
diürna, a les 12.00 i a les 13.00 hores.

Cal destacar que en aquesta divuitena edició el Pessebre 
de Linyola comptarà amb banda sonora pròpia, música que 
ha resultat del primer concurs de nadales, organitzat per 
l’Ajuntament i l’Escola de Música de Linyola. Per altra banda, 
el dia 6 de gener a l’escena del naixement tindrà lloc un con-

cert, que anirà a càrrec dels alumnes de l’Escola de Música.
Els alumnes de l’Escola el Sitjar, de la localitat, es vincula-

ran aquest any a la iniciativa, ja que els estudiants de cinquè 
i sisè hauran de dur a terme el seu treball de recerca sobre la 
trajectòria i els orígens del Pessebre de la localitat.

El pessebre vivent de 
Linyola arriba a la 
majoria d’edat
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Pels paratges de la Noguera hi ha un ocell que té 
el curiós nom de ganga, i els natius de la zona di-
uen que quan canta entona un ‘gargar’. Aquest 
exotisme ornitològic es va utilitzar per donar 
nom al primer festival d’art rural que es va ce-
lebrar a Penelles

Penelles és un petit municipi de la Noguera que des del 
passat mes de maig és lloc de pelegrinatge per a artistes, cu-
riosos, escolars, fotògrafs i turistes que volen experimentar 
la sensació de l’art en grans dimensions.

I és que per aquestes dates  Mar López i  Jordi Solsona 
van tenir la brillant idea de convocar  artistes de l’entorn de 
l’art mural, o podríem dir del grafit, per tal que participessin 
a canviar els colors de Penelles. Bé, per parlar en propietat, 
els van convidar perquè canviessin la fisonomia d’alguns dels 
indrets del municipi amb més mala cara. 

La parella, provinent del sector del disseny, volia apor-
tar a aquest racó de la Noguera, pràcticament invisible pels 
circuits turístics i sense gaire atractiu arquitectònic, un valor 
artístic que el situés en els itineraris turístics i culturals. Tots 
dos coneixien altres experiències i van considerar que es po-
dien traslladar a Penelles, una iniciativa que permetria can-
viar la fisonomia d’alguns indrets del municipi i consolidar 
una galeria d’art a l’aire lliure.

Amb aquests objectius va nàixer Gar-Gar Festival de 
Murals i Art Rural, un certamen que va reunir vint-i-cinc ar-
tistes de tot l’estat que al llarg d’un cap de setmana es van 
dedicar a pintar més d’un quilòmetre quadrat de parets 
de Penelles. La iniciativa es va completar amb actuacions 
musicals, degustacions de cervesa artesana, tallers i altres 
activitats artístiques.

La iniciativa no tan sols va cridar un nombrós públic du-
rant els dies de la celebració, sinó que al llarg dels mesos 
molta gent va visitar Penelles i en va recórrer els carrers per 
fotografiar les grans obres i per recollir la seva majestuosi-
tat. I fins i tot centres escolars de la demarcació de Lleida 
han visitat el municipi de la Noguera en les seves sortides 
pedagògiques.

El resultat va ser del tot satisfactori, tant per als organit-
zadors com per al municipi, que va veure com centenars de 
persones recorrien els seus carrers i deixaven diners en es-
tabliments comercials i de restauració. Penelles havia entrat 
en els circuits turístics i culturals amb una iniciativa que al 
mateix temps havia canviat la fisonomia  d’una arquitectura 
que no tenia cap atractiu.

Penelles, la galeria 
d’art a l’aire lliure

Els resultats han animat 
els amfitrions, Mar i Jordi, 
amb la complicitat del con-
sistori, a pensar en la pròxi-
ma edició i a crear una asso-
ciació de joves del poble que 
pugui gestionar el festival, 
les visites i els projectes pa-
ral·lels que en puguin sorgir 
com una possible alternati-
va laboral.

Mar López ens explica 
que ja estan preparant la 
pròxima edició, a la qual es-
peren que puguin participar 
més artistes locals i interna-
cionals, per tal de consolidar 
el festival. En aquesta sego-

Volia aportar a 
aquest racó de la 
Noguera, pràc-
ticament invisi-
ble pels circuits 
turístics i sense 
gaire atractiu 
arquitectònic, un 
valor artístic que 
el situés en els 
itineraris turís-
tics i culturals

Text: Josep A. Pérez 
Fotografia: Josep A. Pérez  
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na edició també hi voldrien incorporar altres disciplines artís-
tiques de gran format de noves tecnologies. El més important, 
però, és que la base del festival continuarà essent l’art rural i 
fugirà dels missatges reivindicatius que habitualment prove-
nien de les grans ciutats, on va nàixer l’art mural o el grafit.

Per altra banda, el vessant musical està acotat a compo-
sitors, bandes i cantautors amb músiques pròpies, per tal 
que Penelles també pugui ser aparador de noves tendèn-
cies i fusions.

En definitiva, aquest projecte ha començat a donar llum, 
i amb la difusió de la cultura artística ha convertit Penelles 
en un referent, ha implicat la gent en un tema únic i diferent 
del qual es puguin sentir orgullosos, ha dinamitzat el poble i 
ha potenciat el turisme.
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Plusfresc ha fet una aposta compromesa amb el territori 
en què va nàixer. Aquesta companyia  ha tingut la voluntat de 
valorar i fomentar el consum de proximitat com a estratègia 
dels seus establiments i afronta el repte competitiu amb la 
realitat del producte fresc de productors locals i una acurada 
estratègia d’atenció al públic que és de les millor valorades. 

veseria de Menàrguens La Vella Caravana. En aquest cas, 
aprofitant la bona acceptació que té entre els consumidors 
aquest producte, la companyia va encarregar a Oscar Silva 
una cervesa amb personalitat lleidatana. De la seva creativi-
tat va sorgir La Seu Vella, una cervesa artesana, sense filtres 
ni pasteurització, fet que li permet mantenir totes les pro-

El compromís amb els 
productors i el territori

Plusfresc ha 
dut a terme una 
nova acció amb 
la qual constata 
la seua voluntat 
de fer palès el 
compromís de la 
companyia amb 
el territori

La cadena de supermer-
cats Plusfresc ha dut a terme 
una nova acció amb la qual 
constata la seua voluntat de 
fer palès el compromís de la 
companyia amb el territori, 
una estratègia que no res-
pon tan sols als interessos 
comercials, sinó a la voluntat 
que sigui el mateix territori 
el que valori les connotaci-
ons que aquesta manera de 
fer pot tenir en els diferents 
sectors econòmics de la de-
marcació de Lleida.

El compromís territorial es consolida amb la presentació 
del vi Lo indíbil, un producte que ja parteix del seu nom i que 
ha sigut un encàrrec directe al Celler Clos Pons, que l’ha ela-
borat per a la companyia. Es tracta d’una primera acció d’un 
projecte vinícola de les dues companyies, amb identitat prò-
pia, que arranca amb un vi negre del cupatge de les varietats 
garnatxa i sirà i que s’ampliarà amb dues referències més, 
possiblement amb algun blanc. La proposta de Clos Pons no 
deixarà indiferent el consumidor: el 75% de sirà i el 25% de 
garnatxa li aporten una personalitat que el consumidor ex-
pert sabrà valorar, i el que no n’és podrà reconèixer la bona 
relació qualitat-preu.

Plusfresc ja va dur a terme una acció similar amb la cer-

pietats.
La Seu Vella s’elabora amb una producció limitada que 

comercialitza la cadena Plusfresc, la qual cosa hi aporta un 
toc d’exclusivitat, ja que trasllada al consumidor la cura i 
l’amor del seu productor, que fa possible un producte amb 
unes aromes i sabors finals que la fan diferent. 

Els supermercats Plusfresc estan gestionats o bé directa-
ment per la cadena o bé en règim de franquícia.

El lema “El súper que t’estima” vol demostrar el compro-
mís amb el client, per tal que la compra diària sigui agrada-
ble. I, alhora, reflecteix l’aposta per la qualitat. La voluntat 
de la companyia és que els clients quedin satisfets amb el 
producte, el servei i l’experiència de compra.

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



TR La revista de www.territoris.cat

21



TR La revista de www.territoris.cat   Publireportatge 

22

La teua salut és una qüestió de temps, no de diners. Pro-
bablement confies en el metge de capçalera, però també 
sols visitar de manera privada altres especialistes, com el 
pediatre, el ginecòleg, el dentista...

