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La revista que teniu a les mans s’ha preparat al llarg
dels darrers tres mesos amb l’entusiasme de l’equip de
redacció per oferir-vos un seguit de lectures i recomanacions que siguin d’interès per al lector. Reportatges,
entrevistes i articles que, acompanyats de publicitat, no
deixen de ser un reflex de la vitalitat i l’atractiu del nostre país.
Aquesta modesta publicació pretén divulgar el dinamisme del territori lleidatà, dinamisme en tots els àmbits
-social, cultural, agrícola, turístic o industrial. És un reflex
de l’esforç i la tenacitat de moltes persones que treballen
dia a dia per fer possible el benestar i la prosperitat del
seu país. Gent honesta, solidària i, sobretot, amb un gran
orgull per la pertinença a aquesta terra, que es pot considerar el rebost del país.
Aquest entorn de convivència i de civisme va patir el
diumenge 1 d’octubre una agressió sense precedents,
un atemptat als principis bàsics de l’estat de dret i de les
llibertats de les persones. Aquest fatídic dia milers de
policies i guàrdies civils van carregar brutalment contra
ciutadans que volien exercir el seu dret a decidir el futur
de Catalunya en un referèndum. Ho feien en un to distès,
festiu i totalment pacífic, i, malgrat tot, les anomenades
forces de l’ordre van carregar sense pietat contra infants,
gent gran, dones i tot aquell que van trobar davant; i
també van destrossar edificis i equipaments de molts
municipis, tot en nom de “la defensa de la legalidad”.
Els fets succeïts l’1 d’octubre passaran a la història de
Catalunya com la primera part d’un desenllaç que ha de
portar aquesta gent a “segar les cadenes” que els lliguen
a un Estat que ha intentat humiliar-los i sotmetre’ls al seu
designi. Però els fets de l’1 d’octubre no han tingut l’efecte de mostra de força que l’Estat pretenia. Tot al contrari,
la repressió ha provocat un sentiment de cohesió i unitat que ha permès plantar cara a “les forces d’ocupació”,
perquè aquest és el nom que han de tenir la policia i la
guàrdia civil amb la crueltat amb què van actuar.
L’equip de Territoris.cat no podem més que repudiar els fets de l’1 d’octubre i continuar treballant pel
territori, amb vocació de servei per tota la seva gent,
informant i divulgant tot allò que fa referència al teixit
econòmic i potencial humà. I ho farem fins a arribar a
l’objectiu de llibertat i amb totes les conseqüències.
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Tres quarts de segle de referent
industrial a Mollerussa
Al llarg de la seua història, Mollerussa ha destacat pel seu caràcter industrial, un detall que per
a molta gent de les noves generacions ha pogut passar desapercebut, en uns anys en què la cultura del consum possiblement ha donat més rellevància al sector comercial.
Text i fotografia: Josep A. Pérez
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“Pujol afegeix
que el seu lideratge ja està fent
un pas al costat;
i amb el traspàs
del seu germà
Àngel Pujol ha
deixat pas a la
tercera generació, que ha de liderar el segle de
la companyia”

Per remuntar-nos a
aquests orígens industrials
tan sols cal recordar l'arribada del canal d'Urgell i la
línia fèrria, dos elements
que van ser el punt de partida de la prosperitat de
Mollerussa. La Forestal d'Urgell, Les Sedes, El Castillo i,
posteriorment, Prefabricats
Pujol o Nufri, com a grans
empreses, però també moltes altres de més modestes,
però no per això menys importants, van desplegar el
teixit industrial de la capi-

tal del Pla d'Urgell. Petites i
grans s'han retroalimentat
configurant una estructura
laboral que ha sigut també
base del creixement demogràfic de la ciutat.
Aquest caràcter industrial és el que destaca el director de Prefabricats Pujol,
Josep M. Pujol, una indústria que va néixer a la ciutat
i que ha mantingut la seua
activitat durant setanta-cinc
anys i que ha exportat la
marca Mollerussa arreu del
país i d'Europa. L'empresa

mollerussenca va celebrar
el passat mes de juliol la
festa de commemoració
d'aquests tres quarts de segle, amb una clara voluntat
de compartir la celebració
amb el teixit humà que ha
participat en el creixement
de l'empresa.
El seu director explicava
que des dels seus orígens
l'empresa ha tingut un clar
caràcter familiar, dels escassos quatre treballadors que
van començar l'activitat amb
el fundador, Miquel Pujol,
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s'ha convertit en una companyia amb més d'un miler
de treballadors, distribuïts
per tot el territori. Aquesta
empresa ha arribat a convertir-se en referent i capdavantera del sector, en capacitat
de producció i en qualitat.
Josep Maria Pujol explica, emocionat, que la festa
dels setanta-cinc anys no
tan sols va representar un
reconeixement a les persones que han participat en
aquesta prosperitat, sinó
també una manera de constatar que, malgrat les dificultats i els sacrificis de la
crisi, la companyia ha sigut
capaç de mantenir el seu lideratge i recuperar una important massa laboral que
va patir les conseqüències
de la situació econòmica.
El director de Prefabricats
Pujol confessa que la companyia ha sigut sempre molt
conservadora en les seues
decisions
empresarials,
una actitud que –creu- ha
estat la clau de l'èxit, així
com en una clara aposta
per l'I+D, que ha distingit la
qualitat de la seua producció. Pujol afegeix que el seu
lideratge ja està fent un pas
al costat; i amb el traspàs
del seu germà Àngel Pujol
ha deixat pas a la tercera generació, que ha de liderar el
segle de la companyia.
El sector ha evolucionat i continuarà evolucionant pel
que fa a la producció i els materials; a més, s'obren nous horitzons, que són els mercats internacionals. En aquest àmbit
la companyia va desplegar el seu bon fer professional a territori anglosaxó, un desembarcament que un cop superades
les reticències dels mercats ha aconseguit un bon posicionament, precisament per aquest tarannà de treball i qualitat.
Prefabricats Pujol ha sigut una de les empreses que
ha participat en la construcció de la nova central logística
d'Amazon a Barcelona, una construcció de 100.000 metres
quadrats que constata el prestigi de la companyia. Un repte
més que ha d'encoratjar el nou staff de l'empresa a seguir
els passos dels seus precursors, que mantindran els seus orígens industrials a la capital del Pla d'Urgell.
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Josep Maria Pujol destaca que aquest creixement de la
companyia també l'ha d'agrair als representants polítics de
totes les èpoques, que sempre han tingut una clara predisposició al desplegament industrial de la ciutat, una circumstància que ha permès la prosperitat de Mollerussa, i al mateix temps fer palès l'estat del benestar dels ciutadans.

“La companyia va desplegar el
seu bon fer professional a territori
anglosaxó”

TR La revista de www.territoris.cat
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La cultura d'il·luminar les festes

L

a llum ha sigut tradicionalment una manera
d'amenitzar les festes. El que havia significat la
foguera al voltant de la qual es feien danses i càntics en les celebracions ha anat evolucionant a altres elements més tecnològics, que no han suprimit, però,
aquesta relació entre la llum i la festa.
Els llums de colors i les garlandes han sigut des de temps
immemorials símbol de festa, d'ambientació de celebracions, un element distintiu que ha sigut imprescindible en
moltes cultures. Tot i així, a Catalunya la tradició de les garlandes s'ha limitat a Nadal, a diferència de moltes altres zones en què aquest element decoratiu acompanya un gran
nombre de celebracions.
Sebastià Garralón és un instal·lador del Palau d'Anglesola
que va veure en aquest element un segment de negoci en
constant evolució i que podia representar un complement
perfecte per a la seua activitat professional. La seua relació
professional amb administracions i ajuntaments el va obligar
a haver de dissenyar aquest tipus d'il·luminació: decoracions
nadalenques que en els seus inicis feia amb les tradicionals
bombetes incandescents.
Les primeres instal·lacions que Garralón va dur a terme
tenien la seua complexitat. Per una banda, pel fet que havien de ser estructures metàl·liques que havien de sostenir un
gran nombre de bombetes, i, per l’altra, pel consum que això
representava. Per aquest motiu, l'instal·lador va començar la
recerca de noves tecnologies, en fires de diferents països, fins
a trobar els tubs incandescents. Aquests nous elements permetien donar forma a tubs de color amb molta més creativitat, i també l'avantatge d’usar estructures molt més lleugeres.
Garralón va ser un dels pioners en aquesta tecnologia,
així com en l'elaboració d'estructures d'alumini, encara més
lleugeres. La seua contínua recerca de l'estalvi energètic i la
contaminació lumínica el van portar a endinsar-se en el món
del led, amb la qual cosa es tornà a avançar en el seu sector.
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Segons assegura Garralón, entrar en l'entorn del led va
ser una autèntica revolució, una manera d'assolir els seus
objectius d'estalvi i reducció de la contaminació. Aquesta
característica de la seua iniciativa ha fet possible que disposi
d'un gran reconeixement en l'àmbit de les administracions
locals i dels particulars.
Amb el desenvolupament de les garlandes de leds, Garralón
no tan sols ha pogut desenvolupar una estratègia empresarial,
sinó que aquest fet ha suposat que molts ajuntaments i institucions estalviessin en consum energètic i, al mateix temps,
incrementessin els punts de llum en els municipis, amb tot el
que això representa d'animació. En aquest sentit, Garralón
també ha obert altres possibilitats, com és el lloguer d'aquests
elements, la qual cosa també representa poder estalviar les inversions en aquests equipaments per als ajuntaments.
L'empresari del Pla d'Urgell compta amb una oferta d'entre 1.000 i 2.000 elements que es renoven cada any, amb la
consegüent varietat per als
clients, i també permet que
siguin els mateixos llogaters
els que s'instal·lin els elements, ja que amb la nova
tecnologia no es necessiten
excessius
coneixements,
amb un considerable estalvi
en el cost.
Garralón tan sols es lamenta que a Catalunya no
hi hagi el costum d'acompanyar més festes amb aquesta decoració, encara que
destaca que s'han començat
a instal·lar en festes majors
o en altres celebracions, al
marge de Nadal.

