Literari Pub: Un
clàssic lluny de
les grans urbs

El bombardeig de
Lleida, a través
de l'objectiu
d'Agustí Centelles

Fundació Alba:
Tots som motor
de canvi!

Sense embuts,
una oportunitat
per als joves per
aprendre a ser
feliç

TR La revista de www.territoris.cat

Índex
4

Sònia Morell,
assessora d’imatge

Editorial
7

Planta Sorigué:

10 Coneixement, art, ar- 12
quitectura i paisatge
Turisme Pla d'Urgell

18 Aquest Nadal, Tasta 20
el Pla

Radio Carla: L’esforç

El Pirineu inicia la
temporada d’esquí
Vinya els Vilars: La
passió per la vinya
Entrevista Oriol
Ginesta

24 invisible

31

Escola d'Hoteleria i
Turisme de Lleida

40 Sense embuts

51

Fundació Alba:Tots
som motor de canvi

Director: Josep Anton Pérez
Redactors: Rosa Sánchez, Cristina Mongay, Josep Anton
Pérez i Marina Pallàs
Noves tecnologies: Robert Garcia
Fotografia: Josep Anton Pérez
Fotografia portada : Josep Anton Pérez
Disseny i maquetació: Albert Mitjana
Gerència i Publicitat: Esther Barta
Impressió: Lerigraf, S.L Edita: Plandora Continguts. Plaça Manuel Bertrand, 2, 1A
Mollerussa Tel. 973 606 329 ww.territoris.cat
Dip. Legal: DL L 480-2015

Per qualsevol de nosaltres, aquests darrers mesos
han sigut d'una gran tensió, exaltació i il·lusió, un seguit
de sensacions que s'han anat succeint en paral·lel als esdeveniments. Però la clara conclusió és que s'ha suspès
el mandat democràtic del poble català, s'han fulminat els
drets fonamentals, s'han empresonat persones pels seus
pensaments legítims, i s'han intervingut institucions. Tot
plegat per una mena de sentit de revenja, d’una voluntat
correctora d’uns esdeveniments que s’han considerat, de
per si, inacceptables, i que calia redreçar a tota costa, independentment de si això implicava renunciar a debats,
drets i perspectives que, probablement, siguin fonamentals i necessaris per a tots i cadascun dels ciutadans.
Dona la sensació que a una bona part d'Espanya
s’entesta a negar el nostre caràcter de cultura oberta i
solidària, d’esperit d’empenta i de prosperitat, i aquest
sentiment profund de pertinença a un territori i les seves tradicions. Un seguit de circumstàncies que la pell de
brau no pot entendre.
Malgrat el dramatisme de l'episodi polític i social que
va tenir lloc l'1 d'octubre, els catalans continuem treballant, perquè aquesta és la manera de poder assolir els
nostres objectius de llibertat. I treballem sense oblidar
l'ofensa a la dignitat, que quedi clar, però conscients que
no han aconseguit minar les aspiracions de sobirania.
Mentre el sectarisme espanyol continua obstinat a fer
desaparèixer la nostra identitat, en obligar-nos a acceptar
d'uniformitat els seus pensaments, la gran majoria de catalans pensem a tornar a votar, encara que sigui en unes
urnes imposades, per recuperar les institucions i el govern
que ens van arrabassar a cop de decret. Serà la manera de
refrendar el desig de ser un país lliure i sobirà.
Crec que les eleccions del 21 de desembre són una
bona oportunitat, per a tots els catalans -que es considerin com a tals-, de mostrar no sols la indignació envers els atacs als drets fonamentals de Catalunya, sinó
el rebuig a tota la política de mentides, corrupció i irresponsabilitat que està duent a terme el PP, i de retruc els
socis del PSOE i C's. Polítics que han aprofitat el conficto
catalán com a estratègia per als seus rèdits electorals. I
no oblidem que, per molt que s'omplin la boca de patriotisme i consignes a la unitat d'Espanya, l'anticatalanisme
que ha arrelat en una gran part de la ciutadania espanyola no és propi de la solidaritat i el respecte de ciutadans
que apel·len a aquesta unitat.
En definitiva, des d'aquest modest mitjà no podem
més que desitjar que el resultat del referèndum de l'1
d'octubre es pugui magnificar el 21 de desembre, com a
constatació de la voluntat d'assolir el dret a projectar el
propi futur, del poble de Catalunya. I, no cal dir-ho, el desig més gran: que l'ocupació no impedeixi gaudir d'unes
bones festes i iniciar un any amb la mirada dels nous horitzons de prosperitat.
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Assessora d’imatge: “El negre no ens aprima,
ens fa passar desapercebuts”
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A

rriba el fred. Al carrer, els aparadors ofereixen
les noves tendències en moda per a la temporada; a casa, el canvi d’armari i la proximitat de
les festes de Nadal esdevenen de vegades un maldecap. Què
hem de fer amb aquelles peces que no ens fiquem des de fa
anys? Per Cap d’Any, cal comprar un nou vestit més actual o
serveix el de l’any passat? Sònia Morell, assessora d’imatge,
recomana fer neteja, fugir de les tendències i ser coherent.
Defensora de la importància de la vestimenta a l’hora de
comunicar qui som, afegeix que en la seua feina s’ha trobat armaris que reflecteixen les diferents etapes de la vida
d’una persona. I és per això que el primer que s’ha de fer
–diu- és una neteja, separant les peces en quatre munts: el
que m’agrada, el que s’ha d’arreglar, allò que porta records
–recomana guardar-ho en una caixa– i el que s’ha de llançar.
“L’ideal és tenir un armari en què t’agradi tot el que hi ha
dins”, raona.
“En cada etapa de la vida prioritzem i això ens afecta i
es reflecteix en la forma de vestir” -assegura. Sobre això, la
Sònia reivindica que tothom té un estil, si bé es perd sovint
–diu– en períodes durant els quals “ens fem invisibles”; una
situació que acostuma a passar entre els 35 i els 55 anys,
especialment en dones, i motivada “fins i tot de vegades
de forma conscient” –destaca – pel fet de donar prioritat a
qüestions com la dedicació als altres.
La Sònia, que es dedica a l’assessorament de la imatge
des de fa un any i mig a través de la seua empresa, T’he Tro-
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bat, recorda com va decidir dedicar-se a aquesta professió
després d’una mala temporada i preguntar-se: què se’t dona
bé? “Sempre he ajudat la
“Moltes vegades no
gent a comprar, em demanacomprem, només
ven consells (...); llavors em
fem neteja i el client vaig adonar que en això que
m’agradava hi havia gent
descobreix peces
que hi treballava” -relata.
que fa temps que té
Va començar assessorant
a l’armari, en veu
homes, sobretot separats,
divorciats o solters. “Són
la utilitat i li obres
molt pràctics i agraïts. Molts
la llum”
no es reconeixen; els canvia
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tot”. Ara també té dones
clientes i fa tallers i xerrades,
apartat aquest últim on es
troba més còmoda.
Per a la Sònia, la seua
feina consisteix a buscar
un equilibri, una harmonia
i “l’essència de cadascú”.
És per això que advoca per
conèixer el client. “Per a mi
és molt important el contacte, parlar, saber en què el
puc ajudar”. I defineix la professió d’assessor d’imatge
com “un acompanyament,
ajudar i fer-ho fàcil, donar
seguretat i confiança a un
mateix”.
També defensa que el servei d’un assessor és molts cops
“una compra intel·ligent que estalvia temps i diners”.
Armari càpsula de 25 peces
Què s’ha de comprar?
“Moltes vegades no comprem, només fem neteja i el
client descobreix peces que fa temps que té a l’armari, en
veu la utilitat i li obres la llum”.
L’assessora de T’he Trobat és partidària de no abusar del
negre “que no aprima, sinó que ens fa passar més desapercebuts”, i de fugir de les tendències, de les botigues low cost
que les marquen “i t’obliguen a anar consumint”. En canvi,
aposta pels bàsics i els complements, i aconsella un armari
càpsula “amb més o menys 25 peces”, les quals dependran
de la feina que es realitzi i de l’estil de cada persona, i que
estaria format per peces neutres i combinables entre si.
En aquest armari bàsic no hi poden faltar uns pantalons
texans blaus i un o dos de negres, així com una jaqueta exterior, dues més –tipus bomber, caçadora o blazer– i una altra
de pell, la qual podrà ser “més roquera o més dolça, depenent de cadascú”. “L’ideal és que per a cada pantaló hi hagi
tres parts superiors. El joc el donaran les sabates i els com-
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plements (...). Amb un armari on es pugui combinar tot es
poden crear fins a 96 looks” -assegura.
Seguir el protocol per Nadal
Un dels primers consells de la Sònia és “anar còmodes
i ser coherents”. Quan falten pocs dies per a les festes de
Nadal, l’assessora diu que “per Nadal sempre és el mateix.
Enguany es porta el vellut, el plumeti, les lluentors...”. I afegeix com a recomanació que cal invertir en complements, i
defensa que aquests marquen l’estil de cadascú: “un cinturó, una agulla, una mitja amb un detallat o un brillant faran
que no es vegi el mateix”.
Sobre el protocol és contundent: “se n’hauria de saber,
si el segueixes o no És decisió teua” i valora que “si en saps i
te’l saltes, segur que tens un criteri i si algú et fa un comentari te’n sortiràs”.
Malgrat tot, recomana “aplicar la lògica més que el protocol. S’hauria de ser prudent per exemple amb els dinars
d’empresa... Tampoc és qüestió d’anar buscant Jacks” –riu.
I acaba dient que “a tots ens agrada que ens diguin que
estem guapos avui”.
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El Pirineu inicia la
temporada d’esquí
Les 11 estacions d’esquí del Pirineu lleidatà ja estan enllestint
les pistes i les instal·lacions per afrontar aquesta temporada,
que estarà en ple funcionament pel pont de la Puríssima. Els
complexos aprofiten l’arribada de les temperatures baixes per
activar el sistema de producció de neu i, si les condicions meteorològiques ho permeten.
Text i fotografia: Ara Lleida