Si és així, et trobes en el moment adequat de plantejar-te 
una assegurança que garanteixi una assistència sanitària ràpi-
da, i molt important: amb els professionals que tu triïs, cosa 
que en la sanitat pública no pots fer. El llenguatge de les assegu-
rances de salut està ple de paraules estranyes, per això aquí us 
aclarim alguns dubtes que els clients ens han plantejat:

Què és el període de carència?
El temps que transcorre des que contractes l’asseguran-

ça mèdica fins que pots començar a fer servir alguns dels 
serveis sanitaris que cobreix la pòlissa.

Què vol dir copagament?

És una petita quantitat de diners que has 
d’abonar per a determinats serveis sanitaris, 
com la visita a algun especialista o la realització 
d’alguna prova mèdica específica. Varia en fun-

“Alguns creuen que per ser amics n’hi ha prou de voler-ho, 

com si per estar sa només calgués desitjar la salut” (Aristòtil)

ció de l’assegurança, no hi és en totes i sol ser una quantitat fixa.
Què són les preexistències?
Les malalties o patologies diagnosticades abans de con-

tractar la pòlissa de salut o dins del període de carència.
A quina edat?
Com més jove, millor. Evitaràs totes les preexistències 

mèdiques i les exclusions que suposen. Normalment, l’edat 
de contractació sol estar limitada a dels 65 anys. 

Què cal fer abans de contractar-la?
Visitar la nostra corredoria. Analitzarem les diferents pò-
lisses del mercat per garantir que inclouen les cobertures 
i prestacions que necessites i t’explicarem els serveis de 
les companyies d’assegurances.



TR La revista de www.territoris.cat

23

El Museu de l’Oli de Catalunya, ubicat a la cooperativa de 
la Granadella, compta amb un dels molins d’oli més antics 
i més ben conservats de Catalunya, construït l’any 1920 en 
època de la Mancomunitat.

L’equipament forma part de la xarxa de museus territorials 
del mNACTEC (Museu de la Ciència i la tècnica de Catalunya) 
on és l’únic del país dedicat monogràficament a l’oli d’oliva.

El museu està ubicat en les instal·lacions de la cooperati-
va de Sant Antoni Abat de la Granadella. Es tracta d’un edifici 
singular, d’estil noucentista d’inicis del segle XX, que conser-
va en molt bon estat la construcció original, amb façanes de 
maçoneria de pedra acarada vista, considerada una excel-
lent mostra de l’arquitectura industrial de l’època. La reha-
bilitació de l’espai i la seva museïtzació ha costat 300.000 
euros i ha comptat amb un ajut FEDER del 50% de la inversió.

El museu, que conserva la maquinària original des de 
la seva primitiva inauguració, ha restaurat tota la maqui-
nària que ha estat preparada per posar-la a apunt per po-
der funcionar de nou tal i com es feia antigament.

El projecte museogràfic és molt innovador. Mitjançant 

participatives per mitjà de desafiaments, preguntes, i fins i 
tot concursos inicien un recorregut interactiu amb els visi-
tants a través del temps tot descobrint el procés de la pro-
ducció d’oli d’oliva verge extra.

El museu fa un recorregut didàctic des de la recol·lecció 
de les olives, el premsat, la decantació, el filtratge de l’oli 
d’oliva, fins a arribar a l’emmagatzematge, l’embotellat i la 
seva venda al detall.

Tot aquest procés es contextualitza dins del món coope-
ratiu, que explica com s’ha consolidat aquest sector en una 
comarca on l’oli verge extra és el principal element d’identi-
tat del territori.

El complex format pel Museu de l’Oli, conjuntament amb 
el CCOC (Centre de la Cultura de l’Oli de Catalunya), inaugu-
rat el mes de març de l’any passat i ubicat al convent de San-
ta Maria de Gràcia de la Granadella, ofereixen als visitants la 
possibilitat de viure una experiència singular i única al vol-
tant de la Cultura de l’Oli, fet que posiciona a la Granadella, 
i per extensió la comarca de les Garrigues, com a referència 
de l’oleoturisme a Catalunya.

La Granadella, 
centre de referència 
de l’oleoturisme a 
Catalunya 

tabletes i la tecnologia de la realitat aug-
mentada es proposa una visita interactiva 
de manera personalitzada on el visitant pot 
escollir la descoberta de la Cultura de l’Oli 
a través de l’experiència de diferents per-
sonatges com: un pagès, un moliner, una 
mestressa de casa, un comerciant d’oli, una 
somera, etc. Al fil d’aquests relats els visi-
tants poden donar un sentit a allò que es 
veu a les sales fent encara més enriquidora 
la seva visita.

D’altra banda, tot un seguit de propostes 

Text i Fotografia: M
useu de l’O

li de Catalunya 
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La complicitat  del territori

Des de juliol de 2013, al Club de Producte Oleoturisme 
Garrigues productors, restauradors, hotelers i empreses de 
serveis turístic, entre altres agents, han privilegiat l’oleotu-
risme com estratègia de desenvolupament empresarial i ter-
ritorial.

Els productes, activitats i serveis que ofereixen els membres 
d’Oleoturisme Garrigues són els mitjans per assolir els objec-
tius del Club: restauració, allotjament, coneixement i preser-
vació del medi, serveis d’acompanyament turístic, activitats 
d’animació i coneixement del medi, visites, centres educatius i, 
sobretot, producció d’oli verge extra d’oliva arbequina.

El CCOC 
és un espai 
on viure una 
experiència 
immersiva, 
on el visi-
tant, tant en 
família com 
en grup, pot 
descobrir i 
redescobrir 
un produc-
te quotidià i 
viure global-
ment l’ex-
periència de 
l’oli. Farem 
que visqui històries i que trepitgi els camps d’olivers, que 
experimenti, jugui i tasti i que es relaxi amb les essències de 
l’oli d’oliva verge extra. És adir, farem que recorri Catalunya 
des de la mirada de l’oli. En definitiva, es tracta que el visi-
tant s’emporti un record persistent que l’encamini a fruir del 
bon gust dels productes i els paisatges de la nostra terra, de 
nord a sud. 

La nostra proposta vol fer-se ressò de la vitalitat copsada 
entorn de l’oli, un dels tres aliments sagrats de la Mediter-
rània.

Les aportacions al projecte per part de pagesos, restaura-
dors, investigadors, escriptors, artistes, cuiners, gastrònoms, 
pedagogs i gent de diferents oficis tenen totes un element 
comú: el seu arrelament a la terra i la seua estima vers un 
patrimoni que, ric en matisos i variat en oferta, és, sobretot, 
viu i dinàmic gràcies al seu esforç i al seu treball. 

I aquest valor és el que cal transmetre al visitant mitjan-
çant el guió, ja que l’oli és més que un producte, és patrimo-
ni en estat pur. El fruit ens el dóna la terra, però en mans de 
la seua gent es converteix en plats exquisits per gaudir amb 
tots els sentits.

El projecte vol donar una volta de 360º entorn de l’oli: 
des del paisatge al plat passant pel conreu, l’elaboració, la 
seua importància econòmica o la visió que tenen els artistes 
d’aquest producte privilegiat.

Natura Local

Voleu sortir d’excursió per la Granadella? Planifi-
queu la ruta a peu, en bici, en família... amb el mòbil.

Amb l’app NaturaLocal, disponible tant en IOS com 
en Android, podreu documentar-vos i gaudir de les 
sortides a peu o en BTT per l’entorn natural de la Gra-
nadella.

Aquestes són les tres rutes! Descarregueu-vos 
l’app, baixeu-vos el Trac i ja esteu a punt per descobrir 
el nostre territori!

CARENES I VALLS DE LA GRANADELLA
RUTA DEL MIRADOR DE LES SIS COMARQUES
RUTA DELS MIRADORS DE L’EBRE

Enllaç a la web:
www.naturalocal.net

Punt Burricletes

Al Punt Burricleta de la Granadella, situat en ple 
cor de les Garrigues, posem a  disposició dels nostres 
visitants bicicletes elèctriques i rutes en exclusiva per 
poder viure el temps lliure d’una forma diferent, natu-
ral i a una altre ritme.

Oferim un servei innovador i atractiu per donar 
l’oportunitat de conèixer de primera mà com es viu a 
la comarca, d’interpretar com s’han forjat els paisat-
ges que ens obsequien amb el millor oli del món i de 
participar en experiències oleoturístiques úniques.