TR La revista de www.territoris.cat
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La Fundació Serveis de Suport va néixer amb una clara voluntat de servei a les persones.
Aquest petit grup d’emprenedors va veure la necessitat que tenien els petits municipis de
serveis en l’àmbit de la salut, personalitzats.
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Text i fotografia: Josep A. Pérez

L’emprenedoria en els
serveis a les persones

U

n grup d'emprenedors dedicats al servei domiciliari de la Residència Municipal d'Avis de Juneda
va comprovar que la tasca que estaven duent a
terme en aquest municipi garriguenc s'exportava a altres localitats pròximes, per la qual cosa van decidir d'engegar el
projecte amb el suport de l'Ajuntament de Juneda.
Josep Maria Magriña va ser un dels impulsors de la Fundació Serveis de Suport, una entitat sense ànim de lucre que
no va fer més que donar continuïtat al Servei d'Assistència Domiciliària (SAD) que havien dut a terme, fins aleshores,
des de la Residència de Juneda, i a causa de la demanda els
obligava a prescindir de l'aixopluc del consistori garriguenc i
emprendre el vol com a entitat. L'Ajuntament va donar suport
al projecte i els va facilitar una seu i els serveis i equipaments
necessaris, que van permetre iniciar el vol de la iniciativa.
Fundació Serveis de Suport començava a desplegar un
servei d'atenció personalitzada, que de la mera atenció a
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persones grans es va incrementar amb perruqueria, podologia, fisioteràpia, ja dirigida a un ampli ventall de la població, un servei dirigit a les poblacions petites, que treballava
per al benestar comunitari. Segons Magriña, aquest servei
intermedi també permetia fixar la gent al territori, així com
facilitar la integració de la gent gran en el seu entorn familiar
i social.
El projecte que va arrencar l'any 2008 es va anar estenent i convertint-se en referent a la demarcació de Lleida.
L'any 2014 la Fundació Serveis de Suport va tenir l'oportunitat de desplegar una nova figura de servei, i així acordà
la gestió del Centre de Serveis de Bell-lloc. Va ser el primer
municipi que va apostar per la feina feta de l'entitat garriguenca, en disposar al municipi d'un equipament que podia
donar servei al col·lectiu de persones grans i depenent. Amb
la disponibilitat d'aquest equipament i el servei de SAD, Belllloc obria un ventall de possibilitats a moltes altres persones

“Fundació Serveis
de Suport començava a desplegar
un servei d'atenció
personalitzada, que
de la mera atenció
a persones grans
es va incrementar
amb perruqueria,
podologia, fisioteràpia, ja dirigida a un
ampli ventall de la
població"
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que en un moment determinat poguessin necessitar atenció xent al territori, i aquest mes de setembre Fondarella va
de salut o personal.
traslladar la gestió de Centre de Serveis a la Fundació SerEl director de la Fundació Serveis de Suport assegura que veis de Suport, un nou equipament que el municipi del Pla
el catàleg de serveis ha permès que en els darrers anys s'ha- d'Urgell va inaugurar conjuntament amb el consultori mèdic.
gi incrementat la demanda de serveis de fisioteràpia per a Josep Maria Magriñà assegura que els municipis cada cop
persones que practiquen esports o han de dur a terme una són més conscients que han de dedicar més atenció a les
rehabilitació.
persones, d'una banda per l'arrelament al territori i per altra
La col·laboració amb l'Ajuntament de Bell-lloc va perme- per la necessitat d'atendre una població cada cop més envetre a l'entitat completar els serveis
llida. És per aquest motiu que la proamb la disponibilitat de pisos socials, “Josep Maria Magriñà assegura posta de la Fundació Serveis de Suuna nova proposta per a aquelles els municipis cada cop són més
port representa un servei intermedi
persones -amb qualsevol necessitat conscients que han de dedicar
que abarateix l'atenció i garanteix la
de salut o personal- que podien nequalitat.
cessitar allotjament i atenció perso- més atenció a les persones,
La tasca de la fundació s’ha innalitzada a les nits, en períodes curts d'una banda per l'arrelament
crementat en prop d'una dècada, i
de temps. La Fundació va posar en al territori i per altra per la ne- aquells escassos quatre tècnics que
funcionament dos pisos a Bell-lloc i cessitat d'atendre una població van iniciar el projecte s'han convertit en una seixantena. Es tracta, setres a Juneda.
gons Magriña, d’una plantilla molt
L'experiència es va anar conei- cada cop més envellida”
flexible, que permet afrontar la difícil agenda organitzativa, però que ha permès
ocupar moltes persones en
horaris de conciliació familiar. Segons el director de
la Fundació, l'entitat té la
voluntat de continuar fidel
als seus orígens, apostant
per l'atenció domiciliària.
Les noves gestions en equipaments permanents, però,
han fet pensar a substituir
el nom de Fundació Serveis
de Suport pel de RESIDOM.

L'entitat

La Fundació Serveis de Suport és una entitat sense
afany de lucre especialitzada en la prestació de serveis a les
persones a domicili.
La Fundació Serveis de Suport es constitueix a l'any
2008 fruit de la voluntat de diverses entitats socials i de
persones que formen part dels Serveis Socials de Juneda,
municipi de Les Garrigues (Lleida), d'oferir a altres municipis de Catalunya serveis d'atenció domiciliària.
Els professionals de la Fundació provenen del Patronat
Municipal Assistencial, i per tant, tots ells disposen d'una
important experiència en gestió de Serveis Socials municipals. El patronat és entitat col•laboradora de l'ICASS des de
1994. L'experiència adquirida i l'acció duta a terme, ha fet
que com a institució gaudeixi d'un bon prestigi dins del sector, que s'ha anat aconseguint mitjançant la seva trajectòria
professional.
La Fundació Serveis de Suport, des del seu inici, va assumir la gestió dels servei d'atenció domiciliària de l'Ajunta-

12

ment de Juneda. Actualment, gestiona els casos d'atenció
domiciliària del Consell Comarcal del Pla d'Urgell, des de
principis de 2009.
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Text i fotografia: Josep A. Pérez

Grup Pons abandera la divulgació qualitativa
de productes i paisatge garriguenc

L

'interès del Grup Pons per la divulgació de la identitat garriguenca no fa més que constatar-se dia
rere dia. La companyia, que va nàixer del cultiu de
l'olivera, ha tingut una clara voluntat de prestigiar aquest
producte, i l’ha convertir en un referent en els mercats nacionals i internacionals.
L'empresa ha volgut mantenir els principis bàsics de la
producció sense deixar de banda la innovació per aconseguir un producte únic i de qualitat, i ha permès consolidar
la marca Pons en països com els Estats Units, Austràlia i el
Regne Unit. L'empresa garriguenca ha desplegat una xarxa
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de distribuïdors amb els quals manté una estreta i personal
relació, que al mateix temps s'ha traslladat als seus clients.
Aquesta actitud de proximitat ha suscitat un continu interès dels clients per conèixer el bressol del producte que
consumeixen, amb la qual cosa les finques i els centres de
producció s'han convertit en autèntics centres de pelegrinatge, nacional i internacional. Aquestes visites turisticoprofessionals no han fet més que provocar una autèntica passió
pel territori garriguenc. Una estratègia que també ha permès que distribuïdors i clients apreciïn el producte que han
de consumir.
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El Grup Pons ha centralitzat aquestes visites en el Celler de l'Albagés, un edifici que
es va construir amb l'objectiu de divulgar la
cultura agrícola de les Garrigues i les seues
peculiaritats paisatgístiques. En aquest indret les visites poden endinsar-se en els orígens dels productes.
La companyia ha fet un pas més en
aquesta voluntat d'aprofundir en els orígens
i la personalitat de les Garrigues, i, per ferho, hi ha incorporat la gastronomia, un complement que permet als visitants comprovar
de quina manera influencien els productes
de qualitat en la cuina, i per aquest motiu
compta amb la col·laboració professional del
xef Toni Alonso.
"Un xef corporatiu propi, com és Toni Alonso, ens permet
explicar el terrer i la gastronomia dels productes de les Garrigues sobre el mateix terrer d'una manera única i experiencial, molt valorada pels nostres visitants, tant professionals
-clients i distribuïdors- com enoturistes –i, cada vegada més,
oleoturistes-", assegura Eduard Pons, director general del
celler Clos Pons (Grup Pons), amb motiu de la presentació
de la nova figura d'aquest xef corporatiu.
Toni Alonso va presentar el passat 8 de setembre la seua proposta "de caràcter rústic" davant els membres del Club de Vins del
celler de l'Albagés, DO Costers del Segre, en una vetllada que també va comptar amb la presentació del vi blanc Roc de Foc 2013.