7

TR La revista de www.territoris.cat

E

ls complexos d’esquí del Pirineu de Lleida afronten la
nova temporada amb una
millora de les instal·lacions i
dels serveis, després d’haver invertit un
global de més de 12 milions d’euros en
obres relacionades amb el manteniment
de les infraestructures i la renovació
d’equipaments.
A més de les novetats a les estacions
d’esquí del Pirineu lleidatà, cal dir que la
companyia de turoperació sueca Quality
Travel volarà per primera vegada a l’Aeroport de Lleida-Alguaire aquest hivern.
Els vols seran els diumenges i tindran lloc
entre els mesos de febrer i març del 2018
amb dos avions. Les ciutats de sortida de
la companyia des de Suècia són Malmö,
Estocolm, Göteborg, Linköping, Jönköping i Växjö.
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D’altra banda, per setè any consecutiu esquiadors britànics arribaran a
l’Aeroport de Lleida-Alguaire per esquiar
als Pirineus. El turoperador britànic Neilson-Thomas Cook transportarà esquiadors al Pirineu des de Londres (Gatwick),
Manchester i Stansted, a partir de mitjan
desembre. D’altra banda, l’aerolínia israeliana Arkia enllaçarà del gener al març
els aeroports de Tel Aviv i Lleida-Alguaire
durant la pròxima campanya d’hivern. A
més, la companyia Air Nostrum té dos
vols setmanals des de Lleida fins a Palma
de Mallorca i dos més des de Palma de
Mallorca fins a Lleida els divendres i els
diumenges.
Principals novetats dels centres hivernals
Baqueira Beret presenta una estació
actualitzada amb novetats destacades

com la remodelació integral de la cafeteria Bosc a Baqueira 1.800 (se n’ha millorat l’accessibilitat, s’ha renovat l’oferta
gastronòmica i s'ha dissenyat un free
flow, espai de lliure circulació on veure i
poder triar què menjar amb total comoditat), i altres de qualitatives com l'ampliació del sistema de producció de neu
i la millora de pistes. Aquesta temporada
ofereix 157 km esquiables (152 km són
de pistes senyalitzades i 5 km d'itineraris
fora pista) en el seu domini repartit entre
la Val d'Aran i les Valls d'Àneu.
A més, s’ha invertit en la producció
de neu i en la millora de pistes. Aquesta temporada s'han substituït dues màquines trepitjaneu per altres dues noves,
una d'elles específica per poder treballar
a l'snowpark. Aquest estiu s'ha actuat
especialment en les pistes de Bonaigua

TR La revista de www.territoris.cat
i Baqueira per tal de facilitar el trepitjat
de les màquines en cas de poca innivació,
detalls que són decisius per trobar unes
pistes en les millors condicions.
Boí Taüll té 45 quilòmetres esquiables
(repartits en 43 pistes). Com a novetats,
s’ha fet el condicionament general de les
pistes, s’ha augmentat la capacitat de
producció de neu i s'ha renovat el material d'esquí de lloguer. A més, s’han creat
nous itineraris fora pistes, vall de Moró i
vall de Ginebrell, amb un freeskibus, que
donarà servei de recollida als esquiadors
que arribin a la carretera, i es posarà en
marxa el nou skirama, amb canvis en les
categories de les pistes. Pel que fa als
forfets, els adquirits per taquilla o web
seran de dies no consecutius i es posarà
en marxa el sistema de recàrrega on line.
Les estacions de muntanya d’Espot
Esquí i Port Ainé, gestionades per Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya,
han fet treballs de millora a les pistes,
la producció de neu, els remuntadors,
els edificis i les instal·lacions, a més
d’adquirir màquines per agençar la neu.
Així, a Port Ainé s’ha ampliat la terrassa
de l’hotel Port Ainé 2.000; s’han dut a
terme tasques de seguretat i manteniment a les pistes, amb la instal·lació
de paravents nous, l’adquisició de dues
màquines trepitjaneus noves, la revisió
dels telecadires, la col·locació de senyalitzacions noves, la compra d’equipaments nous per a màquines i motos de
neu i les revisions generals dels telees-

quís, els telecadires i les cintes.
Port del Comte, a la comarca del Solsonès, té un total de 37 pistes abalisades
d’esquí alpí i 50 km per esquiar. Any rere
any es continua amb la dinàmica d’invertir en la renovació i la modernització de
l’estació per poder oferir la millor qualitat als clients. A més, hi ha la possibilitat
d’obtenir el forfet amb descompte fins al
30 de novembre.
L’estació d’esquí d’alta muntanya de
Tavascan inicia una col·laboració amb
l’empresa Esportec Outdoor Sport, que
s’encarregarà de gestionar el refugi, l’escola d’esquí i el lloguer de material. El
complex col·laborarà amb Ferran Latorre
i utilitzarà el seu nom com a prescriptor
de l’Espai Ferran Latorre, on es durà a terme un seguit de clínics enfocats a l’esquí
de muntanya, a la seguretat i a compartir
una experiència. Esquí nòrdic
D’altra banda, els practicants de l’esquí nòrdic poden tornar a gaudir un any

més dels paisatges, la tranquil·litat i l’ambient familiar d’unes instal·lacions envoltades d’espais naturals i protegits de gran
bellesa. Enguany, les estacions d’Aransa,
Lles de Cerdanya, Tavascan, Baqueira Beret, Sant Joan de l’Erm, Tuixent-la Vansa
i Virós-Vallferrera han fet durant l’estiu
feines de manteniment i d’adequació de
les pistes i també dels edificis perquè tot
estigui en condicions òptimes quan arribi
la neu. Les instal·lacions pensen obrir les
pistes quan les condicions meteorològiques ho permetin i estar a disposició del
públic a partir del dia de la Constitució.
De les 11 estacions d’esquí del Pirineu lleidatà, sis són d’esquí alpí (Baqueira Beret, Boí Taüll Resort, Espot Esquí, Port Ainé, Port del Comte i Tavascan)
i set, de nòrdic (Aransa, Lles de Cerdanya,
Sant Joan de l’Erm, Tuixent-la Vansa i
Virós-Vallferrera). Tavascan i Baqueira
Beret ofereixen les dues disciplines.
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origué PLANTA és el projecte que articula la intersecció entre el grup empresarial Sorigué i la Fundació
Sorigué, i en el qual conflueixen l’art, la ciència, l’arquitectura, el paisatge, el coneixement i l’empresa
PLANTA s’ubica en el complex industrial La Plana del Corb
de Sorigué, a Balague, un entorn que simbolitza els nostres
inicis com a empresa i que materialitza els valors de l’empresa.
En aquest lloc hi conviuen l’activitat extractiva i els processos industrials tradicionals amb plantacions agrícoles, centres
per a la investigació i divulgació del coneixement, així com
espais artístics i arquitectònics únics denominats site-specific.
Concebut per a l’intercanvi del talent i la promoció de la
innovació, a PLANTA es generen sinergies entre creativitat i
empresa, i es desenvolupen programes com els Talking Architecture, SonarPLANTA i Moviement.
Double Bind, l'obra mestra de Juan Muñoz, es podrà veure
durant 5 anys al projecte PLANTA de Balaguer
El projecte PLANTA de la Fundació Sorigué, acollirà durant els propers 5 anys l'obra mestra del desaparegut artista
Juan Muñoz, Double Bind. Es tracta d'una instal·lació escultòrica de dimensions extraordinàries creada el 2001 per a la Sala de Turbines
de la Tate Modern, que per primer cop es pot
veure de forma íntegra. És el primer cop també que es pot veure a l'Estat en un espai de
confluència i interacció de la creació artística
contemporània i la innovació empresarial.
La companyia projecta un nou edifici que
ara està en disseny, de 7.000 metres quadrats,
que concentrarà totes les obres d'art que té la
fundació per exposar-les al públic i que inclou
també la part pedagògica de la col·lecció. La
directora de la Fundació Sorigué, Ana Vallés
va explicar qe el projecte es començarà a
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construir en dos anys al mateix recinte on hi ha PLANTA, que servirà
per agrupar tota la col·lecció de la
fundació que ha anat construint els
darrers 15 anys. Està composta per
més de 450 obres d'artistes nacionals i internacionals i és una de les
més importants de l'àmbit privat a
Espanya.
PLANTA, va obrir per primera
vegada les portes al públic a través
de la instal·lació escultòrica Double
Bind, de Juan Muñoz, després de
presentar la seua proposta arquitectònica a la Biennal de Chicago
el passat mes de setembre. L'obra,
considerada com la peça cabdal de
Muñoz, que va morir tot just després de crear-la, el 2001, es troba
en un espai únic de més de 2.000
metres quadrats, que ha estat transformat específicament
per acollir aquesta obra.
La vídua de Muñoz, Cristina Iglesias, ha destacat la importància del moment pel fet que l'obra ha despertat després
d'estar adormida 16 anys. Cristina Iglesias ha dit que, tot i
que el projecte expositiu està previst per als propers 5 anys, li
agradaria que tingués un espai definitiu.
PLANTA no deixa de ser la culminació del projecte de la
Fundació Sorigué, que aposta decididament per la cultura, incorporant des de l’any 2000 una vessant més d’aquest retorn:
la creació d’una col·lecció d’art contemporani, considerada
avui dia una de les més importants d’Espanya. La vocació de
retorn de Sorigué mitjançant un conjunt d’activitats d’àmbit
socioeducatiu, cultural i artístic. Hem construït una col·lecció significativa d’art contemporani nacional i internacional,
formada per més de 450 obres de pintura, dibuix, fotografia,
new media i escultura.
Recordar que el museu de la Fundació Sorigué acollirà del
14 de desembre del 2017 al 17 de juny del 2018, ‘des/materializados’ una obra de l’artista colombià Oscar Muñóz.