Podeu escollir entre dues rutes:

ELS MIRADORS: ruta paisatgística que us permetrà 
gaudir d’excepcionals visites, des dels Ports de Torto-
sa-Besseit, a la serra Montsant del Priorat i fins als Pi-
rineus de Lleida i Aragó.

LES VALLS: ruta més llarga on us perdreu per pai-
satges d’oliveres i marges de pedra seca i on el silenci 
i la tranquil·litat seran els únics companys de viatge.

Enllaç a la web : http://burricleta.com
Enllaç a la web de l’ajuntament:
http://www.lagranadella.cat/vine-a-la-granadella/

descobreix-el-terme/

ACTIVITATS A L’ENTORN
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Museu de l’Oli de Catalunya

Nou equipament cultural inaugurat recentment 
al municipi garriguenc de la Granadella
 

El Museu compta amb una gestió conjunta entre l’Ajunta-
ment de la Granadella i la Cooperativa Agrícola de la Granadella.

El molí del Sindicat Agrícola de la Granadella –més tard Coo-
perativa-, que va estar actiu des del 1920 fins a finals de la dèca-
da de 1980, és a l’interior de l’encara actual cooperativa. Aquest 
espai s’ha museïtzat amb l’objectiu de donar-li un ús cultural i 
de dinamitzar-lo, integrat dins un projecte global d’oleturisme.

Perquè s’integra en un projecte de desenvolupament local i 
comarcal: l’oleoturisme

Actualment l’activitat oleícola de les comarques catalanes 
treballa per trobar un encaix 
en un món canviant. Els valors 
actuals d’experimentar per 
conèixer, de saber per valorar, 
d’aprofundir en el motiu, l’ori-
gen i el sentit de les activitats 
econòmiques han donat im-
puls a l’oleoturisme, a la ven-
da de proximitat, a la nova 
gastronomia i a la creació 
multidisciplinària.

Actualment l’ac-
tivitat oleícola 
de les comarques 
catalanes treba-
lla per trobar un 
encaix en un món 
canviant 
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Millorar la qualitat de 
vida de les persones grans 
que comencen a tenir algun 
problema de memòria i la 
de les seues famílies: aquest 
és l’objectiu principal del 
programa REMS (Reforç i 
Estimulació de la Memòria 
i la Salut) que la Fundació 
Catalunya-La Pedrera desen-
volupa als espais socials de 
Lleida i Mollerussa des de fa 
tres anys. 

grans amb malalties pròpi-
es del procés d’envelliment 
i persones amb malalties 
neurodegeneratives -com 
ara l’Alzheimer, el Parkinson 
o altres-, en fase lleu o mo-
derada. Es tracta d’un servei 
innovador, integral i efectiu 
adaptat a les noves necessi-
tats de la societat i a uns preus 
socials molt assequibles.

A qui s’adreça?
El programa s’adreça 

a persones grans amb de-
teriorament cognitiu lleu i 
moderat, que siguin autò-
nomes en les seues activi-
tats de la vida diària. També 
s’adreça als seus familiars, 
cuidadors i cuidadores no 
professionals, als quals ofe-
reix formació, assessora-
ment i suport emocional.

Quin és l’objectiu? 
L’objectiu principal del 

REMS és preservar les capa-
citats i l’autonomia d’aques-
tes persones per tal que pu-
guin continuar fent una vida 
normalitzada, que puguin 
continuar duent a terme les 
activitats de la vida diària el 
màxim de temps possible. 

El programa REMS a Lleida, 
una llum per a les persones amb 
Alzheimer i les seves famílies

El programa de Reforç i Estimulació de la Me-
mòria i la Salut (REMS), de la Fundació Cata-
lunya-La Pedrera, va néixer fa 3 anys amb l’ob-
jectiu de millorar la qualitat de vida d’aquestes 
persones i de les seues famílies

En aquestes dos espais 
comptem actualment amb 
un centenar d’usuaris que 
acudeixen cada dia per se-
guir un complet calendari 
d’activitats que combina la 
rehabilitació cognitiva amb 
l’estimulació física.

El programa REMS co-
breix una necessitat no co-
berta fins ara: l’atenció a les 
persones en les primeres fa-
ses de la malaltia, persones 

Aquest programa també va 
molt orientat a les famílies 
i especialment als cuidadors 
i cuidadores, que també po-
den participar en activitats 
que s’organitzen als espai 
socials adreçades a la forma-
ció, informació, suport emo-
cional i espais de respir.

Equip de professionals 
REMS està format per 

un equip de psicòlegs i neu-
ropsicòlegs, fisioterapeu-
tes, professionals de l’àm-
bit social i de la gent gran i 
especialistes en tallers de 
socialització. L’equip valora 
quines són les activitats més 
adients per a cada persona 
participant d’acord amb el 

El programa 
REMS cobreix 
una necessitat no 
coberta fins ara: 
l’atenció a les 
persones en les 
primeres fases de 
la malaltia

Text i Fotografia: Fundació Catalunya-La Pedrera 
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seu estat de salut i les de-
senvolupen a cada Espai 
Social. Les activitats s’escu-
llen de mutu acord amb el 
participant i la família amb 
l’objectiu de millorar el seu 
dia a dia. L’equip de profes-
sionals també els recomana 
tallers d’estimulació cogniti-
va, exercicis físics adaptats a 
cada patologia i activitats de 
lleure i socialització en un es-
pai molt acollidor i obert i no 
medicalitzat, un espai diferent 
a un centre i hospital de dia. 

On es duu a terme?
El programa REMS es 

realitza als 26 espais soci-
als que la Fundació Catalu-
nya-La Pedrera té arreu de 
Catalunya, dos dels quals 
són els de Lleida i Mollerus-
sa. Actualment aquestes es-
pais comptem amb 53 i 52 
usuaris, respectivament. Es 
tracta d’espais oberts, acolli-
dors i amables on conviuen 
altres col·lectius, com ara 
persones grans actives, in-
fants i adolescents.

A l’Espai Social de Llei-
da hi ha sis grups diferents 
i, igual que a Mollerussa, hi 
ha horaris de matí i tarda. 
Els usuaris participen durant 
tota la setmana en un com-

plet calendari d’activitats 
que combina la rehabilitació 
cognitiva amb l’estimulació 
física. Alhora, permet gaudir 
de l’espai i participar lliure-
ment en altres activitats de 
socialització dinamitzades 
per professionals i volunta-
ris. Hi ha col·loquis, tallers 
de música, dansa, horticul-
tura, cinema, etc. A més, els 
usuaris poden fer trobades 
amb altres persones que 
comparteixen la mateixa si-
tuació i les seues famílies. 

Espai Social de Lleida:
 
Riquer, 1
25007 Lleida
Tel. 973 24 30 19
Correu electrònic: 
lleida@espaisfcatalunyalapedrera.org 

Horaris
De dilluns a dijous, de 9 a 13h i de 16 a 
19.30h . 
Divendres, de 9 a 14.30h .

Espai Social Mollerussa:

Avinguda del Canal, s/n
25230 Mollerussa
Tel. 973 60 23 23
Correu electrònic: 
mollerussa@espaisfcatalunyalapedrera.org 
 
Horaris
De dilluns a dijous de 9.30h a 13.30h i de 
16h a 19.30h .
Divendres de 9.30h a 13.30h . 
El divendres tarda està tancat.

On trobar-nos?



TR La revista de www.territoris.cat

29



30

Arriben les festes de Nadal, sinònim 
de tradició i celebracions. 

L’origen de Nadal, malgrat ser una 
festa religiosa en el món occidental, 
que se celebra el 25 de desembre i 
commemora el naixement de Jesús, 
va ser pagà, ja que coincideix amb el 
solstici d’hivern, quan el dia comença a 
allargar-se de nou.

A cada país es mantenen uns cos-
tums propis. A Catalunya, aquestes 
dates vénen carregades de tradicions, 
amb trobades familiars assenyalades, 
àpats al voltant d’una taula, personat-
ges entranyables o moments inoblida-
bles plens il·lusió.  

La Fira de Santa Llúcia; els pasto-
rets, el pessebre i els pessebres vivents, 
amb la figura del caganer; el caga tió; 
el dia de Nadal; Sant Esteve; els Sants 
Innocents; l’home dels nassos, Any 
Nou o la Cavalcada dels Reis són part 
de la nostra vida i els nostres records. 
Aquestes tradicions, d’altra banda, es 
mantenen vives a molts pobles gràcies 
a la implicació d’institucions, entitats i 
particulars.  