Eduard Pons va destacar
que "les emocions i missatges de l'oli i la vinya en
cap lloc es poden comunicar millor que entre vinyes
i oliveres, a peu del molí o
celler. També estem segurs
que Toni Alonso, com a xef,
enriqueix la nostra estratègia d'R+D+i, en la creació i
desenvolupament de nous
productes, i n'ajudarà a

“La companyia ha
fet un pas més en
aquesta voluntat
d'aprofundir en els
orígens i la personalitat de les Garrigues, i, per fer-ho,
hi ha incorporat la
gastronomia”
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transmetre millor totes les possibilitats culinàries".
Per la seua banda, Toni Alonso assegurava que "el que
més m'ha seduït com a filosofia del Grup Pons és submergir-me en la territorialitat de les Garrigues, recuperant l'autenticitat del valor de la terra i el seu producte. La proximitat
de dos productes com l'oli i el vi, que em lliguen de manera
molt personal amb els meus orígens".

“El que més m'ha seduït com a filosofia
del Grup Pons és submergir-me en la territorialitat de les Garrigues, recuperant
l'autenticitat del valor de la terra i el seu
producte. La proximitat de dos productes
com l'oli i el vi, que em lliguen de manera
molt personal amb els meus orígens”
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Així, Alonso serà, a partir d'ara, el responsable de l'execució tècnica dels actes gastronòmics del grup, col·laborarà
amb el departament R+D+i i recopilarà el receptari amb aplicació directa dels olis i vinagres de grup, així com el maridatge dels seus vins. Des del punt de vista de comunicació,
el nou xef corporatiu també participarà en fires, jornades
i esdeveniments amb participació del Grup Pons, donant
suport a l'equip comercial. També acompanyarà altres xefs
nacionals i internacionals que col·laborin amb l'empresa lleidatana i també impartirà formació diversa per a clients.
Toni Alonso, nascut a Reus, es va formar a l'Escola d'Hoteleria i Turisme de Cambrils. Després d'haver promogut
diferents negocis d'hostaleria durant 13 anys, va treballar
a restaurants de la província de Tarragona, com Termes de
Montbrió, on va ser cap de cuina, o el Rincón de Diego, ara
amb estrella Michelin. A Lleida, ha estat al davant de la cuina
de La Llotja i al Palau de Congressos, entre altres llocs. Amb
experiència com a formador i consultor en la millora de processos i obertura d'establiments d'hostaleria, Alonso aporta
una visió de conjunt del producte des del terrer fins a la cuina.
Toni Alonso va apostar per un aperitiu de figa i foie regat
amb el cava Flocs Rosé. Com a entrants, coca "capresse" de
recapte amb pinyons i arengada i raïm, regats amb Sisquella i Alges, respectivament. L'arròs de gall i sípia, amb Roc
de Foc, i el jarret de vedella cuit durant 72 hores a baixa
temperatura, casat amb Roc Nu, van ser els plats principals
de la vetllada. La torrija al vapor amb fruita de temporada i
romaní, amb el cava Flocs Reserva, va tancar el menú de la
Nit del Xef de Clos Pons.
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L’assegurança de decessos, un
servei de suport molt valuós

P

er què gairebé la meitat de la població espanyola té
contractada una assegurança de defunció? Per tranquil·litat.
Segons UNESPA (patronal de l’assegurança), l’any passat van ser ateses per aquesta pòlissa 247.000 persones.
Una assegurança de defunció cobreix les despeses del
sepeli (tanatori, fèretre, flors, enterrament, incineració, cotxe de morts, esqueles…). Suposa un servei de suport a la
família, amb la gestió dels tràmits de comiat d’un ésser estimat, quan és tan difícil fer-se càrrec de tot (repatriació amb
les despeses legals necessàries, gestions administratives
posteriors a la defunció, tràmits burocràtics en organismes
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oficials, etc.).
Tot i que sembla un contrasentit, l’assegurança
de decessos es
paga molt a gust.
Segons deien els
nostres avis “la
pagues
perquè
encara ets viu”. La taxa de persones assegurades sobre el
total de morts registrades per l’INE (Institut Nacional d’Estadística) és del 56,7% i, segons ICEA, s’estima que el 44% dels
espanyols té contractada alguna assegurança de defunció.
És un gran consol saber que ni el cònjuge, ni els fills ni els
néts es preocuparan de res més que d’acompanyar i acomiadar la persona que tant han estimat.
Són moments molt tristos per a qualsevol família, així
que tot el suport que es doni en aquesta situació és ben rebut. No queden forces per encarregar-se de la paperassa;
per això l’assegurança se’n fa càrrec, i, realment, en aquestes circumstàncies, és el més valuós que t’ofereix una bona
assegurança de defunció.

TR La revista de www.territoris.cat
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La vida paral·lela de
Robert Ribes
Robert Ribes podríem dir que és fuster de naixement, reconvertit en comptable per circumstàncies, que ha portat una vida
paral·lela dedicada a l'escriptura i a la representació teatral.
És un home modest que des de la seua infantesa es va abocar a
l'escriptura de guions teatrals i cinematogràfics.
Text i Fotografia: Josep A. Pérez
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R

obert Ribes podríem dir que
és fuster de naixement, reconvertit en comptable per
circumstàncies, que ha portat una vida
paral·lela dedicada a l'escriptura i a la
representació teatral. És un home modest que des de la seua infantesa es va
abocar a l'escriptura de guions teatrals
i cinematogràfics.
Robert Ribes és un mollerussenc de
setanta-quatre anys que ha compaginat
la seua vida familiar i professional amb
la passió pel teatre. Una circumstància
que, confessa, no és mèrit seu sinó del
seu entorn, que d'alguna manera el va
empènyer a seguir el que podríem dir
“una vida paral·lela”.
La primera de les circumstàncies es
produïa en la seua infantesa. Va estudiar als "hermanos" del col·legi La Salle,

centre en el qual es va formar i en el qual aprofitava les classes de mecanografia per escriure guions cinematogràfics.
Aquesta afició la va adquirir a través de la revista del centre
Vida y Luz, en la qual apareixien periòdicament articles sobre
com elaborar guions. Tal va ser el seu atreviment en aquest
àmbit que amb tan sols quinze anys enviava els guions a la
productora IFISA, que dirigia el productor Ignacio Ferres.
En la seua estada a l'escola també s’adonà que l'escenari tenia una especial atracció per a ell, i en aquest entorn
va gaudir de les seues primeres experiències interpretatives
i va veure que transformar-se en un personatge "no tenia
preu"; sentia una estranya satisfacció quan el públic es creia
el que s'interpretava a l'escenari.
El seu palmarès cinematogràfic es va consolidar amb
dues pel·lícules en 8 mm, que va rodar entre els anys 1975 i
1978, una materialització del seu aprenentatge autodidàctic
que ha desplegat al llarg dels anys.
La modèstia de Robert Ribes no fa més que repetir que
la seua constància teatral tenia un culpable, Josep M. Ezquer, i, en paral·lel, Jaume Capell, impulsors i ideòlegs del
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grup de teatre Rossinyol de Mollerussa.
Ambdós havien sigut els instigadors de
les seues adaptacions teatrals, i així a
partir de l'any 2001 va veure materialitzades a l'escenari les seues creacions.
Ocells de pis, Fulles de tardor, Dos
millor que una, Pensió completa, Deixa’m la teva sogra... han sigut algunes
de les composicions del mollerussenc
que s'han representat en aquests anys,
però també n’hi ha un parell que no
s’han arribat a estrenar. La inquietud
de Ribes també va arribar als guions de
sèries de televisió; en aquest sentit va
estar a punt de consolidar un projecte
amb TVE a Sant Cugat, un text que portava per títol Hot Family, que no es va
materialitzar per falta de pressupost.

“Per a Ribes l'escenari és peça imprescindible
per la seua creativitat. No pot escriure si
abans no ha dissenyat l'ambientació”

22

L’escriptor ens confessa que ha preparat una adaptació televisiva de l'obra
Pensió completa, que té intenció de
presentar a TV3.
Ribes assegura que escriure humor
és el més difícil; el drama, el terror o
altres gèneres tenen una trama i un desenllaç que per a l'escriptor són relativament fàcils de captivar a l'espectador.
En el cas de l'humor, l'autor ha de poder
mantenir el riure contínuament, els diàlegs humorístics han de tenir molta més
creativitat, i torna a sentenciar que fer
riure el públic "és el més gran".
L'escriptor teatral explica que, al marge del mestratge que considera que li han
transmès Jaume Capell i Josep M. Ezquer,
ha tingut la sort de conèixer professionals
com Rafel Anglada, Paco Moran o Joan
Pera. Amb aquestes coincidències circumstancials, ha pogut aprendre moltes
coses que l'han ajudat en la seua coneixença autodidacta de l'entorn teatral.
Per a Ribes l'escenari és peça imprescindible per la seua creativitat. No
pot escriure si abans no ha dissenyat
l'ambientació. El seu text pren vida a
mesura que els personatges es mouen
per l'escenari imaginari.
El creatiu mollerussenc posarà sobre l'escenari del Teatre l'Amistat una
nova obra els dies 14 i 15 d'octubre,
una comèdia que porta per títol El joc
dels aprofitats, representació que el
grup de teatre Rossinyol prepara sota la
batuta de Josep M. Ezquer. Robert Ribes assegura que aquest treball tornarà
a captivar el públic, pel seu embolic, els
grans tocs d'humor i la magnífica interpretació dels actors.
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Text: Cristina Mongay
Fotografia: Oriol Clavera - Arthur F. Selbach - Arxiu Ara Lleida

Cinc joies arquitectòniques per
descobrir enmig del Montsec
El Montsec és la serralada més meridional del Prepirineu del país. Un paratge natural amplíssim que
s’estén pel nord de Ponent i per les veïnes terres del Pirineu. L’interès que desperta és cada vegada més
gran, i és que permet un gaudir i un apropament amplíssim de la natura com pocs punts de la nostra
geografia. En ell s’hi pot observar i estudiar la geologia, la paleontologia, la història, els usos miners, la
flora, la fauna, les estrelles... S’hi poden practicar esports d’aventures, senderisme, escalada, piragua,
BTT, fotografia... i, perquè no, descobrir racons amb molta història. Entre la terra i el cel, destaquem les 5
joies arquitectòniques que es conserven al sud del Montsec.