Text i fotografia: Josep A. Pérez

Coneixement, Art,
Arquitectura i Paisatge,
Essència del retorn social
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La passió per la vinya i el sentit
de la diversificació

E

l primer contacte que vaig tenir amb el celler Vinya els Vilars va ser a principis del 2000, quan
des del diari on treballava em van encomanar
fer un reportatge d’un paio d’Arbeca que havia
plantat sis hectàrees de vinya de la varietat syrah en aquesta població. No gaire predisposat a treure rèdit de l’entrevista, vaig conèixer Antoni Aldomà, un jove modest amb el
característic accent arbequí, que ha primera instància va
ser el que més em va cridar l’atenció.
La conversa amb Antoni va anar més o menys amb les
directrius que m’havien marcat al diari, el perquè de la
varietat, què pretenia, com ho faria i altres qüestions per
completar el tema. Però, a mesura que avançava l’entrevista, comprovava que l’apassionament del que m’explicava
l’emprenedor vinicultor anava pujant de nivell, un interès
a destacar tota mena de detalls de la vinya de les característiques del terrer, del syrah , la qual cosa denotava que la
seua autèntica passió era la vinya i no pas el que en sortiria.
El seu objectiu: adaptar la varietat importada de França a
l’entorn garriguenc. Aquesta va ser una de les primeres
conclusions a les quals vaig arribar. Després vindria el nombre d’ampolles, la comercialització, el mercat exterior i els
tòpics d’una entrevista.
Han passat uns anys i la
vinya s'ha incrementat fins
a les nou hectàrees, en les
quals el syrah es complementa amb el merlot, i del
celler en surten un grapat
més d’ampolles que en
aquella primera entrevista.
Però, tot i així, la seua filosofia continua essent la mateixa. Amb la seua modèstia
i maduresa professional
ha aconseguit en aquesta
anys, amb l’ajut d’un equip
professional, situar grans
caldos a la DO Costers del
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Segre. El celler ha fet una nova aposta per iniciatives innovadores que intenten personalitzar la seua producció,
amb una línia de vins rosats, una tipologia que representava una aposta arriscada degut als hàbits dels consumidors.
El celler, però, ha sabut aconseguir un producte elegant i
fresc que personalitza i dona prestigi a una varietat no gaire freqüent en els catàlegs de la DO lleidatana.
Amb la base de les varietats syrah i merlot, el celler comercialitza els vins Vilars Roble, Vilars, Gerar, leix, Tallat de
Lluna, el rosat Nena i Quim. Aquest catàleg de vins, malgrat
tractar-se de monovarietals en la gran majoria, ha tingut
una gran acceptació, tant per part del consumidor com dels
circuits especialitzats, que han premiat la qualitat dels caldos arbequins.
El cellers Vinya els Vilars, al marge de la particularitat
de les seues varietats d’origen, compta amb un altre atractiu o valor afegit: l’entorn -al qual deu el nom-, la fortalesa
ibèrica dels Vilars -unes restes arqueològiques datades
l’any 750 ac- i un paisatge força característic . Aquests han
estat alguns dels elements que han permès la diversificació
de l’activitat del celler arbequí, i que d’alguna manera desprenen la naturalitat i senzillesa del seu propietari.
Antoni ha aconseguit potenciar una aliança entre el territori vinícola i el turisme,
una manera de diversificar
i fomentar la cultura del
vi. Visites guiades al celler
i a l’entorn garriguenc, un
espai per a autocaravanes,
un espai multifuncional
per a celebracions, actes
culturals, tastos, formació
o gastronomia han permès
projectar aquest modest
celler arbequí, que destil·la
l’essència de la terra i del
seu fundador, i col·locar Arbeca en les obligades rutes
de l’enoturisme europeu.
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De professió,
repartir la sort!

S

empre que parlem de comerç, d'activitat econòmica en els nostres municipis, pensem en els establiments tradicionals d'articles d'alimentació,
vestir, calçat, llibreries i tota una llista que el nostre subconscient té assimilada com a tal. Segur, però, que
molt pocs ens hem aturat a pensar que la venda de loteria
també és una activitat comercial, de la qual per cert a Catalunya viuen més de 2.000 famílies. I dèiem famílies, perquè
en la majoria dels casos es tracta de modestes activitats
gestionades per nuclis familiars que van passant de generació en generació.
A Mollerussa un d'aquests establiments repartidors d'il·
lusió és La Perla d'Or. En aquest cas no va ser per tradició
familiar, sinó per la circumstància en què es va trobar Jaume Roig, que ara fa uns quatre anys es va fer càrrec de
l'administració mollerussenca.
Per a aquest golmesenc, repartir sort i mantenir la il·lusió diària o setmanal de centenars de persones és una gran
satisfacció, i encara més quan veu les cares de les persones
que obtenen algun premi. Aquesta activitat comercial per
Nadal es veu immersa en el punt àlgid de l'activitat, amb

la loteria, un període en el
qual aquest joc d'atzar es
transforma en quelcom més
que un simple joc. Una butlleta de la Loteria de Nadal
es converteix en element
tradicional de les festes, en
motiu de regal i de compartir il·lusió entre famílies i
amistats.
La Perla d'Or, amb la
seua curta trajectòria sota
la batuta del Jaume Roig,
ja ha repartit importants
premis de la rifa de Nadal,
podem dir que milions en
l'edició del 2016, al marge dels que setmanalment també ha lliurat en les apostes actives, primitives, travesses
i altres apostes de l'estil. Al marge de la venda per taulell,
també distribueix butlletes de la rifa setmanal i del Nadal
pels bars i restaurants de la ciutat, una manera més d'apropar la sort a la ciutadania, una mostra de la voluntat de
col·laborar amb aquella il·lusió que tots posem en l'instant
que adquirim una butlleta de Nadal o omplim una primitiva o una euromillon.
Jaume assegura que la seua professió s'ha reconvertit a
fomentar aquests instants d'esperança que a tots ens agrada tenir, quan fem una petita inversió que es pot transformar en un gran premi. També recorda que el 70% de la
recaptació de la rifa de Nadal es destina als premis, fet que
no succeeix amb cap altra loteria.

“Per a aquest golmesenc, repartir
sort i mantenir la il·lusió diària o
setmanal de centenars de persones
és una gran satisfacció”
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Precaució! A l’hivern, risc d’incendi
Patir un incendi a casa és una experiència aterridora, difícil
d’oblidar. I, com sempre, és millor prevenir que curar. Les
persones de més de 65 anys que viuen en pobles amb menys
de 1.000 habitants en són les principals afectades. Els protagonistes del foc són els aparells de calor i l’electricitat, juntament amb els fumadors. Els incendis s’acostumen a iniciar al
menjador o al dormitori.
Els principals perills
Prevenir significa escoltar el sentit comú, és a dir, fer servir
adequadament els sistemes de calefacció, no sobrecarregar
els endolls, apagar bé les cigarretes i desconnectar els apa-
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rells elèctrics després d’utilitzar-los, sense oblidar-nos mai
de les reixetes de ventilació. Les paelles amb oli damunt dels
fogons encesos també són un perill, si ens n’oblidem de tancar-los. La teua seguretat va per davant!
Però assegurem bé les nostres cases? I les dels
nostres pares?
El risc d’incendi és una cobertura bàsica de l’assegurança de
la llar. Aquesta pòlissa et cobreix, entre d’altres, en cas d’explosions, fum, sutge i fenòmens atmosfèrics. I ha de cobrir
les despeses dels bombers i el salvament.
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La Cooperativa d’Ivars d’Urgell materialitzarà
la voluntat històrica de suport a la gent gran

L

'Ajuntament i la Cooperativa d'Ivars d'Urgell van
signar la passada setmana un conveni de col·laboració que ha de permetre que el municipi del
Pla d'Urgell es doti d'un Centre de Serveis i Suport
a la Gent Gran. Amb aquest acord la Cooperativa aportava
200.000 euros al projecte, que està previst que es pugui consolidar el pròxim any.
L'Ajuntament d'Ivars d'Urgell, va aprovar en sessió de Ple
del passat 22 de juny de 2017, el projecte d'obres d'aquest futur Centre de Serveis, i igualment dotarà l'execució del mateix
en el pressupost municipal 2018, en el pròxim mes de desembre. Això permetrà, la seva licitació i posterior inici d'obres en
el primer trimestre del 2018. El projecte amb un pressupost de
223.363 euros d'obra civil, i 50.898 euros de material i mobiliari, compta també amb l'ajuda de la Diputació de Lleida, i dels
mateixos recursos propis de l'Ajuntament d'Ivars d'Urgell.
El Centre de Serveis a la Gent Gran d'Ivars d'Urgell, disposa-
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rà d'una superfície d'uns 270 m2, en els quals es distribuiran
diferents sales d'estar polivalents, serveis i vestidors adaptats,
zona de medicació - infermeria, així com un gimnàs, àrea de
cuina i servei de bugaderia. El nou equipament podrà atendre
al voltant de 28 persones, i oferirà serveis puntuals a aquells
que ho necessitin.
Amb la signatura d'avui, s'ac- “El nou
celera de forma definitiva la construcció del nou centre, tot mate- equipament
rialitzant Cooperativa d'Ivars, com podrà atendre
a entitat amb llarga trajectòria al voltant de
històrica, el seu ferm compromís 28 persones, i
social envers el col·lectiu de socis
i gent gran, i sent l'Ajuntament oferirà serveis
d'Ivars d'Urgell, el promotor d'un puntuals a
nou servei molt necessari per a la aquells que ho
població de les zones rurals.
necessitin”

Pròxima les dones lleidatanes

L

es festes nadalenques solen ser dates de retrobament,
de celebració i d'exaltació gastronòmica tradicional. La
taula sol ser el punt de trobada indispensable per gaudir
amb la família o les amistats, una celebració que pot tenir com a escenari tant la llar com els establiments de restauració
de la comarca.
Avui dia, el Pla d'Urgell disposa d’una oferta de mig centenar d'establiments de restauració de gran qualitat i amb una important
diversitat de propostes, de les més tradicionals a la cuina d'autor;
una oferta suficient per poder triar i remenar durant les festes,
sense haver de desplaçar-nos a paratges de filosofia més exòtica.
Que la gent del territori siguem sensibles amb la bona feina dels
nostres restauradors compta, pel que sembla, amb un doble vessant: la professional, que té un compromís amb la qualitat dels
seus plats i el servei dels seus establiments, però també, i sobretot,
aquella vessant conscienciosa que té una clara voluntat d'incloure
en les cartes els productes locals. És per aquest mateix motiu que
aquestes festes podrien ser un bon mitjà per contribuir a fomentar
el territori i la comarca, és a dir, de Tastar el Pla.
A l'hora de programar les celebracions, pensar en els professionals
de la restauració del Pla d'Urgell seria una manera de reconèixer
que, a poca distància de casa, hi podem trobar qualitat i productes
elaborats en el nostre entorn. Tot sigui dit, un viver de productors i
artesans, en la gran majoria, de tots els sectors de la transformació,
que incorporen un valor afegit a la cuina de la comarca.
Des de l'Oficina de Turisme del Pla d'Urgell es va arrencar el projecte Tasta el Pla, amb la voluntat de divulgar aquest binomi de
restauració i producció local. Una iniciativa que cavalca sobre la
xarxa social Instagram (@turismedelpla, #tastaelpla), amb la que
els usuaris poden participar en concursos i sortejos amb la captura
de les instantànies més atractives al voltant de qualsevol temàtica
que tingui relació amb el Pla d'Urgell. El concurs es va iniciar aquest
mes de març i cada mes compta amb nous patrocinadors que també faciliten els obsequis als participants.
L'Oficina de Turisme del Pla d'Urgell es troba a l'edifici de la Casa
Canal, a la recepció de l'Espai Cultural dels Canals d'Urgell, on podreu trobar tot tipus d'informació sobre turisme, gastronomia, patrimoni i producció local. @turismedelpla

18

Text i fotografia: Josep A. Pérez

Aquest Nadal, Tasta el Pla
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Text: Cristina Mongay
Fotografia: Cedida

Entrevista Oriol Ginesta
La música connecta com pocs elements el cos i l’ànima. Té la capacitat de fer-nos anar
més enllà, de fer-nos viatjar en el temps i en l’espai, i de modificar el nostre estat d’ànim. Tan
aviat ens fica les piles com ens emociona o relaxa. La connexió cos i ment és també un tret indissoluble en el món del ioga, juntament amb la meditació, la respiració i la plena consciència.
L’Oriol Ginestà fusiona com ningú a Ponent música i ioga, cos i ment, trencant les barreres del
pensament per deixar aflorar les emocions i el veritable jo.