Pel que fa al comerç, la celebració 
de les festes de Nadal comença ja a fi-
nals de novembre, amb la convocatòria 

de fires i altres esdeveniments que do-
nen el tret de sortida a una de les cam-
panyes més importants de l’any.

A Mollerussa, l’associació Mollerus-
sa Comercial es va avançar a la tempo-
rada i se sumà un cop més a la moda 
americana del Black Friday, iniciativa 
prèvia a la campanya nadalenca. L’en-
titat s’afegia així a aquesta festa lligada 
al Dia d’Acció de Gràcies, tan coneguda 
per les produccions cinematogràfiques, 
i en la qual van participar una seixante-
na d’establiments adherits al col·lectiu. 

El darrer cap de setmana de novem-
bre, se celebrava d’aquesta manera a la 
capital del Pla d’Urgell el Black Friday, 
amb importants descomptes dels co-
merços i, per part de Mollerussa Comer-

cial, el sorteig d’una vintena de vals de 
25 molleuros entre els clients, aquesta 
moneda de proximitat de la ciutat.

L’acció comercial va incloure a més 
l’abonament del cost de l’aparcament 
en zona blava als clients, prèvia presen-
tació del tiquet de compra i el resguard 
del parquímetre en el punt d’infor-
mació que l’entitat tenia habilitat a la 
plaça Major, tant divendres dia 25 com 
dissabte dia 26.

Els premiats, la identitat dels quals 
es va conèixer el dia 29 de novem-
bre, podran com és habitual utilitzar 
aquests molleuros als establiments as-
sociats com si fossin euros.

L’encesa dels llums de Nadal, que 
enguany es va fer el passat divendres 

ARRIBA NADAL AMB 
MOLLERUSSA COMERCIAL
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dia 2, esdevé també tret de sortida de 
la campanya nadalenca amb la il·lumi-
nació de carrers i places de la ciutat que 
ens recorden la proximitat a aquestes 
festes i que ens acompanyaran fins a pas-
sat Reis. Alguns d’aquests elements por-
ten l’anagrama de Mollerussa Comercial. 

De les primeres cites nadalenques 
és el Mercat de Santa Llúcia, organit-
zat per la delegació de la Cambra de 
Comerç a Mollerussa en col·laboració 
amb Mollerussa Comercial i amb la 
participació de l’Ajuntament i Fira de 
Mollerussa. La convocatòria, que ar-
riba a la 20a edició, serà el dia 10 de 
desembre i comptarà amb la partici-
pació d’una vintena de parades, on es 
podran trobar detalls per a aquestes 
dates, manualitats, llibres, ceràmiques 
o productes d’alimentació, entre altres.

Campanya adreçada a fide-
litzar el client i premiar-ne 
les compres

Aquest Nadal, des de Mollerussa 
Comercial volen fidelitzar els clients 
dels seus establiments i premiar-ne les 
compres, i amb aquest objectiu 
han augmentat el pressupost 
de la campanya nadalenca 
fins als 27.000 euros. 
Així de clar ho tenen 
des de l’associació, que 
té en Àlex Català i Enric 
de la Serna el president i 
vicepresident, respectivament. 

Com a novetat de la campanya 
també es renovarà la imatge corpora-
tiva de l’associació, ja que s’identifica-
rà tots els comerços adherits amb un 
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arbre de nadal de leds que substituirà 
l’arbre natural que fins ara es tenia, 
amb la qual cosa es contribuirà tam-
bé a complementar la il·luminació na-
dalenca dels carrers. Números rodons: 
5.000 molleuros en premis! 

Aquest Nadal, entre les compres 
realitzades del 17 de desembre al 5 de 
gener, Mollerussa Comercial reparti-
rà 5.000 molleuros. Així, la campanya 
d’enguany de l’associació de la capital 
del Pla d’Urgell inclourà un sorteig di-
ari de 10 premis de 25 molleuros cada 
d’un, la qual cosa fa un import de 250 
molleuros diaris, a més d’un premi únic 
de 1.000 molleuros, una suma que 
l’afortunat s’haurà de gastar el dia 3 de 
gener en un mínim de 5 establiments 
comercials diferents de la ciutat!

Però la campanya no acaba aquí. 
Enguany també es donaran fins a 700 
entrades per a l’Aventura de Nadal de 
Mollerussa. Segons expliquen des de 
l’entitat, als clients que es presentin al 
punt d’informació del col·lectiu amb un 
tiquet de compra de 50 € o més d’una 
botiga associada  se’ls regalarà una en-
trada al Parc.

Per tal de facilitar als clients tot 
el que l’entitat porta a terme durant 
aquests dies, hi haurà un punt d’infor-

mació de l’associació a la plaça Major 
del 17 de desembre al 5 de gener, en 
horari comercial.

Precisament en aquest punt d’infor-
mació és on es tramitarà una altra de 
les ofertes de la campanya, consistent 
a poder estacionar de forma gratuïta 
en la zona blava entre el 17 de desem-
bre i el 5 de gener. Els clients hauran 
de presentar aquí el tiquet de compra 
d’un establiment associat i el resguard 
del tiquet d’aparcament.

Entre les novetats per a aquest pro-
per Nadal, Mollerussa Comercial ha or-
ganitzat a més diferents activitats per 

als més petits amb premis ben atrac-
tius. Així, per als dies 23 i 30, en horari 
de tarda, i els dies 24 i 31, en horari de 
matí, s’ha programat un taller de ma-
quillatge de fantasia que es farà al Cen-
tre Cultural. 

També s’ha organitzat un concurs 
de dibuix per a infants i joves d’entre 4 i 
12 anys, distribuïts en dues categories. 
Els 3 guanyadors de cada una de les ca-
tegories obtindrà com a premi un forfet 
3 Aventures del paquet turístic valorat 
en 99 euros que ha llençat l’Ajunta-
ment i que inclou un vol en avioneta, 
poder fer de copilot d’un cotxe de ral·lis 
i una passejada a cavall. 

I una figura emblemàtica d’aques-
tes dates i que no podia faltar és la del 
Pare Noel. Petits i grans podran apro-
par-se a algun dels tres Pares Noel que 
passejaran entre els dies 17 i 24 de de-
sembre pels carrers i places repartint 
caramels. 

Per últim, del 17 al 30 de desembre, 
i per tercer any consecutiu, el col·lectiu 
col·labora en la recollida de joguines, 
una acció que enguany es farà amb la 
fundació Esport Solidari Internacional, 
presidida per Josep Maldonado i apa-
drinada per l’exjugador del Barça Julio 
Alberto. 

L’associació Mollerussa Comercial 
compta actualment amb 153 establi-
ments adherits dels sectors comerç, 
restauració, indústria i serveis. En-
guany, l’entitat celebra el seu 30è ani-
versari.
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El 30 de setembre l’associació Mo-
llerussa Comercial celebrava al Res-
taurant Resquitx el 30è aniversari amb 
un sopar commemoratiu presidit per 
l’expresident de la Generalitat de Ca-
talunya, Artur Mas, i amb l’assistència 
d’unes  120 persones. 

L’acte va servir també per retre 
homenatge a 22 establiments, alguns 
d’ells històrics, amb una trajectòria  de 
més de 40 anys, i a altres com a mem-
bres fundadors de l’entitat.

En el seu parlament, l’expresident 
va destacar el dinamisme de l’associa-
ció de la capital del Pla d’Urgell, entitat 
a la qual l’any 2013 va fer entregar del 
Premi a la Innovació Comercial convo-
cat pel Govern i amb el qual es va guar-
donar la creació del “molleuro” com a 
moneda de promoció del comerç local. 

Mollerussa Comercial compta actual-
ment amb 153 establiments adherits dels 
sectors comerç, restauració, indústria i 
serveis, una xifra prou important que re-
flecteix la força i empenta d’un col·lectiu.

Moltes són les activitats que al llarg de 
l’any l’associació organitza i/o en les quals 
col·labora amb altres institucions, com 
la delegació de la Cambra de Comerç o 
l’Ajuntament, amb l’objectiu de promocio-
nar la ciutat i els seus establiments. 