Castell d’Os de Balaguer

1

A la vall del riu Farfanya, just al capdamunt d’un turó, se
situa el Castell d’Os de Balaguer.
Es tracta d’una construcció d’origen sarraí, la història
de la qual es remunta al segle XI. Formava part de la línia
defensiva composta per diversos castells, com el d’Albesa o
Corbins.
De l’estructura original es poden apreciar amb facilitat
els seus tres principals moments constructius: el recinte medieval, el casal d’època gòtica i l’ampliació d’aquest i l’edificació de la capella, ja d’època moderna. Hi destaquen diverses bestorres, i la millor conservada d’aquestes la trobem a
l’angle nord-est.
Actualment, al seu interior s’hi localitza el Museu de
Campanes de Catalunya.
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Castell de Montsonís

2

Al mig de la Serra del Montsec, i tot
emmirallant-se en la Vall del Segre, es
troba Foradada. Allí es construí el Castell de Montsonís, que data del segle XI.
Es construí en plena reconquesta i
la seva activitat es prolongà fins la conquesta de Medina Larida.
Un dels seus elements arquitectònics més representatius és la façana
principal, composta per dues grans torres quadrades i tres portalades d’accés.
També l’acabament de la fortalesa a
base de merlets espitllerats. Tot i que
part de la seva estructura està reconstruïda, compta al seu interior amb les
dependencies habituals de tota fortalesa: una presó, un celler, una sala
d’escuts, l’oratori privat, l’habitació del
pelegrí, etc.
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Monestir de Santa
Maria de Bellpuig de
les Avellanes

3

El Monestir Santa Maria de Bellpuig
de les Avellanes, tot i que pren el nom
del poble veí, pertany al municipi d'Os
de Balaguer.
La seva història ens transporta fins
al segle XII, quan es fundà a causa de la
unió de dues comunitats religioses. Hi
destaca el claustre romànic i l'església
d'estil gòtic. Precisament al seu interior es localitza el panteó dels comtes
d'Urgell, impulsors de la fundació.
Sabies que aquest emplaçament va
ser un important focus cultural durant
el segle XVIII?

Col·legiata de Sant Pere d’Àger

4

A la vall d'Àger, sobre un turó que s'alça al municipi homònim, es conserva l'antiga Col•legiata de Sant Pere, un dels
exemples més destacats de l'arquitectura romànica catalana.
El configuren l'església, un claustre, un refectori i diverses estances. Antigament, aquest conjunt monumental estava emmurallat, a causa de la seva funció estratègica.
Data del segle XI, tot i que amb el pas dels anys anà acollint diverses reformes. Val la pena destacar que reuní un
dels conjunts escultòrics més destacats del país, que avui es
conserven al Museu de Lleida i al Museu Nacional d'Art de
Catalunya.

Castell i Capella de
la Mare de Déu de la
Pertusa

5

A Corçà s’erigí el Castell i la Capella
de la Mare de Déu de la Pertusa, just
damunt de l’aresta de la roca, a l’entrada del Congost de Mont-rebei.
La fortificació, datada al segle XI-XII,
era de petites dimensions i d’ella només es conserven unes parets. L’església, d’una sola nau, té un millor estat de
conservació. Està coberta per una volta
de canó i la seva capçalera està orientada a llevant.
Us convidem a gaudir de les seves
vistes sobre l’embassament de Canelles i el Montsec, són magnífiques!
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Os de Balaguer, presidint
les rutes del Montsec
El territori lleidatà ha aconseguit en els darrers anys convertir-se en un important pol d’atracció turística. Aquesta
circumstància l’han feta possible els municipis de la demarcació amb la seua aposta per la divulgació del paisatge, el
patrimoni arquitectònic, la gastronomia i la producció local.
Els municipis han cregut en aquests valors, i han comprovat que existeix un segment de turisme que cada cop més
aprecia la senzillesa de la vida rural i el seu entorn com una
manera de distanciar-se de les grans ciutats i de la industrialització, per retornar als orígens de tot plegat.
Os de Balaguer és un d’aquests exponents de nucli rural que
ha sabut aprofitar els atractius del seu entorn natural, i al mateix temps implicar els seus actius comercials i industrials per
compaginar una proposta turística atractiva, que combina paisatge, lleure i festes amb artesania i producció de proximitat,
segons explica l’alcaldessa d’Os de Balaguer, Estefania Rufach.
La primera edil del municipi mostra la seua satisfacció per
la gran quantitat de persones que al llarg de l’any visiten el terme municipal, atretes pel castell, el Museu de les Campanes
o el monestir de les Avellanes, en l’àmbit arquitectònic. Pel
que fa al paisatge, l’embassament de Canelles o les rutes pel
Montsec representen les preferències dels visitants.
L’alcaldessa explica que els productors locals han sigut
part important de la divulgació d’aquest territori. La mel, el
torró i l’oli són alguns dels productes que porten la marca Os
de Balaguer i que, amb la seua presència al Mercat de les
Aspres, que se celebra el 8 de desembre, es converteixen en
eina indispensa“Os de Balaguer, que amb
ble de divulgació
la seva presència al Mercat de la producció
de les Aspres que se celebra de proximitat.
Estefania Ruel 8 de desembre, es converfach afegeix que
teixen en eina indispensable la restauració del
de divulgació de la produccastell ha sigut un
component més
ció de proximitat”