Què va arribar primer a tu, la pràctica
com a cantautor i músic o la pràctica
iogui?
Cronològicament va arribar abans a
mi la música. Vaig començar amb setze
anys, tocant en un grup de rock. Vaig
aprendre a tocar el baix amb un grup
que vam fer amb uns amics al poble
–Castellserà–; també a cridar fent-te
malbé la veu i a escriure les primeres
cançons. Després vaig anar descobrint
poc a poc que hi ha moltes maneres
de fer música. Passada l’adolescència,
amb vint-i-tres o vint-i-quatre anys,
vaig conèixer el ioga. Llavors vaig començar a practicar-lo, i ja no l’he deixat mai. Fins al punt de que el ioga s’ha
convertit en la meva professió, juntament amb la Sonoterapia (Teràpia amb
música). La música m’acompanyava, el
ioga també, i va ser natural per mi barrejar-los.
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Per tant, per aconseguir aquesta unió,
han de tenir quelcom comú la música i
el ioga. Què és?
Personalment, la música i el ioga
m’ofereixen el mateix, què és permetrem estar amb mi mateix, conèixer-me, expressar-me i també m’ajuden a aconseguir una intimitat personal
on reequilibrar-me i sentir-me bé. Hi
ha vessants del ioga que tenen molt
present la música (Bhakti Yoga i Naad
Yoga) on es canten mantres per obrir la
ment i el cor i és practíca l’escolta de
música com una meditació que ajudi a
enfocar la consciència al present.
Què és per tu la música conscient, una
de les vessants que explores?
Segueixo la vessant de Cantautor
més habitual per entendren’s i després
faig també Música conscient on fusiono un munt d’instruments. Per mi és

un refugi personal, un tornar a mi, una
eina on em trobo i mitjançant la qual
puc compartir experiències i emocions
que no podria explicar d’altra manera.
Pel públic, pot convertir-se en moltes
coses: una teràpia, un oci divertit, una
curiositat, etc.
La música conscient, per tant, et
permet fer una mica de catarsis?
Sí! Crec però, que la majoria de
gent que fa música sent aquesta sensació. El fet que empris un instrument
o estil concret no diferència sentir i experimentar aquesta connexió. Penso
que els músics, sovint guardem moltes
coses dins nostre, i només s’equilibren,
o es calmen, si les comuniquem amb
els demés.
La teva música és molt íntima i
comporta una gran implicació personal. A què cantes?
Pregunta complexa! (riures) La ve-
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ritat és que no m’agrada gaire pensar
en el ‘què’ abans de que naixi la cançó;
prefereixo que aquesta surti amb naturalitat i esbrinar-ho posteriorment.
Canto a la vida, a persones, a situacions
que jo mateix he viscut, a la sensació
que em produeix la natura. És difícil
d’explicar només amb paraules, suposo que per això faig música... Més que
cantar a quelcom, el que em fa cantar
són les emocions que m’invaeixen i
llavors canto per deixar-les anar o per
compartir-les.
Què vols transmetre amb la teva
música?
No tinc la intenció de voler explicar
quelcom concret al públic. La música és
una experiència molt personal. Quan
tinc necessitat, alguna cosa em fa agafar la guitarra o em fa escriure, però no
pretenc dictà a la gent que ha de sentir
o pensar. Prefereixo que sigui algú altre
quí expliqui que sent al escoltar-me. De
fet, si itngués d’escollir entre la composició i l’actuació en directe, em quedaria amb el procés de composició, perquè és quan la cançó és més pura i més

real. Després també m’agrada cantar
en directe, però ja és diferent.
Què sents quan compons?
Sento pau, sento alegria, amor, tristesa. Etc. En definitiva, em sento molt
viu! Compondre és per mi un episodi
molt personal, tot i que hi hagi diferents fases –la part espontània de composició, i la part de treball–. Per mi fer
música és un bàlsam!
Molts missatges dels teus temes
són ben reveladors. Es podrien considerar mantres. Cal atrevir-se a viure la
vida, perquè aquesta tingui sentit?

I tant! La veritat és que mai ho
havia parat a pensar, que part de les
meves lletres es poden fer servir com
mantres. Però potser, això em passa
perquè, com t’he dit, per mi el ioga i la
música tenen una connexió molt i molt
natural. Tot i que penso que també pot
ser que algú escolti la música que faig i
no hi trobi relació.
Inclous sons i instruments orientals
a la teva música conscient, com ara els
bols de quars, els bols tibetans, el gong,
el tambor de mar o el buthang.
El fet d’estirar el fil de la inquietud
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musical i de la pràctica espiritual t’acaba portant a investigar. I un dia, en
sentir els bols de quars en directe, vaig
quedar-me molt sorprès davant dels
sons que emetien. Eren com el so de
les estrelles! En sentir-los i tocar-los, alguna part de mi que demana atenció és
fa present... A partir dels bols he anat
incorporant instruments de tota mena.
Ara tinc una feinada en carregar i descarregar el cotxe pels concerts, amb
tants instruments...! (riures) Però per
mi són necessaris perquè hi ha estats
mentals i emocionals on només només
hi arribo amb ells.
Tens previst incorporar aviat la sonoritat d’algun altre instrument?
En tinc força a la llista, i enguany
espero aconseguir-ne alguns. Per
exemple, un monocordi, un hang, un
altre gong, algun tipus de bol concret,
algun tipus de flauta, etc. Faig broma
als concerts perquè munto ‘tot el circ’
i dic: “només tinc dues mans, intentaré tocar tots aquests instruments sol!”
Potser alguna dia munta una gran banda conscient i m’allibera una mica de
feina! (riures)
I a tota aquesta riquesa sonora, hi
poses veu amb diversos idiomes, entre
ells el català.
Exacte! En alguns concerts he cantat mantres amb sànscrit i Gurmuk, i
després una cançó en català. I perquè
no? El Català és una llengua mil·lenària també i te molta força d’obertura, a
més la combinació surt d’una manera
natural.

També hi és present el silenci, a la
teva música. Potser, com a societat, no
estem prou acostumats a sentir-lo de
manera conscient.
Ens volen robar el silenci! De vegades tinc la sensació que estem creant
societats on el silenci ens fa por. Omplim el cap de qualsevol cosa i ens allunyem de la divagació personal sana, i
acabem tenint temor al silenci. A mi em
sembla que qui respecta i gaudeix del
seu silenci acaba pensant coses més
fidels a si mateix i va per un camí més
conscient i menys consumista o superficial. A nivell individual, si que molta
gent treballa el seu silenci i el seu espai propi, però com a societat és tot el
contrari. D’alguna manera, sembla que
se’ns vol imposar un perfil de persona
triomfadora, una persona que no te
temps per escoltar-se, per divagar, jugar, experimentar... I oblidem la importància de deixar-nos sorprendre i d’explorar, de fugir de la zona de confort.
Has autoeditat recentment el teu
segon LP, ‘L’hora més fosca’ (2017), que
inclou deu temes.
Aquest segon disc sería de la meva
part de cantautor en la que no hi ha els
bols, el gong,etc. Va sorgir de la necessitat d’expressar un canvi vital pel que
vaig passar fa un parell d’anys. Un canvi
personal que em va afectar en molts
àmbits i que és va començar a expressar en mi amb la cançó ‘Lluna blava’.
Aquesta va néixer quan tornava d’un
concert a Talarn, recorrent el port de
Comiols, i amb el
silenci de la carretera, i la lluna plena penjada al cel,
va anar sortint la
lletra i la melodia de la cançó. A
partir d’aquí vaig
anar estirant el fil
i va sortir la resta
del disc. El nom
està inspirat d’un

refrany popular que diu algo així com
que l’hora més fosca de la nit és just
abans que surti el sol. Per mi és la millor manera d’expresar certs moments
en que tot d’una no sabem si s’està fent
de dia o de nit, però cal seguir respirant
i deixar fer a la vida.
Has actuat en escenaris molt diversos: des de centres culturals o festivals
(com Cua d’estiu, Rodautors) a centres
de creixement personal, centres de
ioga o retirs espirituals.
La veritat és que cada vegada vull
tenir més cura dels llocs on actuo. Per
mi, l’ideal és actuar en un entorn especial, amb unes característiques concretes, que convidin a escoltar la música.
Un espai on la gent pugui escoltar-te de
manera conscient, amb interès i predisposició, com si anessin al teatre. Per
exemple, a la natura, a la placeta d’un
poble o a una biblioteca.
Què recomanes fer per gaudir al
màxim de la música?
Qualsevol moment és bo de gaudir
de la música, sempre que se’n tinguin
ganes. Però posats a somiar una mica,
crec que és una bona opció escoltar
la meva música al vespre, abans de la
posta de sol, tot conduint o passejant,
podent veure la natura o l’horitzó. Es
fa cada vegada menys escoltar només
música. Massa vegades només s’escolta com un element secundari, de fons,
i s’hauria d’escoltar amb més atenció.
Envia un missatge a totes i tots els
nostres lectors!
M’agradaria fer una invitació a la
curiositat. A ser curiosos, a investigar,
a deixar-se sorprendre. A escoltar músiques que no s’han escoltat, anar a
veure obres que no s’han vist o llegir
llibres que no s’han llegit mai abans.
Descobrir coses de fora és una manera
de creixer per dins, tot va junt i enriqueix. I també, animar-los a que no tinguin por d’apropar-se al silenci, potser
troben quelcom que els canvia la vida,
a millor.