Els mercats de Santa Llúcia, d’Hi-
vern, de Festa Major, el d’Estiu, amb la 
Mostra de Cervesa Artesana, el Second 

Hand Market o l’aplaudit Open Night 
són alguns exemples del dinamisme 
d’aquest col·lectiu. Totes aquestes acti-
vitats són punts d’atracció, en definitiva, 
per a mollerussencs, veïns dels pobles de 
la comarca i fins i tot de fora d’aquesta.

A aquest vessant cal afegir-hi col·la-
boracions també en altres àmbits, com 
en el foment de l’ús del català, amb la 
participació en la gimcana lingüística 
Ai, quin embolic!, promoguda pel Ser-

30 anys de Mollerussa Comercial 

vei Comarcal de Català en col·laboració 
amb el Consell Comarcal i que enguany 
va arribar a la cinquena edició, amb la 
participació de més de 200 nens i ne-
nes de 5è i 6è dels centres de primà-
ria de Mollerussa. L’associació també 
col·labora amb premis en la Gimcana 
lingüística del Pla d’Urgell, adreçada als 
nois i noies de 2n d’ESO dels centres de 
la comarca, organitzada per les matei-
xes entitats.

Entre les activitats més populars en 

destaquen diverses, com ara la tercera 
edició enguany del Mercat d’Estiu i la 
Mostra de Cervesa Artesana a l’avingu-
da del Canal al mes de juliol, amb l’ofer-
ta d’una tarda-nit a la fresca on poder 
sopar, fer una copa, comprar o gaudir 
de música en directe. 

Potser, però, és l’Open Night la 
cita més concorreguda en els darrers 
anys. Des de la seva instauració l’estiu 
del 2013, la festa compta amb un gran 

nombre d’adeptes que omplen els car-
rers i places de la ciutat en una convo-
catòria sense precedents i que serveix 
per donar el tret de sortida a les tan 
esperades rebaixes d’estiu. Espectacle, 
música, descomptes, festa i gastrono-
mia són els ingredients de la recepta 
d’aquesta nit màgica. 

L’aposta per noves iniciatives té en 
el mercat de 2a mà, el Second Hand 
Market, un dels seus principals exem-
ples. Aquesta activitat, que es va cele-
brar al juny, es presenta sota el lema 
“vendre per comprar”, i ofereix un apa-
rador que dóna la possibilitat a particu-
lars de renovar els objectes personals 
(roba, joguines, còmics, música...) i als 
venedors de reinvertir els guanys en 
establiments de Mollerussa Comercial 
amb la utilització del molleuro. 

Les campanyes de Sant Jordi, amb 
el sorteig d’un sopar romàntic, o la de 
Nadal, amb la contribució a les festes 
i tradicions pròpies d’aquestes dates, 
són altres de les nombroses accions 
que l’associació Mollerussa Comercial 
posa en marxa al llarg de l’any i que de-
mostra el seu tarannà actiu i dinàmic.
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ATELIER CREATIU
Joan Burniol, 3

BAMBI
Galeries St. Jordi

BLANQUET
Ferrer i Busquets, 31

BONIC I DIVERTIT
Molí, 64

BUYLEVARD
Pol. Ind. C. Coma, 2 nau 48 (Palau)

CALÇATS  MARINA
Jacint verdaguer,10

CALÇATS FARRÉ
Pl. Major, 18

CALÇATS MELGOSA
Pl. Manuel Bertrand, 19

CALÇATS XAROL
Pl. Manuel Bertrand, 18

ELISABETH ROSINACH
Arbeca, 4

ESPORTS SERRET
Ferrer i Busquets, 88

ESSER ROBA
Pl. Pla d’Urgell,1

ESSER TACO
Pl. Pla d’Urgell,1

EUROPIENSOS  MOLLÓ
Camí d’Arbeca, 20

FARMACIA FIGUEROLA
Pl. Manuel Bertrand, 5

FEDERÒPTICS ROURE
Pl. Major, 3

FERRETERIA REÑÉ
Palau, 10

FLORISTERIA LA PONCELLA
Sant Jaume 25-27

FLORISTERIA MONTSE
Av. Catalunya, 14

CAPDEVILA LOFT
Vilaclosa, 12

CAPTIVATE SHOPS
Ferrer i Busquets,70

CEERRE MODA
Joan Burniol, 3

CISTELLERIA PASCUAL
Pl. Major, 1

CORINTO
Jacint Verdaguer, 2

DAU
Vilaclosa, 4

DIL NATURA
Ferran Puig, 10

ELECT.  BONJOCH
Av. Catalunya, 43

GALLEGO AUDIOVISIÓ
Av. Generalitat, 16

ELECT. GENERAL RADIO
Av. Generalitat, 16

FLORISTERIA NOVA FLOR
Av. De la Pau, 26

FLORISTERIA SANMARTÍ
Pl. M. Bertrand, 17

FOTO LLUM
Arbeca, 2

FRANCELA
Arbeca, 22

GASSOL DECORACIÓ
Pl. Major, 19

GOUMAR
Arbeca, 3 

GRAFITTI
Ferran Puig, 13

IXENT
Pl. Major, 17

JOIERIA ALEX JOIER
Pl. Major, 13

JOIERIA ORGENT
Pl. Manuel Bertrand, 9

COMERÇ
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JOIERIA PERE TENA 
Pl. Manuel Bertrand, 1

JOIERIA TORRES
Pl. Ajuntament, 5

KLINS
Arbeca,1

LA COLOMETA
Pl. Manuel Bertrand, 6

LA JOGUINA
Arbeca, 19

LA PRIMAVERA
Ferrer i Busquets,40

LA VENTANA NATURAL
Arbeca, 32

LE COQUET
Arbeca,11

LLENCERIA INTERIOR VICENS
Jacint Verdaguer, 6

LLENCERIA PRIM
Jacint Verdaguer, 7

NEXE
Vilaclosa , 2

NOU SHOP
Ferran Puig, 3-5

NÚRIA GIRABET
Domenec cardenal, 56

NUTRICIÓ PROFESSIONAL
Ferrer i Busquets,36

OLIMPIAS
C. Arbeca, 24

ORIGINAL
Pl. Vilaclosa, 1

ORUJO GROG
La Costa

PER LA LLAR, ANNA COSTA
Arbeca, 6

PERFUMA’T
Pl. Major, 16

PETIT I BONIC
Jacint Verdaguer, 9

LLIBRERIA DALMASES
Jacint Verdaguer, 5

LLIBRERIA SARRI
Pl. Major, 24-26

LLUNA DE DRAP
Pl. Major, 9

LOURDES SADURNÍ
Ferran  Puig, 10-12

MARRADES ESTIL
Ferrer i Busquets, 27-29

MARRECS
Llorenç Vilaró, 2

MOBLES URGELL
Av. Catalunya, 12

MOLLERUSSA VISIÓ
Domènec Cardenal, 35

MOTORS & SPORTS
Ferrer i Busquets, 96

NATURAL OPTICS
Ciutat de Lleida,2

PINTURA I DECOR. BERNAUS
Domènec Cardenal, 54

PINTURA I DECOR.TARROS
Ferrer i Busquets, 88

PLABIKE
Avd. Canal, 1f

REGALINA
Jacint Verdaguer, 8

ROSA CANOSA
Jacint Verdaguer, 21

SEGLE XX
Jacint Verdaguer, 11

SEGURETAT ARSOL
Av. Catalunya, 9

SUPERMERCAT  BIOSCA
Ramon Viladrich, 2

TOP QUENNS
Jacint Verdaguer, 23

TRES QUARTS
Vilaclosa, 5
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TRICOT’S
Pl. Major, 16