de l’oferta turística, amb el Museu de les Campanes, un espai
que potencia el referent de cultura popular del municipi, com
és la Trobada anual de campaners, que se celebra al mes d’abril.
L’alcaldessa, tot i reconèixer que existeix un dèficit pel que fa a
l’oferta d’allotjaments, comenta que el públic habitual de la zona
sol fer rutes d’un dia o visites als espais monumentals, que solen
ser de pas o d’un dia. Per aquest motiu, aquesta manca d’allotjament tampoc suposa un inconvenient,
segons Rufach, encara que li agradaria
que algun emprenedor s’animés a
engegar algun projecte d’allotjament
rural. En aquest
sentit, l’alcaldessa
afirma que el consistori projecta un
pàrquing per a autocaravanes, donat que una gran quantitats dels visitants es desplacen en aquest tipus de transport.
Amb una superfície de 1.757 km2, la Noguera és, amb diferència, la comarca més extensa de Catalunya. Gran part del seu
territori és ocupat per una plana d’origen sedimentari. Al nord, no
obstant això, hi ha una extensa franja muntanyosa que neix al peu
dels vertiginosos escarpaments del Montsec. Els rius, i en particular la Noguera Ribagorçana i la Noguera Pallaresa (noguera significa
‘riu’), s’han obert pas a través d'estrets congostos amb altíssimes
parets, que, a Mont-rebei i Terradets, arriben a 550 m d'altitud.
A través dels nombrosos camins que comuniquen el pla amb
la serra es troben pobles,
castells i esglésies amb molta
història. La ruta discorre pels
termes d’Os de Balaguer, les
Avellanes, Santa Linya i Àger.
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Aquest article només és apte per a inquiets i curiosos
Estigueu atents: si us fa mandra sortir de casa, millor que
no continueu llegint, perquè amb tot això ja tindreu més
d’un dia de feina. I tant de bo tota la feina fos així! Aquí només heu de fer l’esforç de sortir de casa, i Tu i Lleida fan
tota la resta. Ells s’encarreguen de preparar plans ideals per
a tots els públics per divertir-se i alhora conèixer en profunditat tots aquells racons i històries que s’amaguen a dues
passes de casa nostra i que fan el nostre territori un espai
de gran valor.
Encara llegeixes? D’acord, doncs.
El Centre d’Interpretació de l’Energia i la Geologia i la Cova
Negra de Tragó
El conjunt tecnologia, arquitectura i geologia és una fusió interessant que caracteritza moltes pel·lícules de James
Bond, però aquesta fusió també es dona en escenaris reals,
com el del Centre d’Interpretació de l’Energia i la Geologia.
En aquesta visita, des de la conca del riu de la Noguera Ribagorçana, es mostra com dos tipus de forces diferents, la humana i la natural, han modificat i esculpit el relleu de la zona
amb resultats fascinants i complexos: la construcció d’una
presa de 152 metres d’alçada (la més gran de Catalunya i la
segona més alta de tot Europa) i la formació d’una cova de
més de 100 milions d’anys. L’activitat parteix del mateix centre i segueix per la Presa de Canelles i la planta hidràulica,
per introduir el visitant a un camp avui tan essencial com el
de les energies alternatives i renovables. El recorregut finalment s’endinsa a la Cova Negra del Tragó, un espai embellit
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per fòssils marins, estalactites, estalagmites, empremtes de
civilitzacions i cascades. L’activitat es pot acabar d’arrodonir
amb un dinar típic de muntanya.
Aquesta és una visita carregada d’interès científic i bellesa per admirar el poder dels processos naturals i comprendre com de les muntanyes se’n fa llum.
La Cova dels Vilars
Si lo vostre són les coves i després d’aquesta activitat encara teniu ganes (o encara en teniu més) de conèixer què poden amagar aquest tipus d’escenaris, tranquils. Només uns
metres més enllà, en un barranc a l’oest del poble d’Os de
Balaguer, hi ha la Cova dels Vilars. Una joia de l’art rupestre
de la conca del Mediterrani que empara vint-i-nou pintures
rupestres i restes de l’edat de bronze.
La balma ha estat declarada Patrimoni de la Humanitat
per la UNESCO pel seu palès atractiu històric i artístic.
El món de Leandre Cristòfol
També esculpia, però ell ho feia amb unes mans i una
ment privilegiades que li permetien crear formes d’allò més
inversemblants i que van ser admirades i reconegudes arreu.
Leandre Cristòfol és considerat el primer surrealista català,
és un referent internacional de l’escultura del segle passat
i va néixer a Os de Balaguer. Una visita anecdòtica pel poble, una visita guiada a la casa natal de Leandre Cristòfol i
una passejada per les seves memòries ens permetran endinsar-nos en l’univers on va néixer i créixer l’autor i tam-
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bé conèixer els racons on devia trobar
aquelles primeres fonts d’inspiració i
inquietud que marquen per sempre la
vida de tot artista.
Ermita de Montalegre
Tampoc no és estrany que aquest
pugui ser el punt de partida d’un artista
com Leandre Cristòfol; el paisatge que
caracteritza la zona, amb un poble del
color de la pedra que és abraçat per la
Serralada de Mont-roig, conforma una
imatge que deu ser inesborrable per a
qualsevol. Dalt de la Serra, a 900m d’altitud, el poble d’Os de Balaguer hi té la
seva última extensió: l’Ermita de Montalegre. Des d’allà, si ho desitgeu, podreu gaudir d’una vista
espectacular, amb els Pirineus alçant-se a la vostra esquena,
i la plana i els relleus ondulats del Pla d’Urgell i la Segarra estenent-se al vostre davant junt amb les Muntanyes de Montserrat. L’excursió fins allà es fa en un 4x4 off road des d’Os de
Balaguer i un cop a l’ermita observareu com el sol es pon als
vostres peus i ho tenyeix tot de color taronja i cava.
I parlant de cava, us avancem que fins i tot hi duen una
ampolla perquè des de dalt a l’ermita pugueu acompanyar
aquest moment tan màgic d’una copa. Idíl·lic, oi?
Visita el Castell d’Os de Balaguer i el Museu de Campanes
Malignum Castrum semblen les paraules màgiques necessàries per formular un dels encanteris de Harry Potter.
Però no. És el nom del Castell d’Os de Balaguer i té una història fascinant que ens duu fins a l’any 1035. D’origen àrab i
fortificat aquest any, s’alça a la part alta del turó del poble.
A l’antiguitat formava part d’una línia defensiva constituïda
per nombrosos castells com el d’Albesa, Almenar o Corbins.
Ara hi regna la pau, però aquest castell ha sigut objecte de
disputes i escenari d’importants successos de la història,
d’entre els que destaquen el seu paper lliurat a les batalles
entre els Comtes d’Urgell i els de Cabrera o l’entrega del Castell per part de Ferran I d’Antequera al Cavaller Joan Vivot el
1415. Amb aquesta activitat no només fareu un viatge a través de la seva història sinó que descobrireu els tresors que

custodia al seu interior: el Museu de les Campanes de Lleida,
restaurat en temps dels Siscar com a casal fortificat, i la part
més antiga del castell; una sala gòtica dins una torre gairebé
cilíndrica que podria datar del segle XII. En aquesta activitat
fins i tot podràs experimentar el què és ser campaner.
Silenci. No sentiu repicar les campanes, cridant-vos?
Autocar a les estrelles
I si no sou de per aquí i sou de la capital o de la rodalia,
no us preocupeu, perquè Tu i Lleida també té un pla per vosaltres. Hi ha un autocar que us porta directament al cel estrellat. La ruta és Sabadell-Barcelona-Monestir de les Avellanes-Parc Astronòmic del Montsec. Viatjareu amb un autocar
de luxe amb wifi i guia, gaudireu de la projecció de pel·lícules
i reportatges, sopareu amb menú astronòmic i descripcions
del director científic de l’Observatori i entrareu al Centre
d’Observació de l’Univers d’Àger, únic a tot Europa. Des d’allà
podreu deixar-vos fascinar per la projecció a l’Ull del Montsec, el planetari amb tecnologia 3D i la cúpula desplaçable,
tot amb les explicacions d’una visita guiada per no perdre-us
detall i amb sessió d’observació al Parc dels Telescopis.
L’Univers mai no haurà estat tan a prop vostre.
Si després d’haver arribat fins aquí et
penedeixes d’haver seguit llegint, és que només pots fer una cosa: www.lleidaitu.com
Tel. 973 438 232 info@lleidaitu.com

29

TR La revista de www.territoris.cat
Text i fotografia: Josep A. Pérez

Reconèixer que hi ha pobres als quals
s'ha abandonat em sembla molt positiu

A

mb la modèstia que el caracteritza, però amb la bel·ligerància de lluitador pels drets
dels més necessitats, el missioner basc Ángel Olaran serà investit,
pròximament, doctor honoris causa per
la Universitat de Lleida (UdL). El religiós
manifesta sentir-se afalagat i agraït per
aquest suport, que considera que és
una manera de reconèixer que existeixen
pobres als quals s'ha abandonat.
Olaran afegeix que, malgrat tot,
aquests guardons de vegades no deixen de ser una contradicció, perquè es
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reconeix la tasca de persones i entitats, però després no es
dona el suport necessari a les seves accions, "no es crida
el suficient en contra d'aquestes injustícies". En aquest sentit, Olaran assegura que també és una contradicció que una
gran part de la riquesa d'occident prové d'Àfrica, i pel contrari així no reverteix en l'economia d'aquests països.
L'obra d'Ángel Olaran es va difondre a la demarcació de
Lleida gràcies a l'activisme d'Àngel Pujol, l'empresari mollerussenc traspassat l'any 2015, que es va bolcar en el suport al missioner basc des de la Fundació Centre d'Iniciatives Solidàries (CIS). Des d'aquesta entitat, que actualment
compta amb prop de sis-cents col·laboradors, s'han dut a
terme un gran nombre d'accions per donar suport als projectes del missioner. I ha sigut aquesta tasca la que ha fet
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possible que la comunitat acadèmica
de la UdL atorgués el reconeixement a
Olaran.
Àngel Olaran no vol sentir a parlar
de la seua obra; ell es considera un mer
instrument de tot un col·lectiu de persones que han treballat en favor dels
més desafavorits a la ciutat de Wukro,
que es troba en la regió etíop del Tigray. El missioner, de l'orde dels Pares
Blancs, no ha tingut mai un objectiu
establert i ha anat desenvolupant els
projectes en la mesura que s'ha anat
vinculant a les necessitats de la gent
del seu voltant.
Tot i el seu interès en el suport als
pobres i els marginats, un dels seus
grans reptes ha sigut l'educació dels
joves, ja que considera que la formació és la manera com les noves generacions poden optar a un esdevenidor
personal i al mateix temps col·laborar
en el desenvolupament del país. Encara que aquest va ser l'origen de la
seva arribada a Wukro, la fundació
de l'Escola de Formació Professional
Saint Mary's, la seua vocació despresa
d'ajut als més necessitats va provocar
que any rere any es vinculés a la població i treballés per pal·liar les seues
necessitats bàsiques.
Olaran arribà a Wukro després
d'una guerra civil, una de les regions
que més va patir la contesa, amb una
misèria endèmica per les contínues sequeres, a la qual es va afegir l'epidèmia