“Oblidem la importància de deixarnos sorprendre i d’explorar,
de fugir de la zona de confort”
22
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Text: Josep A. Pérez
Fotografia: Eduard Jové

L’esforç invisible per a la integració
social de les persones amb discapacitat

F

Fa uns vuit anys vaig conèixer
Eduard Jové de manera circumstancial, a través d’una bona amiga. Aquest jove de Puigverd de Lleida
havia arrencat, en aquelles dates, un
incipient projecte de suport a les persones amb malalties mentals a Mollerussa.
La iniciativa em va semblar creativa o, si més no, em va cridar l’atenció
en tractar-se d’una emissora de ràdio
en línia en la qual participaven persones amb afectacions de salut mental.
I, també, per la meua
afinitat amb el món radiofònic, en el qual em
vaig iniciar professionalment.
Va ser una trobada
sorprenent. I és que no
em podia imaginar que
la comunicació, i en
especial la radiofònica,
es pogués convertir en
eina terapèutica, encara que aquesta paraula
no agrada gaire a Jové.
De fet, és per tal de si-
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tuar el lector i explicar-li que aquest personatge havia trobat
la manera d’utilitzar un micròfon com a mesura rehabilitadora perquè les persones afectades es poguessin obrir al seu
entorn social més proper.
I fou així que em va explicar que el seu projecte s’anomenava CARLA, abreviatura de Canal Alternatiu de Lliure
Audiència. Els seus primers usuaris van ser els membres de
la, també acabada de crear, Associació Salut Mental Ponent,
amb els quals vàrem coincidir aquell dia.
D’aquella trobada en va sorgir un reportatge que es va
publicar al diari La Mañana, i que es va titular ‘Capacitat
de les discapacitats’. Van ser unes línies en les quals es van
intentar destacar les característiques del projecte, i es feia
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també una breu “Eduard Jové és un jove de Puigverd de Lleida a qui
pinzellada de la una discapacitat va deixar en una cadira de rodes.
trajectòria
del Una circumstància que l’Eduard va utilitzar, per una
seu
instigador.
La veritat és que banda, per demostrar la voluntat que les persones
en aquella ocasió amb discapacitats poden tenir i, per altra, per
no vaig tenir l’in- sensibilitzar la resta de la societat de la capacitat
terès que hauria
sigut adequat per que poden demostrar les discapacitats”
aprofundir en les
circumstàncies que havien portat un llor què el va portar a impulsar-la.
jove en cadira de rodes a desplegar un
Aquest cop vaig voler saber-ne més coses, aquells detalls
projecte destinat a persones afectades que després ens fan entendre el perquè algunes persones es
per altres malalties. Però, bé, crec que marquen objectius a la seua vida com a conseqüència d’alel reportatge va reflectir objectius i guna reflexió o troballa interior. Així ho vaig poder esbrinar
destinataris del projecte CARLA Ràdio. en aquesta nova trobada amb ell.
Vuit anys més tard, i també de maEduard és topògraf de professió. Una discapacitat el va
nera circumstancial, torno a coincidir deixar en una cadira de rodes, i va ser la utilització de la
amb el nom d’Eduard Jové. En aquesta mateixa cadira que li va provocar una greu lesió que el va
ocasió, un concert benèfic del músic i obligar a estar immobilitzat i incomunicat més de nou mecompositor David Pradas per l’entitat sos. Una dura situació que va intentar superar amb tenaciADSALUT i CARLA Ràdio em recorda tat i voluntat de superar l’aïllament al qual l’havia sotmès
aquell reportatge al diari La Mañana i la discapacitat. Com a persona molt vinculada a les entitats
no puc fer altra cosa que posar-me en socials i humanitàries, activista i solidari amb moviments de
contacte amb ell per saber en quin tot tipus, es va dedicar a recollir informació sobre salut que
punt es troba la seua iniciativa i, sobre- publicava en un blog que va anomenar anunci.info. Aquesta
tot, en aquesta ocasió, per conèixer mi- plataforma es va convertir en eina de consulta tant de per-
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sones afectades com del sector facultatiu, ja que va reunir una gran quantitat
d’articles i informacions de tots els àmbits de la salut.
D’aquesta experiència vital, Jové va
dirigir el seu esforç a facilitar eines a
persones afectades d’altres discapacitats i en va sorgir ADSALUT, l’Associació
Discapacitat i Salut, que presideix actualment i de la qual forma part CARLA
Ràdio, una plataforma de comunicació
per a la integració que sorgí l’any 2009.
En realitat, CARLA Ràdio va ser l’embrió del projecte de Jové, en considerar
que existia el col·lectiu de persones
amb discapacitat visual que no podien
accedir al seu portal anunci.info. No es
podia enviar un missatge d’integració
i, al mateix temps, discriminar aquest
col·lectiu. Jové no tenia ni idea de com
muntar una ràdio, però gràcies a les noves tecnologies va poder tirar endavant
CARLA Ràdio, un canal que actualment
escolta gent de tot Espanya.
En aquests anys de trajectòria, Eduard Jové ha trobat la complicitat d’un

“CARLA és una ràdio oberta al món, amb mitjans
modestos i una finalitat no terapèutica, però
sí recuperadora, una ràdio que parteix de la
comunicació com a eina imprescindible per restablir
vincles amb el món d’aquells que fa temps que se
n’han desvinculat”
26

gran nombre de facultatius i d’entitats
que avalen la seua tasca. Assegura que
va tenir una magnifica relació amb el
que va ser el president de Salut Mental
Ponent, Josep Segarra, el seu mentor, i
amb el president de Salut Mental Catalunya, Josep Lavín. Aquestes persones i
entitats han avalat la tasca que es du a
terme des del projecte de Jové, ara ja
amb un equip de col·laboradors.
El projecte CARLA va sorgir de la
mateixa necessitat de comunicació
que Jové va tenir en el període que va
estar immobilitzat, a casa i sense contacte amb l’exterior, una sensació que
ell compara amb la que pateixen les
persones amb malalties mentals severes. Aquestes afectacions provoquen
que els individus es tanquin en un món
personal al marge del seu entorn. En
aquest punt és quan va creure que la
comunicació seria una eina útil de teràpia per obrir vincles a l’entorn de les
persones afectades per tal de transformar la seua percepció de l’àmbit social.
Segons Jové, quan una persona pateix
una discapacitat, el fet de ser escoltat
és primordial, es tracta de construir un
discurs, una visió del món des de la discapacitat, des de la sensibilització, des
de la part humana.
Eduard Jové deia en una entrevista
que CARLA és una ràdio oberta al món,
amb mitjans modestos i una finalitat
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no terapèutica, però sí recuperadora, una ràdio que parteix de la comunicació com a eina imprescindible per restablir vincles amb el món
d’aquells que fa temps que se n’han
desvinculat.
L’associació ADSALUT, com s’ha
dit anteriorment, ha obert el seu
ventall de possibilitats, interactua
actualment amb clubs de salut
mental de tot el territori i compta amb la complicitat de l’Hospital
Santa Maria. La trajectòria del projecte ha provocat que altres sectors
de la salut i les discapacitats s’hagin
interessat a aplicar aquesta teràpia
en els seus àmbits. Segons Jové,
això és conseqüència del fet que es
tracta d’un projecte únic a l’Estat.
Eduard Jové assegura que la
voluntat personal i de l’associació
que dirigeix és compartir i donar
veu als que no en tenen, treballar
per una societat que no etiqueti les
persones. El projecte ha constatat
que la comunicació pot rehabilitar
les persones amb malalties mentals
severes, amb paciència, constància,
molta comprensió i la sensibilitat
de l’entorn familiar i social. Aquestes persones mereixen una oportunitat per recuperar la seua integració social.
Tot i mostrar la satisfacció pels
avenços de l’entitat que representa, dels bons resultats, considera
que és una més de les entitats sense ànim de lucre els presidents de
les quals representen el funcionariat de salut que resulta més barat
a l’Administració, ja que treballen
vint-i-quatre hores i no cobren un
duro -etziba Eduard Jové.

“El projecte ha constatat que la comunicació pot rehabilitar les
persones amb malalties
mentals severes, amb
paciència, constància,
molta comprensió i la
sensibilitat de l’entorn
familiar i social”
27
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Mollerussa Comercial et
porta de viatge a Lapònia

A

rriba el fred, la boira, i la
foscor de la nit conquereix cada dia més minuts
de llum. L’hivern és aquí
i les festes nadalenques
s’aproximen. Són temps que conviden
a reflexionar, a fer balanç i a agrair els
moments viscuts a totes aquelles persones especials de les nostres vides.
Mollerussa Comercial ens brinda
l’oportunitat, un any més, de compartir
experiències amb els amics i la família,
i de demostrar l’estima que sentim al
seleccionar el bo i el millor de cadascun
dels seus establiments.
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La seva campanya nadalenca arranca amb el Mercat de Santa Llúcia, una
de les efemèrides més entranyables i
familiars que organitza. El dissabte 9 de
desembre tot tipus de parades ompliran de productes tradicionals i d’il·lusió la plaça de l’Ajuntament. Hi podreu
trobar des de flors de Nadal a figures
de personatges del pessebre, detallets
pel Tió, regals confeccionats artesanalment, etc.
La màgia del Nadal també es farà
visible a la capital del Pla d’Urgell amb
la il·luminació dels arbres de Mollerussa Comercial. Aquests es col·locaran a

totes les entrades dels comerços associats, i hi restaran al llarg de les festes.
Els aparadors d’aquestes botigues desplegaran els seus encants davant dels
compradors amb les decoracions més
originals i nadalenques. I el motiu d’això és que moltes d’elles participaran
en el concurs d’aparadors que promou
l’associació. També ornamentaran les
entrades dels establiments un conjunt
d’estrelles que es pintaran al terra, i
que juntament amb la selecció de nadales que es podran escoltar pels carrers i places de la ciutat, faran encara
més especials els passejos pel centre
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“L’associació ha organitzat
una campanya de rasques
per promoure la compra
de proximitat als seus
establiments”
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de Mollerussa.
Estarem d’acord que les festes de Nadal
són un període ple d’il·lusió pels petits de
casa. És per aquest motiu que Mollerussa
Comercial també ha pensat en ells i ha organitzat cinc trobades amb dos pares Noels. Aquestes tindran lloc els dies 15, 16, 22,