VA DE PAS SABATERIA
Pl. Manuel Bertrand, 15

VAINILLA
Ferrer i Busquets, 49

VALERO - Botigues de moda
Arbeca, 18

VILCIN OPTICS
Arbeca, 10

XARCUTERIA PORTÉ
Ferran Puig, 10

X-TRAM
Arbeca, 2-B

ZAIDA
Pl. Manuel Bertrand,19

GESTIÓ INTEGRAL  
St. Ramon, 11-13

GIMNÀS CAMPILLO  
Ferrer i Busquets, 18-24

IMPREMTA  LLOP  
Tarragona, 45 bxs

KIDS AND US  
Av. De la Pau, 34
LA CAIXA  
Arbeca, 7

LO DENTAL  
Belianes,5

MOLLERUSSA TV  
Av. Generalitat, 11 1r 1a

NOVA CASA  
Psg. Beethoven,1

NOVACLINICS  
Av. Del Canal, 1D

NUFRI  
Crta. de Palau, Qm. 1

ORTIZ I SIMÓ ASSESSORS 
Av. del Canal, 1D

PERRUQUERIA  CREATIVITY
Molí, 64 baixos

PERRUQUERIA  HAIR CRAFT’S 
Pl. Major, 11

PERRUQUERIA  LA PLAÇA 
Pl. Munuel Bertarnd, 3

PERRUQUERIA  PABLO OSORIO 
Av. Generalitat, 11

PERRUQUERIA OLGA VALL 
Crist Rei, 7

PETROLIS  
Rda. Ponent,1

SUELA RÀPID  
Ferrer i Busquets, 38

SUTELOGA  
Ferrer i Busquets, 88

TECNICLIMA  
Duran i Bas, 17

TERRITORIS.CAT  
Girona, 15

TOLSA &MONCADA  
Av. de la Pau, 33

INDÚSTRIA I SERVEIS

TOT VIVENDES  
Arbeca, 3

VIATGES   ILERTRAVEL  
Ferrer i Busquets, 68

VIATGES ECUADOR  
Ferrer i Busquets, 73

VIATGES ILTRIDA  
Ciutat de Lleida, 2

VIATGES PERFUM  
Jacint Verdaguer

VIATGES SAFE TRIP TRAVEL 
SPAIN  
Ronda St. Per, 58

BODEGA XAREL·LO
Pl. Major,7

BREIKO
Crta. Miralcamp,2

DELICIES
Arbeca, 14

EL BOMBONET
Vilaclosa, 14

EL CAFETÓ
Pl. Pla d’Urgell, 2

FELLINI
Navarra, 7

HOTEL JARDÍ
Pl. Estació, 2

LA BAGUETTINA
Pl. Major, 3

PASTISSERIA PATET
Jacint Verdaguer, 4

PASTISSERIA SANT ISIDORI
Ferrer i Busquets, 35

PASTISSERIA TRICAS
Ferrer i Busquets, 84

PUNT 14
Pl. Manel Beltrand, 14

RESQUITX
Crta. N-II, Qm. 486

ARTS GRAFIQUES GRÀFIX 
P. I. Golparc. Av. Mediterrania, 34

ARTS GRÀFIQUES MOLINO
P. I. Ronda de Ponent, c. Germà 
Jaume Hilari, 13-15
ASSEGURANCES BILBAO
Av. Del Canal, 8B

ASUR BROK S.L.
Pl. De la Sardana, 2

AUTANSA RENAULT
Crta. N-II, Qm. 484,3

AUTOESCOLA N-II
Ferrer i Busquets,3

AUTONAYOX
Pol. Ind. Golparc, Av. Europa, 15

BAN TIERRA
Pl. Manuel Bertrand, 8

BANC DE SABADELL
Pl. Major, 2

BANC IBERCAJA
Pl. Ajuntament, 2

BP CONSULTORS
Pl. Manuel Bertrand, 6

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

CENTRE VETERINARI DEL PLA
Av. De la Pau, 31

CINEMES CIRCUIT URGELLENC

DENTAL OFFICE  
Av. De la Pau,26

ESTABLIMENT SERVEI FON-
DARELLA  
Crta. A-2 km. 485,2 
ESTIL DENTAL  
Palau, 3 Bx

FOKUM  
Pol. Ind. Vila-Sana, c. Novelles, 12

FRIDECAL  
Crta. N-II, Qm. 489

G9  
Av. De la Pau, 20

TAPIN’G
Ferrer i Busquets, 60
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Pròxima
Les dones lleidatanes

Quan la parella es 
trenca

Sobreviure al 
passat

Regal de nen o de 
nena? A propòsit 
dels regals unisex

Depertem-los 
l’interès. Regalem-
los històries



Pròxima les dones lleidatanes

40

Els sona? Encara que no tothom 
dóna el pas per expressar obertament 
la seua situació, el cert és que les xar-
xes socials han obert una nova via de 
comunicació per fer front a una situa-
ció la major part de les vegades gens 
fàcil: les ruptures matrimonials. Aques-
ta realitat l’any 2015 va assolir la xifra 
de 101.357 casos (entre nul·litats, se-
paracions i divorcis) a l’Estat espanyol, 
18.628 a Catalunya i 1.010 a Lleida. 

A les comarques de Lleida, i se-
gons l’Institut Nacional d’Estadística, 
les xifres han pujat del 2013 cap aquí , 
després d’uns anys en què, i coincidint 
amb l’època més dura de la crisi econò-
mica, havien baixat considerablement.

Tornar a tenir vida social, establir 
noves relacions o descobrir i desenvo-
lupar aficions esdevenen nous i grans 
desafiaments als quals cal afegir so-
vint circumstàncies com la criança dels 
fills i/o la falta de recursos econòmics. 
Quan les relacions es trenquen, la 
supervivència passa, de vegades, per 
reinventar-se. 

Segons dades de l’Institut Català de 
la Dona (ICD) a Lleida, des del passat 
mes de gener i fins a final d’octubre, el 
servei d’assessorament jurídic ha atès 
un total de 78 consultes, majoritària-
ment sobre separació o divorci, custò-
dia de fills i filles, pensió alimentària, 
cobrament de prestacions, incompli-

ment de sentències i parelles estables. 
L’any 2015 la xifra fa ser de 139 consul-
tes realitzades per 121 dones. “Hi ha 
dones que han vingut més d’una vega-
da perquè els han sorgit dubtes en la 
tramitació del procediment”, precisen 
des de l’entitat.

L’ICD a les comarques lleidatanes 
ofereix diferents serveis d’informació 
i assessorament que classifica en fins 
a vuit àrees (formació i activitats, jurí-
dica, laboral, psicològica, salut, serveis 
socials, violència i altres). La memòria 
de l’any passat recull un total de 866 
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<<Hola, estic en procés de separació i intento 
tirar endavant. M’agradaria conèixer un 
grup de mares i pares en la mateixa situació 
per quedar, amb nens i sense, i començar una 
amistat i donar-nos suport>>

L’ICD a les comarques 
lleidatanes ofereix 
diferents serveis 
d’informació i 
assessorament que 
classifica en fins a vuit 
àrees
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Pròxima les dones lleidatanes
Text: Rosa Sánchez

consultes, en què l’apartat de forma-
ció i activitats és la que registra major 
nombre d’entrades (405), seguida del 
jurídic (139) i el psicològic (125). 

Pel que fa a la procedència terri-
torial de les dones que van utilitzar el 
servei d’assessorament jurídic, la gran 
majoria va ser del Segrià (98 dones), 
seguida molt de lluny per la comarca 
del Pla d’Urgell (8). La resta van ser de 
l’Urgell (3), l’Alt Urgell (2), les Garrigues 
(2), la Noguera (2), la  Segarra (1) i al-
tres (5).

Respecte al país d’origen de les 
dones ateses, la majoria d’usuàries 
d’aquest servei jurídic té nacionalitat 
espanyola, amb un repunt de les aten-
cions a dones procedents de països de 
l’Est -el segon col·lectiu més atès és el 
d’origen romanès.

D’altra banda, la majoria d’assesso-
raments fan referència a casos de sepa-
ració o divorci, ja sigui per saber com ini-
ciar el procediment, sobre modificació 
de convenis reguladors o drets. A més, 
algunes d’aquestes situacions compor-
ten implícita una situació de violència 
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(sobretot psicològica i econòmica).
Tenen un pes molt important, segons remarca la memò-

ria 2015 de l’ICD a Lleida, les consultes sobre els impaga-
ments de les pensions d’aliments, els conflictes derivats de 
les custòdies de fills i filles i les modificacions de convenis 
reguladors, així com puntuals casos de mobbing laboral o 
altres problemes amb els seus llocs de treball per les condi-
cions laborals. 

Les consultes per violència representen un 28% del total, 
i sovint es tracta de violència psicològica i econòmica deri-

vada dels mateixos procediments de divorci i separacions. 
Per últim, altres de les dades d’aquest servei posen de 

manifest que la majoria de dones ateses es troben entre la 
franja de 41 i 50 anys, amb un nivell d’estudis secundaris o 
primaris i que estan treballant o són dependents econòmi-
cament.