de VHI. Aquesta “Un dels seus grans reptes ha sigut l'edusituació va provocació dels joves, ja que considera que
car un gran nombre de morts i, la formació és la manera com les noves
com a conseqüèn- generacions poden optar a un esdevenidor
cia, la proliferació personal i al mateix temps col·laborar en
d'un gran nombre
el desenvolupament del país”
d'orfes, viudes i
malalts, que es van convertir en l'objectiu del missioner basc, en paral·lel amb la
gestió de l'escola.
L'activisme social i humanitari d'Olaran va traspassar fronteres gràcies a la
col·laboració primer dels col·lectius més propers del país basc i més tard d'altres
com els mollerussencs del CIS. Aquestes entitats es van bolcar en el suport al
missioner i feren possible desenvolupar projectes socials destinats a una població
de més de 3.000 persones.
Per gestionat els programes socials i els ajuts de les entitats que col·laboraven
amb Olaran, es va crear el Wukro Social Development Program (WSDP), el que
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podríem anomenar “serveis socials” de
la població, que també comptava amb
el suport dels organismes locals. En
aquest sentit, Olaran assegura que les
actuacions que ha dut a terme sempre
han comptat amb l'assessorament de
les administracions del país, que en definitiva són qui millor coneix la realitat
de la seua població, i perquè no ha volgut ser un obstacle, sinó més aviat un
catalitzador per al desenvolupament.
El missioner reconeix que l'actual govern que presideix Mulatu Teshome ha
treballat en els àmbits de l'educació i el
desenvolupament social, i ha fet possible el desplegament d'un gran nombre
d'universitats per tot el país.
La predisposició de les administracions del país de col·laborar amb les
iniciatives del pare Àngel Olaran han
sigut, en la majoria dels casos, el motiu
de l'èxit dels projectes. Olaran confessa
que la receptivitat del govern regional
ha sigut conseqüència de la diversitat
d'àmbits en què s'ha treballat, ja que
no tan sols han sigut accions socials,
sinó que també s'ha treballat en l'àmbit del medi ambient, la sostenibilitat,
l'agricultura o les infraestructures hidràuliques. Tot un seguit de projectes
que han convertit aquesta ciutat de

prop de 40.000 habitants en un referent i símbol del desenvolupament del
país.
Tot i així, Olaran continua amb la
insistent demanda d'ajut per a la població infantil, que considera la més
desafavorida. En el WSDP s'atenen
actualment al voltant de 500 nens i
nenes, una quantitat que s'ha reduït
considerablement, dels 1.300 que havien atès, amb l'arribada dels retrovirals gratuïts. Cal tenir en compte que
el VHI havia sigut una de les principals

causes de mortalitat del país. Al col·lectiu infantil s'hi afegeix la gent gran, i els
malalts sense recursos, que completen
les prioritats socials de la iniciativa gestionada per Olaran.
El missioner ha hagut de dur a terme una contínua lluita per aconseguir
finançament extern per al desplegament dels projectes socials, però també ha treballat en altres que pretenen
ser eines de desenvolupament i finançament local. En aquest sentit, actualment s'està treballant en un hotel
rural (Lodge), un allotjament turístic
que es construeix a Wukro, que, d'una
banda, ocuparà joves locals i, de l’altra,
els recursos que es poguessin obtenir
haurien de repercutir en accions en la
mateixa població.
Angel Olaran assegura que reivindicarà fins a la sacietat que el menjar,
l'educació, la salut i l'habitatge són
drets inalienables, i que Occident té un
deure amb els "últims de la societat".

“La predisposició de les
administracions del país de
col·laborar amb les iniciatives del pare Àngel Olaran
han sigut, en la majoria
dels casos, el motiu de l'èxit
dels projectes”
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ALBERT GILABERT,
PASSIÓ PER LA MÚSICA
L’Albert Gilabert és un amant de la música. Nascut a Bellvís, format a Barcelona
i mollerussenc de cor, quan va acabar els estudis a la Ciutat Comtal es va establir
definitivament a la capital del Pla d’Urgell, on, mentre buscava feina, va començar a fer classes de guitarra. D’això en fa només cinc anys; ara té més de cinquanta alumnes i treballa en un projecte que li permeti ampliar-se. La clau del seu
èxit? Una metodologia alternativa que passa per utilitzar també mitjans com el
vídeo i la informàtica musical. “L'aprenentatge s'hauria de basar en la diversió i
el joc”, defensa. Amb ell hem volgut parlar sobre això i sobre el grup Wednesday
Lips, del qual n’és el guitarrista, integrat també per la barcelonina Mònica Guiteras i els lleidatans Pol Alonso (Corbins) i Xavier Martí (Lleida). En l’entrevista,
l’Albert ens parla també d’altres bones propostes de les Terres de Lleida com el
Petit de Cal Eril, de Guissona; Renaldo i Clara, de Lleida; Enzel, de les Borges Blanques; la Terrasseta de Preixens, de Tàrrega, o Fa1na, de Mollerussa.

34

TR La revista de www.territoris.cat
Pregunta: Què és per a tu la música?
Resposta: Penso que la música és
un llenguatge universal que ajuda a
expressar-nos de moltes maneres diferents, ja sigui tocant música, escoltant-la o ballant-la. Jo sóc dels que la
gaudeix amb un instrument a les mans,
però soc tan amant de la música com
el que la balla, tot i que et costaria de
veure-m'hi.
Quan penso en la manera d'entendre la música a l'hora d'ensenyar a tocar un instrument, m'agrada el significat
que desprèn la paraula anglesa play,
que va més enllà de tocar un instrument
i proposa que aquest sigui un mitjà per
al joc. L'instrument musical ha de partir
del gaudi que ens aporta jugar.
P: Un record per compartir?
R: No et sabria destacar un record
per damunt dels altres; en el fons estem fets de records que ens fan ser qui
som. Justament això és una de les coses que em mou a l'hora de proposar
als meus alumnes detalls que puguin
perdurar en el temps, com els video-

clips de final de curs. M'encanta la idea
que els meus alumnes, d'aquí a uns
anys, puguin accedir a aquestes experiències viscudes.
P: Un dia vas decidir fer classes; ara,
els teus alumnes augmenten any rere
any...
R: Sí, un cop tornat de Barcelona i
buscant feina em va sortir la possibilitat
de fer un parell de classes de guitarra,
ja que uns coneguts sabien que la to-

cava. En un principi no em vaig plantejar
que això seria la meua professió actual,
simplement eren unes classes mentre esperava trobar una nova feina. Però d'un
parell de classes van passar a quatre, després a deu, i així fins a arribar als més de
cinquanta alumnes que tinc actualment.
Una de les coses que em va motivar
a l'hora d'encaminar-me en aquesta
carrera professional va ser les meues
inquietuds per crear una metodologia
alternativa per ensenyar a tocar un ins-
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trument, que parteix de cançons modernes i actuals que podem escoltar en
el nostre dia a dia, que no se centra tant
en el llenguatge musical com l'ensenyament convencional i que utilitza els mitjans que tenim al nostre abast, així com
el vídeo i la informàtica musical.
P: Et consideres una alternativa al format oficial d’escola?
R: Bàsicament no m'agrada pensar
que sóc una escola de música o una
activitat extraescolar. Penso més en la
idea de ser un referent o guia per trobar el plaer de tocar la guitarra, com un
hobby i no com ns estudis reglats encaminats a la professionalitat. Crec que
l'aprenentatge s'hauria de basar en la
diversió i el joc i que, si escau, d'aquí
pugui sorgir el possible interès professional cap a l'àmbit en un futur.
P: Graves videoclips dels alumnes, els
dones a triar les cançons a tocar... Estan encants amb tu!
R: Sí, forma part de la meua manera
de veure-ho. Penso que és molt positiu implicar l'alumne en el procés, que
sigui ell el que triï la cançó que vol interpretar en el festival de final de curs,
sempre partint del nivell de complexitat en què es troba, i a la vegada sigui
partícip de la presa de decisions que
comporta fer el videoclip com el lloc on
gravar o el fil conductor d'aquest. Si escoltem el seu interès, augmenta la seua
motivació i creativitat.

36

P: També ets el guitarrista del grup Wednesday Lips. Com presentaries la banda?
R: Wednesday Lips som una banda
molt casolana, a la qual li agrada tenir
una cura especial en el que fem. Ens
agrada anunciar la nostra música com
a ‘pop íntim’, i crec que és una descripció molt acurada del nostre so i de la
nostra manera de veure les coses.
P: Heu viatjat per tot Catalunya i heu
rebut els aplaudiments no només del
públic sinó també dels mitjans especialitzats... Esteu vivint el vostre millor
moment?
R: Soc del parer que cada moment
és el millor moment, perquè és el que
vius. Malament aniríem de viure en el
passat o pensant en un futur millor.
Crec que en el món de la música es viu
de projectes. Cada disc nou és un projecte diferent, que implica compondre
cançons noves, pensar en detalls que
marquin la diferència amb els anteriors
i que la proposta sigui viva en el sentit
que creixi en el temps. I aquí rau l'essència d'aquest art i de la nostra manera d'entendre-ho com a petits artesans.
A vegades, quan ens pregunten, ens
agrada comparar-nos amb aquell petit
emprenedor que fa cervesa artesana
i que, mogut per les seues inquietuds
dia a dia, va cercant amb delicadesa la manera de fer un producte únic i especial.
P: Enguany heu presentat el vostre
darrer EP Cançons per fer i desfer, amb
el qual us estreneu en català. Significa