23 i 24 de desembre, just abans que el llegendari senyor del Nord passi per les cases
de les nenes i els nens a repartir regals.
Els obsequis, però, també arribaran
als no tan petits de la mà de Mollerussa Comercial. L’associació ha organitzat
una campanya de rasques per promoure la compra de proximitat als seus establiments. Aquesta s’iniciarà el 15 de
desembre i es prolongarà fins al 5 de
gener. Els premis a sortejar són un viatge
a Lapònia, 1000 Molleuros – equivalents
a 1000 euros– a gastar en un sol dia, el 4
de gener de 2018, en establiments que
accepten aquesta moneda, 70 premis de
25 Molleuros i 700 entrades a l’aventura
de Nadal, que té lloc al Pavelló Pla d’Urgell del 26 de desembre al 4 de gener. A
més a més, amb cada butlleta-rasca no
guanyadora, s’entrarà a un sorteig de 5
premis de 100 Molleuros.
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La feina nostra de cada dia a l'Escola
d'Hoteleria i Turisme de Lleida
Estava disposat a fer un reportatge més d'un centre de formació
professional, com els que publiquem habitualment en aquesta
revista, amb la voluntat de divulgar les possibilitats formatives
d'aquests centres educatius. Vaig arribar a primera hora del
matí a les portes de l'Escola d'Hoteleria i Turisme de Lleida, i em
vaig trobar la imatge habitual de molts joves amunt i avall en
l'entorn de les instal·lacions.
Text i fotografia: Josep A. Pérez
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E

m va rebre Anna Maria Madariaga, directora del centre, la cordialitat d'una presentació i la percepció que
passaríem a un despatx per escoltar
tota una teoria sobre cicles, formació,
especialitats i inserció laboral. Però
no..., Anna Maria em va convidar a un
cafè i em preguntà si coneixia el centre.
La resposta va ser que hi havia anat en
alguna presentació al Petit Menjador
Pedagògic, tal com ells l'anomenen. La
conversa, tot caminant pel passadís de
l'institut fins a entrar al que em va situar a la barra d'un bar.
La sala, com si es tractés de qualsevol bar de qualsevol ciutat o poble,
ara sí..., era viva, amb un anar i venir
de nois i noies; era l'hora d'esmorzar. A “En aquell centre la formació estava dirigida als
la barra d'aquell bar, un jove, perfecta- coneixements pràctics, i això no es podia aprendre
ment uniformat, ens preguntà què volíd'altra manera que fent-ho cada dia al costat dels
em: “un cafè i un cafè amb llet”. El noi
es gira i un company li murmura alguna alumnes més avançats i dels professors”
cosa a cau d'orella; tot seguit el noi que
ens atén em pregunta si la llet la volia natural o calenta. La avançats i dels professors. Conclusió de la primera parada
directora i jo continuem parlant dels inicis del centre, que a ESCHOTUR: un perfecte entorn per a l'aprenentatge, en el
va ser al voltant del 1990, i el noi serveix la comanda. Les qual l'alumne conviu amb el que ha de ser el seu dia a dia
dues tasses, sobre el taulell, amb la cullera i el sucre cor- laboral.
La directora m'explica que aquesta part de formació
responent; la directora, però, crida l'atenció al jove que ens
atén i li dirigeix dues observacions: la primera, que ha de pràctica, que és majoritària, es complementa amb idiomes
somriure en dirigir-se als clients i, la segona, que la cullera -anglès, francès i alemany; dos d'ells obligatoris-, gestió, ini el sucre al costat de la tassa han de quedar en una posició formàtica i altres matèries de caràcter teòric, així com visites
determinada.
a empreses del sector. Aquestes puntualitzacions les feia la
Immers en aquest entorn, vaig començar a tenir la per- directora mentre ens dirigíem a una altra àrea del centre.
cepció que alguna cosa diferent es respirava en aquell sisEn el següent pas, la meua sorpresa encara va ser més
tema d'ensenyament, perquè arribava a la conclusió, amb majúscula: en obrir la porta davant nostre, observem una
les noves aportacions de la directora, que preníem cafè en cuina de dimensions extraordinàries, amb un tràfec de gent
l'aula que els estudiants utilitzen diàriament per a la seua amunt i avall entre olles i fogons, verdures, carns i condiformació. En aquell centre la formació estava dirigida als ments i, el més destacat, amb uns somriures extraordinaconeixements pràctics, i això no es podia aprendre d'altra ris. Aquí un professor davant d'una gran olla explicant a una
manera que fent-ho cada dia al costat dels alumnes més jove els punts de cocció, allí dues noies tallant api, en una
altra sala un grup preparant escalopes, més a l'esquerra un
altre grup preparant el que semblaven galetes dolces. Això
sí, tots perfectament uniformats com si d'equips esportius
es tractés -segons la directora, per distingir els graus i les
especialitats. En aquest recorregut per la cuina, al fons un
altre professor explicava una recepta a uns grups de nois i
noies, i uns passos més avall hi vam trobar un magatzem que
va resultar ser la recepció dels proveïdors. Aquí, també un
grup de joves preparaven uns carros amb els productes que
em van explicar que havien de servir per preparar els menús
del dia.
La directora em fa aturar, amb la mirada posada en tot
aquell batibull de cuiners, i m'explica que cada dia aquells joves preparen 250 menús, elaborats sempre amb productes
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de proximitat, i sempre amb un component de fruita lleidatana. I hom es preguntava qui es menja tot aquell tiberi. La
resposta la vaig tenir en l'espai que separava aquella cuina
del menjador. Un nou espai en el qual un altre grapat de joves preparaven taules i bufets, perquè es veu que al migdia
tots els estudiants dinaven plegats; i, segons l'especialitat
que cursaven, servien, presentaven plats o feien altres de
les tasques que haurien de dur a terme en la seua vida professional.
El recorregut informatiu es va dirigir a la fleca, més impressionant encara, ja que la directora m'assegurava que era
el primer que prenia imatges d'aquella instal·lació, que feia
poc temps que havien estrenat. Panets, croissants, torrons,
masses i més masses a les quals els joves aprenents donaven forma per després entrar-les al forn. Tota una experiència veure noves generacions de flequers que faran possible
menjar pa de qualitat en el territori.
I ja a les acaballes de la visita, una parada en el que semblava un hotel, taulell de recepció, un llit en una habitació, el
carro amb el material de neteja i un nou grup de joves que,
encara que en aquell moment preparaven decoració per a

les festes nadalenques, en realitat eren estudiants de Gestió
d'Allotjaments Turístics.
Finalment sí que ens vàrem dirigir a l'oficina de direcció;
tan sols van ser uns minuts per constatar que el 90% dels
nois i noies que havia vist tenien garantida la seua inserció
laboral, que la manera d'aprendre garantia la continuïtat
en els estudis. I que l'equip docent de l'Escola d'Hoteleria
i Turisme de Lleida ESCHOTUR havia elaborat un seguit de
materials didàctics, en línia amb els que actualment utilitzen
tots els centres del sector de Catalunya. La directora també
em detallava que els alumnes destacats tenen l'oportunitat
de fer formació durant dos mesos a França, Anglaterra, Itàlia
o Finlàndia.
Tot plegat, vaig entendre el perquè la directora volia
que fos jo mateix el que pogués descriure el centre, sense
necessitat d'explicacions teòriques, ja que la preparació en
el sector de la Cuina i Gastronomia, Serveis de Restauració,
Forneria i Pastisseria, Elaboració de Productes Alimentaris,
Direcció de Cuina o Gestió d'Allotjaments Turístics tenia en
el centre els màxims exponents per donar resposta a la demanda de personal qualificat del sector.

“Cada dia aquells
joves preparen
250 menús,
elaborats sempre
amb productes
de proximitat, i
sempre amb un
component de
fruita lleidatana”
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Emporta’t fins a 3000 euros amb
Comerç de Borges

C

omerç de Borges, l’agrupació de Comerciants de
les Borges Blanques, és un dels motors econòmics
de les Garrigues i de la mateixa capital de comarca. Bars, restaurants, botigues de roba i de complements, botigues de regals, d’electrònica, de calçat, una
joieria, una agència de viatges, diverses pastisseries i forns
de pa, una floristeries, un centre d’estètica, i un llarg etcètera teixeixen l’activa xarxa d’establiments adherits al projecte.
En total, configuren l’agrupació una quarantena de comerços de sectors molt diversos, una varietat que, per altra
banda, troba un nexe en comú en el seu objectiu principal:
dinamitzar el comerç local i el comerç comarcal mitjançant
la venda de productes de qualitat i de proximitat, sense
deixar de banda el valor afegit que aporta el tracte proper,
humà i de confiança.
Al llarg de l’any, l'agrupació de Comerciants de les Borges Blanques realitza diverses campanyes comercials,
com ara el ‘Blanck Friday de les Borges
Blankes’, l’estiuenc Mercat a la Fresca, la
campanya primaveral ‘Gaudeix de la primavera a les Borges Blanques’ o el Mercat de La Ganga. Per tal de continuar
impulsant l’activitat econòmica del territori, i per aportar una mica més de màgia i d’il·lusió a les festes nadalenques,

“El seu objectiu principal:
dinamitzar el comerç
local i el comerç
comarcal mitjançant la
venda de productes de
qualitat i de proximitat”
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Comerç de Borges organitza, durant el desembre i la primera
setmana de gener, tres tipus de sortejos que faran guanyar a
la seva clientela fins a 3.000 €.
Participar és ben senzill. Amb cada compra diària realitzada als seus establiments, es lliurarà una butlleta que
s’haurà d’omplir amb les dades personals i s’haurà de dipositar a l’urna situada a l’Ajuntament de les Borges Blanques.
Cada dia es realitzarà una rifa per un import de 100€ i, a més
a més, tindran a lloc tres sortejos especials: els dies 23 i 30
de desembre se sortejaran 200€, i el dia 5 de gener, 300€.
La campanya s’inicia el divendres 1 de desembre, i conclourà el 5 de gener. Diàriament podreu ser guanyadors i
teniu l’oportunitat de ser testimonis del resultat de cada
rifa, en viu i en directe, si us apropeu a les 13:45 h davant
de l’Ajuntament d’aquesta vila garriguenca. Molta sort!
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Text: Rosa Sánchez
Fotografia: Sense Embuts