Quan les relacions 
es trenquen, la 
supervivència passa, 
de vegades, per 
reinventar-se
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Tenim memòria com a poble, com 
a col·lectivitat. La memòria històrica no 
és objectiva, però tampoc pretén ser-
ho. És l’altra versió d’allò succeït: és el 
relat de les persones, dels testimonis 
directes.  

Arran dels fets que van succeir amb 
motiu de l’exposició Franco, Victòria, 
República. Impunitat i espai urbà, que 
es pot veure al Born Centre Cultural i 
de Memòria de Barcelona fins el 8 de 
gener de 2017, es plantegen diverses 
qüestions i interrogants sobre la me-
mòria col·lectiva, i sobre com ens hem 
d’enfrontar, com a poble, al nostre pas-
sat històric. 

Avui existeix un buit en relació al 
passat franquista que encara resta pen-
dent de condemna oficial i d’una pro-
funda reflexió crítica, però tot i aquest 
buit molts artistes contemporanis han 
dut a terme projectes que apel·len a 
la recuperació de la memòria a través 
de l’art i del seu llenguatge universal. 
Projectes com Archivo de archivos, 
2007, de Montserrat Soto i Gemma 
Colesanti, el qual parteix de l’estudi de 
les formes d’arxiu i de preservació de 
la memòria a través dels objectes. En 
aquest s’hi recull el relat d’un testimoni 
que narra l’afusellament de l’avi de l’ar-
tista, i de com els botxins van llençar el 
cos al voral d’un camí. El relat explica 
una història particular, però al mateix 
temps informa d’un fet que va succeir 
arreu d’Espanya: l’assassinat i enterra-
ment indiscriminat en fosses comunes 
de tots aquells que no compartien la 
ideologia imposada. Tanmateix, no es 
pot basar la memòria de tot un poble 
amb infinitat de relats particulars. Cal 

que se n’extregui una lliçó col·lectiva, cal cercar un relat 
històric fidedigne a partir de la memòria, que serveixi per 
a comprendre els fets passats i poder lluitar contra l’oblit.  

Fins havent acabat la Segona Guerra Mundial les socie-
tats democràtiques contemporànies no van poder posar de 
manifest la necessitat de conèixer la veritat històrica. La de-
mocràcia ha posat sobre la taula el dret de les persones de 
saber, de conèixer i de donar a conèixer la seva història. Com 
a exemple en aquest sentit, trobem un altre artista que ha 
reflexionat entorn a aquest tema: Francesc Abad. I ho ha fet 
des del propi relat dels intel·lectuals que van haver de viu-
re la barbàrie nazi, com Hannah Arendt, Walter Benjamin o 
Primo Levi. Obres com Monòleg del Jo (1997) o Primo Levi - 
174517 (1997) evoquen la memòria d’una generació que ara 
ja no té veu. El llegat d’aquests homes i dones que van ser 
testimonis –i víctimes- de la barbàrie és forçosament part de 
la història. Un altre exemple el trobem en l’obra Los abusos 
de la memoria, de Tzvetan Todorov, en la que cita a Himmler 
quan al procés judicial de Nuremberg es va referir a la “so-
lució final”: és una pàgina gloriosa de la nostra història que 
mai ha estat escrita i que mai ho serà. En aquest cas, el nazis-
me pugnà per aniquilar el record de les seves víctimes. I ho 
féu no només al incinerar els cossos de milers de persones 
per eliminar-ne qualsevol rastre; també en desprendre-les 
de la seva identitat, la seva cultura, i finalment de la seva 
memòria. 

Així, la importància de conèixer i de no deixar caure en 
l’oblit certs fets es preveu cabdal. Les societats actuals són 
hereves del segle XX, un període marcat per la constatació 
que els règims totalitaris són capaços de concebre la supres-
sió de la memòria com un factor determinant i essencial per 
al domini. D’aquí sorgeix la importància de preservar la me-
mòria quan els pobles viuen fets tràgics. 

Però quins criteris es marquen per saber allò que cal 
conservar? Com podem extreure una lliçó exemplificant del 
passat per a superar-lo?

El fet de conèixer el passat amb veracitat pot propici-
ar-ne l’acceptació i superació. La recuperació del passat es 
preveu indispensable; no obstant això, el passat no pot regir 
el present. Cal fer incís en la importància dels usos que fem 
de la memòria històrica, ja que el record del passat no pot 
regir el present perquè mai el deixaríem enrere, i no l’en-
tendríem com a temps passat. No es tracta de conservar-lo, 
sinó de complir les seves esperances. Per tant, caldrà cercar 
aquest relat col·lectiu, aquesta veu silenciada dels que ja no 
hi són i van patir la barbàrie, la violència i la discriminació. 
Però cal cercar-lo com a memòria de tot un poble, aprenent 
del passat per entendre el present i enfrontar-nos al futur, 
tenint presents els errors històrics i alhora les esperances di-
positades en l’esdevenidor.

Irma Secanell
Historiadora de l’art
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Regal de nen o de nena? A 
propòsit dels regals unisex

S’aproximem les festes nadalen-
ques. Això és un fet innegable! Les llars 
s’engalanen, els tios ja estan ben tips 
de mandarines, als mercats es pengem 
cartells que revaloren el preu dels seus 
productes, als carrers comencen a bri-
llar metres i metres de llums de colors, 
i la ‘necessitat’ de consumir i de caure 
en una tarda de compres torna a picar 
a la nostra porta.

Enguany tornem a tenir ‘canalla’ 
a casa, i arriba el moment de fer un 
pensament i obsequiar a aquesta per-
soneta amb un detall per fer-lo sentir 
més especial. I vet aquí el dubte: Què 
li regalem? Amb quin criteri es compra 
un regal a un nen o una nena? Potser 
optar per la joguina de moda, amb 
moltes llums, colors i sons que sobre-
excitaran al petit o a la petita? També 
podem escollir un regal ‘de tota la vida’, 
un peluix, una nina o un cotxe de poli-
cia, quelcom podríem haver rebut du-
rant la nostra infantesa? O si regalem 
alguna cosa d’utilitat i que desperti els 
seus sentits?

Blau o rosa, aquesta és la 
qüestió 

Estic convençuda que molts de vos-
altres us haureu trobat amb aquest 
dilema, però segur que no tots haureu 

estat conscients que una elecció precipitada d’aquest regal 
pot contribuir a fer un petit canvi en el petit o petita o, tot el 
contrari, pot donar suport a un desigual sistema social.

No siguem ingenus. Amb quelcom tant innocent com 
una joguina es reprodueixen al 100% els rols de gènere que 
tant condicionen les nostres vides, dia rere dia. Els nens i les 
nenes són un viu reflex de la realitat que els envolta, són mi-
ralls de les seves cases, escoles i entorn. Però aquesta imat-
ge autoprojectada d’un mateix es condiciona parcialment 
per una construcció cultural, per uns rols que es mantenen 
per tradició (perquè sempre les nenes han jugat amb nines 
i els nens amb cotxets), per desconeixença o per convicció.

En tot cas, de nosaltres depèn provocar un canvi en els 
ciutadans del futur. I un bon punt per on començar és es-
collir bé, i meditadament, els seus primers regals de Nadal. 

Què és el que habitualment s’acostuma a regalar als 
nens? Pilotes de futbol o qualsevol altre estri relacionat amb 
els esports, transports en miniatura, joguines tecnològiques, 
armes de plàstic, jocs de construcció, ninots de superherois, 
etc. I, a les nenes? Des de maquillatges plens de purpurina 
a carrets infantils, nadons de plàstic, cuinetes de miniatura, 
varetes màgiques, castells de fades i disfresses de princeses.

Per què regalem el que regalem? 
Amb aquests obsequis, projectem els rols de gènere im-

posats pel sistema patriarcal on vivim i que han regit tradici-
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Text: Cristina M
ongay

Fotografia: Arxiu 

De nosaltres depèn provocar un 
canvi en els ciutadans del futur. 
I un bon punt per on començar és 
escollir bé, i meditadament, els seus 
primers regals de Nadal
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onalment la societat l’arrel judeocristi-
ana. En aquesta, l’home és l’encarregat 
de prendre les decisions, de manar, 
de dur els diners a casa, de ser fort i 
valent, de no mostrar els seus senti-
ments, dubtes i debilitats. La dona, en 
canvi, només té ple sentit si  resta prop 
de l’home i compleix amb èxit la seva 
funció reproductora. Ha de ser detallis-
ta, atenta, dolça, tendra i sempre dis-
ponible per complaure a la manada.