un abans i un després?
R: Sí, significa un abans i un després
en el sentit que per primera vegada
hem compost les cançons íntegrament
en català. Justament aquest any complim deu anys des de la formació de
la banda i sempre havíem cantat en
anglès, però aquest darrer any alguna cosa ens va moure cap a cantar en
català. Per nosaltres és un canvi important, que afecta no només les lletres sinó
també a l'hora de compondre la música,
per la melodia i la mètrica de la nostra
llengua. Un motiu que ens va portar a fer
aquest pas va ser el fet d'apropar el significat a la gent, ja que el català transmet el
missatge de les lletres amb més facilitat.
P: Com et veus d’aquí a deu anys?
R: Ara mateix tinc un projecte entre
mans que em fa especial il·lusió. Després d'un temps fent classes particulars
de guitarra a casa, per al proper curs
estem dissenyant un projecte que ens
permeti ampliar les possibilitats que jo podia oferir fins ara. Tenim en ment un espai
on es puguin fer també classes de bateria,
percussió, baix i veu, que també comptaria amb un local d'assaig ben condicionat.
Com a músic i amant de la cultura, un
dels meus objectius és potenciar l'estima
i l'interès cap a la música en el meu entorn proper. Aquest projecte és un petit
pas més per aconseguir aquest objectiu.
P: Territoris Magazine és una publicació de Lleida per als lleidatans. Es pot
fer música també des de Ponent?
R: I tant que sí! De fet penso que hi
ha molt bones propostes a les nostres
terres,així com el Petit de Cal Eril, de
Guissona; Renaldo i Clara, de Lleida;
Enzel, de les Borges Blanques; la Terrasseta de Preixens, de Tàrrega, o la
proposta emergent de Mollerussa del
grup de rumba Fa1na, entre molts altres. De música, n'hi ha, però s'haurien
de desplegar eines i esforços per tal de
potenciar l'interès i l'estima de la nostra gent cap a ella.
Una de les coses que em mou i em
motiva a l'hora de fer el que faig és pensar que dels més de cinquanta alumnes
que tinc ara mateix en puguin sorgir propostes musicals a Mollerussa, que facin
créixer així el teixit cultural de la ciutat.
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Fotografia: Associació Leader de Ponent

Entrevista a Teresa Fuentes, gerent
de l'Associació Leader de Ponent

P

arlem amb la Teresa Fuentes, gerent de l'Associació Leader
de Ponent i una de les impulsores del projecte de coneixença
i dinamització del territori Espais Naturals de Ponent.

Quins són els objectius d’Espais Naturals de Ponent?
Nosaltres som uns agents dinamitzadors del territori i, en el moment d’estudiar Ponent, ens vam adonar que tenim molts espais naturals que la gent
no els coneix prou o que hi viu una mica
d’esquenes. Vam ser conscients que cal
treballar per intentar posar-los en valor
i utilitzar-los com un recurs del territori
per crear activitat econòmica. El primer
objectiu, per tant, és donar-lo a conèixer entre la població local i ajudar a
valorar-los; i el segon objectiu és incentivar la creació d’activitat econòmica al
seu voltant, ja sigui amb empreses que
facin activitats als espais, serveis, etc.
Creus que no es coneixen prou i, per
tant, no es gaudeixen prou els espais
natural de les nostres terres?
Efectivament. Són espais que cal redescobrir, que cal veure’ls des d’una altra
mirada. Són indrets poc coneguts i, fins
i tot per moltes persones, desconeguts
del tot! Molts d’ells han estat vinculats
a zones ZEPA, i això ha provocat que
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se’ls hagi rebutjat una mica. La gent els
ha vist més com un problema que com
una oportunitat.
Així va nàixer l’any 2016 la marca conjunta ‘Espais Naturals de Ponent’.
A Ponent hi ha zones naturals molt diverses i interessants però que, a primer
cop d’ull, potser no són tan potents per si
soles com les de la costa o la muntanya.
Però unides formen un ventall maquíssim paisatgístic i ecològic. I per això ens
vam decantar per donar-les a conèixer en

conjunt, aprofitant la seva diversitat tot i
la curta distància que les separa.
Des del projecte heu ideat moltes propostes per descobrir la flora i la fauna.
Durant aquest primer any de vida,
hem creat activitat organitzada en
aquests espais perquè érem conscients que no sempre, en passar per ells,
sabem que els travessem. I ni tan sols
coneixem bé les seves característiques!
I amb aquestes volem que la gent s’animi a ser més intrèpida i que s’atreveixi
a perdre’s pels camins. Les activitats
apropen al públic a les zones més boniques dels espais i vetllen per la seva
cura i preservació.
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Detectem tres tipus d’activitats al vostre programa: les de caire més tradicional, com l’anellament d’ocells o
les sessions nocturnes; les unides a
la descoberta ludicoesportiva del territori i d’altres més transversals, que
engloben des de tallers de relaxació
a degustacions de productes locals i
concerts d’artistes ponentins com el
Fill del mestre, el Petit de Cal Eril, Renaldo & Clara i la banda Lauzeta.
Són propostes molt diferents que
volen apropar la natura a públics molt
diferents. Entenem que l’espai natural
ha de poder viure’l i gaudir-lo tothom.
Evidentment que hi ha una flora i fauna
en ell que s’ha de preservar, però, dins
el respecte, la gent l’ha de poder gaudir
i l’ha d’omplir de vida.
Quines han estat les reaccions dels públics?
L’equip no teníem molta experiència a l’hora d’organitzar activitats tan
diferents entre si, però estem molt satisfets de l’acollida. Sabem el que agrada més, i el que no. Les dels maridatges
entre gastronomia i música han estat
les que més han fet venir al públic. Estem molt satisfets, perquè s’han implicat molt tots els municipis, els agents
del territori, els músics, les empreses i
la gent. És un projecte que va quallant i
que ha d’anar fent base.
I precisament, en aquests casos, heu

apropat expressions culturals locals al
propi territori.
La idea de tot això era mostrar a
la gent que a Ponent s’hi fan moltes
coses, i aquestes que són de qualitat.
Encara ens falta molta autoestima com
a territori, i aquestes propostes deixen
constància que hi ha molt valor al darrere. Tenim paisatge, música, menjar,
beure,... i tot local.
Quins nous reptes es proposa superar
el projecte en el seu segon any d’existència?
Volem ampliar-lo i acollir la resta de
territoris de les comarques de Ponent,
englobant la Segarra, la Noguera i el
nord del Segrià. I consolidar el programa d’activitats. Encara hem d’analitzar
amb profunditat l’impactes de les d’enguany, però segurament mantindrem
els tres àmbits d’acció.

I ja com a curiositat, algun d’ells et té
el cor robat?
No és per no dir-ho, i tampoc perquè
no em vulgui comprometre –perquè si
en tingués algun de molt especial, t’ho
diria–. Però, la veritat és que tots els
espais tenen molt encant. Qui vulgui
conèixer paisatge, natura, història, en té
molta per descobrir en tots ells.
Envia un missatge a tots els nostres
lectors i lectores!
M’agradaria que la gent es deixés
anar una mica, que es deixi portar i
sorprendre pel seu territori més immediat. I des del projecte Espais Naturals
de Ponent estem organitzant activitats
perquè aquest sigui un pas fàcil. Crec
que la major descoberta és veure allò
que mires cada dia des d’una altra perspectiva, amb uns altres ulls.

També heu aproximat els Espais Naturals de Ponent a la gent i al territori
mitjans una exposició itinerant homònima.
Al 2018 tenim previst ampliar-la als
nous espais que s’introduiran, i que
continuï itinerant pel territori. La idea
és, ara que ja s’ha pogut veure molt
al territori, apropar-la a llocs més cèntrics. Per exemple, a Lleida ciutat, on hi
ha el públic més objectiu. Volem que
Lleida conegui els espais!
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Els centres de formació per a adults:
reciclatge i segona oportunitat

T

enir 18 anys. És l’únic requisit per apuntar-se en un
centre de formació d’adults, un ensenyament que
compta amb un nombre cada vegada més gran de
seguidors predisposats a aprendre, sigui per tenir una segona oportunitat, reciclar-se o, simplement, realitzar alguna
“assignatura pendent”.
A la demarcació de Lleida hi ha actualment deu centres
d’aquest tipus (a Balaguer, Cervera, tres a Lleida ciutat -un
dels quals a la presó-, la Seu d’Urgell, Mollerussa, Tàrrega,
Tremp i Vielha), els quals han multiplicat els seus alumnes
en els darrers anys. Un clar exemple és el CFA Mollerussa, el
tercer en inscrits, que ha passat en els darrers trenta anys de
20 a 500 estudiants.
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La seua directora, Dolors
Bell-lloch, recorda quan va
començar a la capital del Pla
d’Urgell en un pis de la Cambra de Comerç. Ella n’era
l’única professora i l’alumnat
l’integraven una vintena de
persones. Ara són set docents i una administrativa, disposen
de cinc aules -una de les quals s’ha allargat enguany-, plenes
de les 9 del matí a les 9 del vespre, i al gener n’estrenaran
dues més, la qual cosa permetrà ampliar la ràtio d’alumnes,
que va haver de rebaixar-se per problemes d’espai, i acabar
amb les llistes d’espera dels darrers anys.