Sense embuts, una oportunitat per
als joves per aprendre a ser feliç

Q
“

uè vol tothom en aquesta vida? Ser feliç”. Partint
d’aquesta premissa, i després d’haver participat
en cursos i xerrades sobre autoconeixement i
creixement personal, una quarantena de persones de Lleida
van posar en marxa el projecte Sense Embuts, un espai lliure, segur, confidencial i gratuït adreçat a joves d’entre 12 i 22
anys on aprendre les eines necessàries per ser més feliços.
Moguts per “si, en lloc de conèixer aquestes eines als 30,
40 o 50 anys, les haguéssim conegudes als 12, 14 o 20, tot
hauria sigut diferent”, aquest col·lectiu engegava, ara farà
tres anys, un nou marc impulsat pel mestre, psicopedagog i
expert en PNL Daniel Gabarró, i dirigit per Laura Cortés. Darrere, més de quaranta voluntaris provinents de diferents disciplines, com la dansa, la psicologia, l’art, el clown o el ioga.
“No és teràpia però és terapèutic”, ens diu la Laura.
Sense Embuts és un espai on compartir amb altres joves
experiències i inquietuds, “on parlar de temes que al col·legi
no hi ha temps de parlar i que a casa no es parlen”, assenyala. Són assumptes com la sexualitat, el bullying, la mort, les
drogues, l’autoestima o la llibertat.
És un lloc on els joves parlen dels temes que ells mateixos proposen. A les sessions celebrades
a Lleida el primer trimestre d’aquest
curs van abordar el sentit i l’origen de
la vida, les addiccions del segle XXI o
la malaltia mental. Són qüestions, de
vegades, “tabú a la nostra societat”, explica la directora. “Sense Embuts és un
projecte per a joves valents, que es fan
preguntes”, matisa.
En un procés per divulgar la seua
feina, són nombroses les línies d’acció del col·lectiu: des de xerrades a
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instituts a sessions de portes obertes amb un petit tast del
projecte o trobades pedagògiques. En aquests tres anys la
iniciativa ha anat creixent i expandint-se. Així, va arribar el
moment que des de Sense Embuts es van adonar que, només treballant amb els joves, el projecte quedava coix.
En aquesta línia, i a través d’un conveni amb la Universitat de Lleida, es va posar en marxa una trobada pedagògica
per a professionals que treballen amb joves, convocatòria
que el 27 de gener celebrarà la tercera edició i que portarà per títol “Com respondre preguntes incòmodes a casa i a
l’aula”. L’any passat hi van assistir 300 professionals , sobretot docents de primària i de secundària.
Les famílies també n’esdevenen una part important. Per
arribar a aquest sector, el projecte ha posat en marxa “Tasta
Sense Embuts”, sessions que “donen eines per acompanyar
aquests joves, que són referents positius i emponderadors”.
Expandir el seu radi d’actuació és un altre dels seus objectius, i és així com aquests mesos de setembre i octubre
el projecte ha viatjat fins al Pla d’Urgell, amb vuit sessions
que s’han portat a terme a l’Oficina Jove. El primer trimestre
del 2018, es faran tallers a l’INS Lo Pla d’Urgell de Bellpuig i
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també a Sant Pere de Ribes.
Poder arribar a qualsevol
jove que vulgui aprendre i
reflexionar i oferir-li aquest
recurs esdevé uns dels desafiaments de futur del col·
lectiu, que va desenvolupar
l’any passat a la Llar de Sant
Josep de Lleida una prova
pilot amb joves amb discapacitat. Enguany tornaran
a ser-hi, amb un grup d’11
participants. Val a dir que,
fent un pas més enllà, han obert aquesta possibilitat a centres i escoles amb joves amb discapacitat.
La Laura també parla sobre finançament: “El fet de ser
un espai gratuït ens obliga a buscar fonts”, entre les quals
destaca la contractació dels instituts per fer xerrades, les
subvencions, sobretot de l’Ajuntament de Lleida, i les empreses patrocinadores: Plusfresc, Pizza Napoli i l’Autoescola
París.
Tornant al projecte, assegura que amb les sessions de
Sense Embuts “anem picant portes (...), els fem pensar”.
Prendre decisions sàvies
“Les emocions venen d’un pensament i aquest és moltes
vegades inconscient. Sentim i reaccionem. Quan nosaltres
sentim i no sabem per què, podem fer un treball per saber
quin és el pensament que l’origina. Un cop sabem quin és
aquest, ens adonem que potser no té gaire sentit; llavors
podem canviar el pensament i automàticament canviem
l’emoció”.
Donem estratègies per dir: ei!, no cal que siguis presoner
del que sents, perquè el que sents neix d’un pensament i
moltes vegades és inconscient. Fes-lo conscient per poder
gestionar-lo, i així cada vegada que senti això la meua reacció no sigui ràbia, per exemple!
Sempre que la resposta tingui unes conseqüències do-

lentes, diem que és una decisió no sàvia. Els diem que han
d’aprendre a prendre decisions sàvies perquè és el millor per
a nosaltres i nosaltres som el més important. “Ens hem d’estimar”, explica la directora de Sense Embuts sobre el funcionament de les sessions.
“Han d’aprendre a ser responsables i a assumir les conseqüències de les seues decisions”, afegeix. “No són les típiques xerrades. Els preguntem: què és el que et mou a fer
això?”.
Actualment, participen a les sessions una trentena de joves. Un d’ells és el Brian. Té 17 anys i ha assistit a diferents
xerrades. “M’agrada parlar d’aquests temes, reflexionar”, ens
diu, perquè “són temes dels quals no es parla amb els amics
ni al carrer”.
El Brian ens destaca aquest espai per “reflexionar com
veus la vida” i ens revela que a ell personalment l’ha ajudat a
canalitzar i gestionar emocions, a veure altres punts de vista.
Per acabar, la Laura reflexiona sobre el fet que “tothom vol
ser feliç però no hi ha cap assignatura que al col·legi ens digui com ser-ho, tot i les adversitats i els problemes que tenim
cada dia. Ens ensenyen moltes coses, però ningú ens ensenya
a ser feliços perquè segurament ningú en sap. Què puc fer per
sentir-me millor amb mi, amb la meua vida, per prendre decisions sàvies? Sense Embuts és un espai molt guai”.
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L'agudesa de l'enginy dels nous
emprenedors BP Consultors
Diuen els gurus de l'economia i el desenvolupament que,
davant les situacions de dificultat, és quan més s'ha d'aguditzar l'enginy per aconseguir objectius. Una màxima que no
es fàcil d'implementar, però que tampoc no és impossible
d'aconseguir.
BP Consultors neix de forma modesta en un sector amb molta oferta a Mollerussa, una circumstància que no va impedir
als seus impulsors dirigir la seva iniciativa a un segment de
clients molt determinat com ho són els autònoms i nous emprenedors.
Encarna Pozo assegura que la crisi econòmica va provocar
la proliferació de petites activitats econòmiques personals i
familiars de sectors molt variats, un perfil de negoci que necessitava quelcom més que una assessoria fiscal, laboral o
comptable. D'aquí en va sorgir l'estratègia de BP Consultors,
l'acompanyament i el suport a implantació de noves activitats, amb l'assessorament de noves idees i de gestió per tal

38

que els nous empresaris poguessin prosperar
de marera efectiva. BP Consultors ha aconseguit establir una relació molt personal amb
els seus clients, a través de la qual han transmès optimisme i voluntat per consolidar els seus projectes.
Encarna Pozo considera que el teixit de les petites empreses
continua tenint moltes possibilitats si un se sap adaptar als
nous hàbits del consum i de les tecnologies, ja que les xarxes s'han convertit en la competència més gran, i aquesta
circumstància s'ha de poder contrarestar. Per molt petit que
sigui el negoci, la presència a les xarxes és sols una qüestió
de voluntat i esforç.
Mollerussa ha de continuar essent el pol d'atracció comercial i de serveis del Pla d'Urgell, i aquest atractiu tan sols el
pot consolidar l'esforç i la tenacitat de la petita i mitjana empresa que s'ha d'enfrontar al repte de l'evolució dels nous
hàbits de consum. La ciutat té un gran potencial, i cal saber
despertar l'enginy per aconseguir els objectius. Aquesta és
l'única fórmula acceptable per combatre el pessimisme que
pot afectar el mercat.

TR La revista de www.territoris.cat
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Preixana segueix apostant per la
gastronomia de proximitat i qualitat
Els pròxims 16 i 17 de desembre, la vila urgellenca de Preixana
celebrarà la 5a edició de la seva Fira De Prop

A

questa trobada gastronòmica es desenvoluparà
en un total de 2.200 metres quadrats i acollirà
una cinquantena d’expositors de productes alimentaris de proximitat i qualitat. Tot i això, tot i el protagonisme dels productes km0 més nostrats, també hi podreu
trobar productes de qualitat de l’àmbit internacional, com
ara una selecció de productes procedents de la Bretanya
francesa.
La inauguració de la Fira tindrà lloc al migdia del dissabte
16 de desembre, i anirà a càrrec d’en Josep Sucarrats, direc-
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tor de la prestigiosa revista catalana Cuina. I la podreu gaudir
fins a les tres de la tarda del diumenge 17 de desembre.
Entre els convidats més destacats que participaran en
aquest certamen, cal ressaltar la presència de l’Ada Parellada –xef del restaurant Semproniana de Barcelona i autora
de diversos llibres de cuina–, el Vicent Guimerà –xef del
restaurant Antic Molí d’Ulldecona amb estrella Michelin i
Cuiner de l’Any 2016– i l’Albert Marimón –xef del restaurant La Cava de Tàrrega i Cuiner de l’Any 2013–. També hi
participarà en Juanjo Ceresuela, sommelier i propietari
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“La Fira farà les
delícies de petits i
grans, i comptarà
amb activitats
tan diverses com
showcokings,
presentacions de
productes exclusius,
un berenar a base
de pa amb oli i
xocolata”
dels restaurants La Cosa Nostra i Nobadis de Cervera, que
guiarà un maridatge de vins i formatges.
En aquesta edició, la comarca convidada a presentar els
seus millors representats culinaris serà la Noguera.
La Fira farà les delícies de petits i grans, i comptarà amb
activitats tan diverses com showcokings, presentacions de
productes exclusius, un berenar a base de pa amb oli i xocolata –gentilesa del Grup Borges–, els ja famosos esmorzars de forquilla i ganivet, dos dinars i un sopar preparats
per restauradors de la zona i amb espai dedicat al gintònic
amb destil·lats de la casa Dragons. La gran aposta de la Fira
de Prop d’enguany per atansar la riquesa de la gastronomia
de proximitat als més menuts es materialitzarà a través d’un
conjunt de sis tallers infantils liderats per Parellada. Aquests
també podran descobrir més detalls del món de la gastronomia amb les seves famílies a través de la Cúpula Gustum de
l’Associació Leader de Ponent.
La Fira De Prop permet al públic conèixer Preixana a través
del paladar i redescobrir aquells gustos i productes de sempre
que es mantenen ben vius gràcies a l’esforç i la tenacitat dels petits negocis del territori que treballen amb productes de la terra.
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Dues generacions fomentant la
seguretat de la indústria i la llar