Sé que pot sembla agosarat però 
encara, en ple segle XXI, això es manté, 
ens agradi o no. Per això és tan impor-
tant els petits canvis que cadascú pugui 
provocar en els grans i també en els pe-
tits. Una educació respectuosa, inclusi-
va, igualitària, deixar-se estar de bromes 
sexistes, de comportaments acomodats 
i dels ‘això és així i no es pot canviar’.

Si reflexionem amb profunditat, 
veurem que hi ha molts mecanismes 
més enllà de les nostres mires que 
contribueixen a mantenir ‘el discurs 
oficial’. Sense anar més lluny, els con-
tes infantils. En ells les princeses han 
de ser rescatades pel príncep blau, han 
de ser escollides entre d’altres com si 
es tractés d’un concurs, han d’esperar 
estoicament que les besin, han de cui-
nar per set nans arrogants o han d’en-
amorar-se de la bèstia que les reté als 
seus dominis.

No dic que no hàgim d’explicar-los 
als petits contes infantils (no m’hi atre-
viria!), sinó que els llegim amb una ex-
plicació al darrere, amb un acompanya-
ment, tal com caldria fer sempre que els 
petits veuen el televisor o una pel·lícula. 

Però en aquest mecanisme patri-
arcal tan ben encaixat també hi té un 
pes molt gran altres eines, com ara la 
publicitat, el màrqueting o les comèdi-
es romàntiques de Hollywood (ho hem 
de reconèixer, són els contes de Disney 
per a les majors de 15 anys). 

Es tracta, doncs, de responsabilitat, 
de no deixar únicament en mans dels 
grans interessos l’educació dels petits. 

Què podríem considerar un 
regal unisex?

Amb aquest discurs tampoc vull 
dir que els nens i nenes no puguin ju-
gar a nines, pilota, fades o superherois 

jocs d’enginy, als escacs, a un llenç en 
blanc i una paleta d’acrílics. Que deixin, 
en definitiva, volar la seva imaginació, 
que siguin veritablement infants i que 
es meravellin de la vida que tenen al da-
vant amb la ment oberta i amb un es-
perit crític ben entrenat.

Són nenes i nens, que juguin com 
a tal, no els convertim abans d’hora 
en adolescents amb comportaments 
d’adults! Per això, en el moment d’es-
collir una joguina, crec que el millor és 
apostar per aquelles que fomenten uns 
valors concrets i raonables: el respecte, 
la tolerància, la solidaritat, la llibertat, 
la inventiva, el creixement personal, 
l’aprenentatge en clau positiva i, en de-
finitiva, la felicitat.

És obvi que existeixen trets diferen-
cials entre els homes i les dones, que 
ens vénen de natura i que condicionen 
al nostre sexe, però aquests no són cap 
límit i menys els atributs associats als 
rols de gènere. M’explicaré millor: per 
natura l’home pot ser més fort i la dona 
més intuïtiva, però això no vol dir que 
no hi hagi dones fortes ni homes intuï-
tius. Ni molt menys que els tradicionals 

Text: Cristina M
ongay

Fotografia: Arxiu 

rols de gènere no hagin de ser trencats 
i compartits per ambdós sexes. Tant un 
com l’altre ha de voler i gaudir cuinant, 
conduint, cuidant dels fills, practicant 
esports, etc.

Per això és tan important la tria dels 
regals de Nadal, i de la resta d’elecci-
ons que tinguin a veure amb els petits. 
Caldria que les joguines estimulessin 
aquests valors i que deslliguem a ‘la ca-
nalla’ d’uns rols ferotges que pretenen 
marcar el seu camí des d’un moment 
tan tendre. Si una nena vol jugar amb 
camions de bombers, que hi jugui; si 
un nen vol fer-ho amb nines, també! I 
si els dos volen jugar a pares i mares o 
cuinetes, que es diverteixin!

Però no ens tallem les ales abans 
d’emprendre el vol! Deixem-nos es-
tar de les ‘coses de nen’ i les ‘coses de 
nena’, del blau i del rosa, única i exclu-
sivament. Omplim l’armari de colors 
i mantinguem viva la flama d’aquesta 
petita revolució.

Per això, en el moment d’escollir 
una joguina, crec que el millor és 
apostar per aquelles que fomenten 
uns valors concrets i raonables

galàctics. Dic (i 
proclamo) que no 
únicament es lli-
guin a elles. Que 
vagin més enllà, 
que s’enfrontin a 
la tecnologia, als 
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Argentina: A la Paula li agrada el mar. Diu que des del llit, 
a peu de platja, pot parlar amb el pare. Algú li ha dit que, si 
hi parla ben fort, ell la sentirà, malgrat que ara no pugui res-
pondre. On és el pare? S’ha perdut, oi? La mare li ha dit que 
sí. Li ha dit que un matí, va sortir amb la bicicleta i no va tro-
bar el camí de tornada. La Paula és encara massa petita per 
entendre que, a l’Argentina, els pares desapareixen sota els 
tentacles de la dictadura militar. Potser sí. Potser encara no 
pot entendre el context polític del país, però ella, desperta 
com és, ja pot sentir “la por jugant amb la seva esquena”. 

Mèxic: Cinc joves emprenen un viatge. Són immigrants il-
legals i busquen una vida millor. El Fernando els va advertir: 
“de cent persones que travessen el riu, només deu poden su-
perar Chiapas, tres arriben al nord, a la frontera, i només una 
aconseguirà passar-la”. Aquests joves, encara massa nens, es 
faran grans i arriscaran la vida a bord d’uns trens de càrrega, 
que ells mateixos anomenen La bèstia. El seu destí: fugir de 
la misèria.  

Barcelona: El Roc és valent. Va néixer amb un buf al cor, 
però diu que quan sigui gran serà corredor de fons. Els seus 
pares han marxat a l’Índia perquè volen regalar-li una germa-
na. Ecs, una germana, ell no la vol! Mentre són fora, el Roc 
es queda amb el Nicolau, un veí de l’escala força peculiar. És 
curiós perquè, des de fa uns dies, tots dos senten uns sorolls 

estranys. Cosa de màgia? Fantasmes? 
Caram, potser sí! Un dia pujaran a les 
golfes per descobrir què hi passa, a la 
seva escala. I allí, amagada a l’altell, hi 
trobaran la resposta: una nena que ha 
arribat amb un objecte estrany. Una 
pastera? Què és una pastera, es pregun-
ta el Roc?

Diu la Marta Orriols que “la litera-
tura no és per fugir de la realitat”. La li-
teratura, en efecte, és per apropar-s’hi, 
per entendre-la i per poder-la digerir. La 
fantasia que comprèn. Les tres històries 
que acabo de descriure van dirigides a 
un públic jove. Són tres novel·les, cre-
ieu-me, d’una força ferotge: tracten te-
mes essencials, es dirigeixen de manera 
intel·ligent al seu públic lector i n’esti-
mulen el sentit crític. Tot un regal. Un 
regal extraordinari per aquestes festes 
de Nadal.

El mar i la serp és un relat corprene-
dor, escrit en primera persona per una 
deliciosa Paula Bombara, argentina, biò-
loga, escriptora i, sobretot, filla i víctima 
de la repressió argentina. Train kids és 
una road movie juvenil, un homenatge 
als més de 50.000 nois i noies que cada 
any abandonen casa seva amb l’objectiu 
d’arribar als Estats Units. El seu mitjà de 
transport: la bèstia, un tren de merca-
deries, que pot convertir-se també en 
una màquina infernal. I finalment, El Roc 
i l’escala de les portes secretes explica, a 
través de la verge mirada dels infants, el 
drama de les persones refugiades.

Tres històries. Tres regals. Tres por-
tes a aquella fantasia que ens explica 
l’entorn. Heus aquí la meva proposta: 
als nens i nenes, per Nadal, regalem-los 
històries. De debò, omplim-los de pa-
raules i ensenyem-los a usar el poder de 
la lectura perquè ens ajudin a transfor-
mar el món. Donem-los la mà. Acom-
panyem-los i convidem-los a construir 
la seva biblioteca particular. Parlem-los 
de llibres, remenem llibreries, empa-
men-los d’històries. I escoltem Ramon 
Besora, un dels referents en Literatura 
Infantil i Juvenil: “Els fonaments del futur 
lector rauen en la família. Despertem-los 
l’interès”. Regalmen-los històries.   

Joana Soto
Editora de Pagès EditorsD
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