“A la demarcació de
Lleida hi ha actualment deu centres
d’aquest tipus, amb
uns 3.000 alumnes”

TR La revista de www.territoris.cat

“Tampoc no hi
falten jubilats i
mestresses de casa
que s’hi apunten
per aprendre a fer
anar les noves tecnologies, per donar
resposta a assignatures pendents per
a les quals no han
trobat temps abans
o per augmentar la
seua vida social”

El dia 19 de setembre van començar el
curs 2017-2018. A Mollerussa, 500; a tot
Lleida, a l’entorn dels 3.000.
No hi ha perfil d’usuari. La Dolors, filla de
Torregrossa però resident ara a Bell-lloc, ens
diu que abans sí que hi havia més dones que
homes, però que ara el percentatge és similar.
I que la majoria no són immigrants, com anys
enrere. La directora de Mollerussa i Manel
Català, secretari del centre i veí de Benavent
de Segrià, expliquen que hi ha una gran diversitat d’alumnat: de joves i de grans.
Pel que fa a la demanda, hi ha els que
s’inscriuen per tornar al sistema educatiu
i cursen estudis per obtenir el graduat en
l’ESO o bé per accedir a proves de grau superior o a la Universitat, però també hi ha
aquells que, ja sigui perquè s’han quedat a

l’atur o bé per millorar en la seua feina actual, busquen posar-se al dia ampliant la seua
formació, sobretot en matèries com els idiomes o la informàtica. Tampoc no hi falten jubilats i mestresses de casa que s’hi apunten
per aprendre a fer anar les noves tecnologies, per donar resposta a assignatures pendents per a les quals no han trobat temps
abans o per augmentar la seua vida social.
“Els que venen és perquè volen”, destaquen la Dolors i el Manel. ...I això és un
gran avantatge a l’hora d’aprendre, asseguren. Malgrat tot, l’autoestima d’una part
d’aquests alumnes no és gaire alta i és un
tema que s’ha de treballar. És per això últim
que des de la direcció afirmen que és molt
important el seguiment tutoritzat. “Molts
dels alumnes que ens arriben han fracassat
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en el sistema educatiu i d’altres no es veuen capaços d’assolir-ne els coneixements”.
“Som com una família, un lloc d’acollida tant per a grans
com per a joves”, assenyala la directora, a qui el Manel atribueix part del creixement del centre en els darrers anys pel
seu paper persuasiu a l’hora d’animar gent a apuntar-s’hi. El
seu discurs convincent i la participació en fires i la divulgació
boca-orella han fet la resta.
Els responsables a Mollerussa destaquen també la perfecta integració entre joves i no tan joves, barrejats a les
classes, i el bon ambient, que fan fins i tot que alguns dels
alumnes no vulguin donar per finalitzada la seua etapa al
centre. “N’hi ha alguns que volen que els suspengui per continuar”, diu el Manel.
Amb una gran inversió des d’Ensenyament, la tendència
a l’alça d’aquest tipus de formació, com a oportunitat per
ampliar els estudis, és més que notable. I si bé fa moltes dècades que es va posar en marxa, amb un primer objectiu que
era l’alfabetització, la seua oferta formativa ha anat canviant
i s’ha adaptat a l’entorn i a les necessitats i demandes de la
societat.
Avui en dia, i la demanda és comuna a Lleida i a d’altres
llocs, prevalen la informàtica i les noves tecnologies, les llengües, el graduat i els accessos a proves per a cicle de grau
superior o el de majors de 25 anys per a la universitat.
D’altra banda, el fet de no només ajustar-se a impartir
coneixements sinó també d’organitzar, en molts d’aquests
centres, activitats, excursions i jornades, contribueix a fer
d’aquesta una experiència satisfactòria i engrescadora, una
oportunitat per reciclar-se aprofitant la proximitat, la facilitat per poder-ne gaudir i, també, la gratuïtat.

“Som com una família, un lloc d’acollida
tant per a grans com per a joves”
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Lleida, destí turístic

L

a demarcació de Lleida ha tancat la temporada d'estiu del 2017 amb un creixement d'un 6,5% més de
pernoctacions que l'estiu de l'any passat. El Patronat
de Turisme estima que han visitat les comarques
de Lleida uns 610.000 turistes, els quals han generat més
d'1.775.000 pernoctacions. Aquestes xifres, que encara són
provisionals en espera del resultat de l'INE del mes de setembre, situen l'estiu del 2017 per sobre de les xifres obtingudes
els anys 2006 i 2007, considerats com els millors abans del
període de la crisi econòmica. El sector que ha registrat un
major augment són els càmpings i els hotels. En canvi, els
apartaments turístics han tingut un creixement més moderat
amb relació a l'any anterior pel que fa al nombre de pernoctacions, mentre que el turisme rural ha mostrat un cert retrocés.

El sector que ha registrat un major increment són els càmpings i els hotels
També les activitats de turisme actiu han tingut un bon comportament aquest estiu, si bé caldrà esperar al final de la temporada, a meitat d'aquest mes d'octubre, per acabar de passar
balanç, però els diferents responsables del sector esperen poder cobrir les expectatives de l'inici de campanya d'incrementar
un 7%, aproximadament, el nombre d'activitats contractades
amb relació a l'any 2016.
Els resultats provisionals d'aquest estiu mantenen també la
mateixa tendència que ha experimentat el sector turístic en el
conjunt de les comarques de Lleida al llarg dels 8 primers mesos
d'aquest any 2017, i que es tradueix en un increment de gener
a l'agost del voltant d'un 6,5% més en pernoctacions i un 7,18%
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més de visitants que en el mateix període de
l'any 2016.
Per la seva banda, el turisme estranger
ha mantingut un comportament desigual
entre els viatgers i les pernoctacions amb relació a l'any anterior. Mentre que el nombre
de viatgers ha augmentat un 4%, la mitjana
de dies d'estada s'ha reduït, un fet que ha
suposat una reducció en la xifra de pernoctacions també d'un 4% aproximadament.
L'oficina de Turisme de Lleida rep 24.350
visitants en els primers vuit mesos de l'any
D’altra banda, l’Oficina de Turisme de Lleida ha rebut en
els primers vuit mesos de l'any 24.350 visitants, 12.600 dels
quals l'han visitat durant els mesos d'estiu, un 8% més que
l'any anterior. Els equipaments culturals i patrimonials de la
capital del Segrià han obtingut també xifres força positives,
encapçalats pel Turó de la Seu Vella, amb 60.147 visitants,
un 5,43% més que l'any anterior. Aquestes dades les va donar a conèixer el tinent d'alcalde de la Paeria i regidor de
Promoció de la Ciutat, del Comerç, del Turisme i de l'Ocupació, Rafael Peris, coincidint amb el Dia Mundial del Turisme.
Peris va destacar també que la ciutat ha tingut una ocupació hotelera d'un 66% de mitjana, constatant el Parador de
Lleida –que va entrar en servei el 10 d'agost- com a nou pol
d'atracció i dinamització. La nova gestió municipal del Palau
de Congressos i Teatre de la Llotja "ha suposat la revitalització d'aquest equipament com a generador de turisme de
negocis", segons el tinent d'alcalde, ja que des del mes de
març fins ara s'hi han realitzat 64 actes o esdeveniments.
Rafael Peris va posar de relleu que "l'efecte Parador també
ha tingut incidència en les visites que rep l'oficina de Turisme de Lleida", ja que "els turistes que s'hi allotgen busquen
noves experiències i, sobretot, conèixer tot el patrimoni cultural i patrimonial que té la ciutat de Lleida, així com desco-
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brir el nostre pulmó verd, l'Horta de Lleida". El responsable
municipal ha explicat que "Lleida es reivindica com a destinació turística de primer ordre on es conjuguen el turisme
històric, urbà i de proximitat amb la creixen excel·lència en
enogastronomia"
La ciutat obté entre gener i agost una ocupació hotelera
mitjana del 66%, situant el Parador del Roser com a nou pol
d'atracció i dinamització
Les visites al patrimoni de Lleida obtenen xifres positives
en aquests primers vuit mesos de l'any (gener-agost), encapçalades pel Turó de la Seu Vella, que va rebre 60.147
visitants, un 5,43% més que l'any anterior. S'hi afegeix el
Castell Templer de Gardeny, amb 7.362 visitants i amb un
increment d'un 9,4% aquest estiu. Destaca que el 63% de
les persones que l'han visitat són de fora de Lleida. Els
equipaments culturals de la ciutat (Morera, Escorxador,
Roda Roda, Panera, Auditori, Casa dels Gegants i Museu de
l'Aigua) han estat visitats en conjunt per prop de 100.000
persones i els de patrimoni arqueològic (Adoberies, Arxiu
arqueològic, Casa Romana Auditori i Muralla Medieval),
per prop de 1.000 persones.
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Escola Ermengol
Pot ser que tinguis una cadira vella de
fusta, una tauleta, un moble, ... que has trobat a casa de la padrina, de la tieta...Potser
el vas veure al costat del contenidor i et va
agradar. Aquest petit moble s'ha de netejar,
s'ha d'arreglar, s'ha de fer més bonic encara. Vols treballar amb ell però no tens a casa
un espai on fer-ho i si tens un espai, saps
que ho embrutaràs molt. A més a més, potser et falten eines o no saps bé com fer-ho.
Tenim la solució per a tu: ens truques o ens
envies un mail i et deixem un espai on treballar i deixar el moble durant tot el procés,
a molt bon preu. També t'oferim assessorament si ho necessites. Compartiràs taller
amb gent amb les mateixes inquietuds que
tu i podràs intercanviar idees, donar i rebre
consells de com podria quedar millor...
Tenim cinc anys d'experiència en treballar amb mobles antics i en restaurar-ne artísticament i sabem que gaudiràs molt amb
tot el procés de transformació d'una peça
que convertiràs en una petita obra d'art de
la qual seràs l'autor. Pots escriure un mail a
escolaermengol@gmail.com o trucar-nos al
687 449 876 i t'informarem.
I si no en tens de propis, et podem oferir
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petits mobles de fusta, cadires, tauletes, butaques, perquè les restauris amb
les teves pròpies mans i amb assessorament, si ho desitges. T'esperem.
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