L

a seguretat laboral forma part de la disciplina per
al correcte funcionament de les empreses petites i
grans, un element que ha anat evolucionant en el
grau d'exigència, d'una banda, com a mesura per a
evitar accidents a les persones i, per altra, en la repercussió
en la productivitat a conseqüència d' aquestes eventualitats.
L'empresa Seguretat Arsol ha sigut pionera en el foment de
la seguretat al Pla d'Urgell, avui gestionada per la segona
generació, amb una trajectòria que va arrencar l'any 1995
a Mollerussa. L'empresa ha anat adaptant la seva oferta
d'equips, materials i serveis a l'evolució de les necessitats i
les exigències de la normativa, tot en paral·lel a la voluntat
d'assessorar empreses i particulars en la seguretat per evitar
sinistres, així com en la protecció de propietats.
Arsol compta amb una divisió de vestuari laboral que abasta
tots els sectors professionals. Calçat, articles de protecció i
vestuari es complementen amb una gran diversitat d'elements de senyalització que ajuden a garantir la seguretat en
els espais de treball.
En l'extens àmbit de la protecció, Arsol s'ha mantingut líder
en els sistemes de detecció i extinció d'incendis. Un segment en el qual l'empresa mollerussenca ha comptat amb
un equip professional expert i eficient, donada la responsabilitat que recau sobre aquest tipus de servei.
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Seguretat Arsol ha adaptat l'oferta a les necessitats de la societat, per la qual cosa ha incorporat al catàleg de serveis i
productes la videovigilància i els controls d'accessos. Aquest
seria l'aspecte més tecnològic de l'empresa amb el qual també ha aconseguit posicionar-se en el sector de la seguretat.
La vigilància de les propietats s'ha convertit en un element
prioritari per a un gran nombre de cients, tant pel que fa a
les residències habituals com a les segones residències, amb
sistemes per evitar els robatoris o l'okupació.
Ja rondant el quart de segle, Seguretat Arsol manté el seu
lideratge, especialització i professionalitat en el sector de la
seguretat, els plans d'evacuació, la protecció laboral, el vestuari i la vigilància, sempre amb la voluntat de consolidar el
vincle de confiança amb els clients.
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El forn Pa Ronyó de Torregrossa posa
lleida entre els ‘80 forners top’ de
l’estat espanyol
Què tenen en comú poblacions com a Villamalea a Albacete, El
Sequero a Las Palmas, Tarifa a Cadis, Majadahonda a Madrid o
Bilbo a Biscaia amb la lleidatana Torregrossa? Totes elles formen part de la Ruta Espanyola del Bon Pan 2017, un recorregut
pels millors forns de l’Estat espanyol, un rànquing promogut des
de Panàtics i Pa de Qualitat. El protagonista: el Forn Pa Ronyó de
Torregrossa, una fleca que situa Lleida al capdavant de l’emprenedoria i el saber fer.
Text: Rosa Sánchez
Fotografia: Josep A. Pérez
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E

ls seus propietaris són Jesús
Querol i Marga Cano, una parella que fa només set anys
van decidir deixar la seua feina
com a funcionaris a Sitges, tornar al poble i embarcar-se en un nou projecte empresarial: dedicar-se a l’elaboració de pa
ecològic, brioxeria i coques de recapte.
“Volíem que els nostres fills visquessin i juguessin al nostre poble”, ens diu
Jesús, i també ens confessa que durant
dotze anys va trobar molt en falta contemplar la Seu Vella en baixar de la serra
de Torregrossa –una imatge a la qual fins
i tot ha acabat per dedicar un dels últims
pans que han creat i que porta per nom
’la Seu Vella de Lleida’.
Tampoc va ser només una idea de
negoci... Volien recuperar una manera
de fer pa: la d’abans, sense pressa i sent
honrats. “No s’ha d’enganyar –defensa–.
Si és un pa d’espelta, ha de ser d’espelta
al 100%”. Diu que la distinció amb una
Estrella DIR –que va anar a recollir el seu
pare a Madrid a l’octubre, perquè a ell
diu que no se li ha perdut res allà–, ho
veu com “un reconeixement per a tots”.
Ser en aquesta guia dels 80 forners

TOP –en realitat són 83– és un reconeixement no solament al gust del pa sinó
també a aspectes més tècnics com humitat, conservació, nivell diürètic..., o a
factors com la higiene i l’atenció al públic.
Preguntat què és el que més valora
del premi, reflexiona: “que et diguin que
el teu pa és més sa...”. I acaba reconeixent: “estic content”. I és que per al propietari del Forn Pa Ronyó de Torregrossa
fer els seus productes ben fets i que siguin saludables és molt important. “No

es pot començar a treballar a les 2 i a les
4 voler tenir el pa fet. Si vols fer un pa bo
ho has de fer com abans. Quantes hores
es deixa a la pastera? S’ha de ser honrat i
que la gent estigui satisfeta”.
Jesús, que ens insisteix que el mèrit
del premi és de tot l’equip –en treballen
set persones–, aposta també per divertir
i no avorrir la gent. És per això que ofereixen una gran gamma de pans, amb fins a
una trentena de varietats, als quals s’han
d’afegir una trentena més de propostes
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en coques, brioxeria, quiches o pizzes.
Això sí, sempre amb productes de proximitat i de temporada, la qual cosa de
vegades li ha suposat que algun client se
li queixés. “A l’estiu no hi ha croissants”,
per exemple, "i si ara ja s’acaben les carabasses, doncs hi ha carxofes”, ens explica.
Massa mare feta per ells i de diferents
tipus, com poma, panses o iogurt, amb
fermentacions llargues per aconseguir
un pa més gustós, aromàtic i amb més
conservació i la cocció al forn de llenya
directe són alguns dels trets diferencials
de la seua fleca, un projecte compromès i
ambiciós que busca “senzillament, un pa
com el d’abans”.
Pans d’espelta, bruna, de kamut, llavors, viena, sèsam, nous, ceba, xocolata
o formatge, passant per pedres del Pla
d’Urgell –en honor a la comarca– o el pa
de ronyó –que dona el nom a l’empresa–
fins a magdalenes, croissants de mantega, coques de poma –també de sucre, de
forner, de xoco o vegana– o pizzes, com
la torregrossina, amb formatge i nous.
Tot un repertori que aposta per una alimentació, sobretot, saludable. “De vegades algun client em pregunta si li agradarà”. Jo li dic: “a tu no ho sé, però, al teu
cos, segur que sí”, explica.
Jesús recorda els seus inicis, fins i tot
durs, quan va obrir a l’agost del 2011,
amb uns primers dies amb molta venda
però la qual no es va mantenir. A l’agost
“vaig facturar més que mai i al setembre
volíem plegar”. I ens explica una anècdo-
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ta: ens diu que és molt cristià i que quan
va començar el que li sobrava ho portava
al monestir de Vallbona de les Monges al
temps que demanava a les religioses que
resessin perquè la seua empresa anés
bé. Passats uns mesos, el negoci anava
millor, ja no li quedava gènere i hi va deixar d’anar. Un dia van trucar des del monestir. La religiosa li va demanar si podia
fer alguna cosa per ell, i Jesús li va contestar: “pareu de resar”.
En aquests anys, els clients han anat
augmentant, sobretot de fora. Malgrat
que en els darrers mesos la venda diu
que ha baixat gairebé un 20% degut a la
situació política, el forner de Torregrossa
confia recuperar-se i que el nou premi
fins i tot li aporti nova clientela, amb gent
que hi vagi de pas o a qui agradi el pa i es
decideixi a visitar la fleca.
Igualada, Andorra, Cambrils o Montblanc, entre altres, són poblacions d’on procedeix una part important dels seus clients,
fidels, que “venen un cop a la setmana”.

“Això d’agafar pa cada dia s’ha acabat”, assegura Jesús, que afegeix que la gent s’estima més comprar pa de qualitat, congelar-lo
i anar-lo gastant. “Això és el futur”, diu.
Hereu de la tradició, apassionat del pa
i, més concretament, del pa de ronyó, el
torregrossí confessa que una de les coses
que el van motivar a muntar l’empresa va
ser “que aquest pa no es perdés”, alhora
que admet que li faria il·lusió que un dels
seus tres fills continués el negoci, malgrat
que, diu, “no puc triar per ells”.
Del pa de ronyó, típic de les Garrigues
i el Pla d’Urgell, van agafar el nom per a
l’empresa. Petit, d’uns 250 grams més o
menys, aquest pa està elaborat amb farina, aigua, massa mare, llevat i sal. La seua
principal singularitat –a part de recordar
un ronyó per la forma– és la cocció al forn
de llenya i amb flama viva, que condiciona la seua aparença irregular.
També en tenen un en homenatge a
la comarca: el pa de pedres del Pla d’Urgell, amb massa mare natural de poma.
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De format gran d’1 kg, amb crosta cruixent i gruixuda, fet que el fa de conservació llarga. Per a la seua elaboració, fan
anar farines integrals i moltes al molí de
pedra, amb blats antics ecològics com
xeixa, Montcada, Aragó 03 i alcalà.
Entre les darreres creacions, en destaca
el pa 900, “un pa per la pau” que va fer en
tribut als ferits del passat 1 d’octubre a Catalunya i que “té una espècie de muntanyes
com les de Montserrat”, detalla. Aquest pa,
de mig quilogram, està elaborat amb farina
antiga de blat forment, gairebé desaparegut, que li proporciona un pagès d’Argensola, la qual cosa el fa molt aromàtic i va bé
per a la panxa, explica.
Un altre, de fa uns cinc mesos i que
encara no ha tingut temps de posar-lo a
la web, és el pa anomenat ‘la Seu Vella de
Lleida’, amb la imatge marcada al pa. De
2 kg, es tracta d’un producte sense llevat,
amb una fermentació de més de 20 hores i de llarga durabilitat que permet que
aguanti una setmana. En preguntar-li pel
seu pa preferit, Jesús s’ho pensa però
acaba per decantar-se per aquest. “Em
recorda que no tenia la Seu a prop”, diu.

Ara, els seus productes arriben lluny.
Restaurants com Lo Ponts, a Ponts; Cal
Xirricló, a Balaguer; Hostal Benet, a les
Borges Blanques; Malena, a Gimenells,
o Aimia, a Lleida, són llocs on es poden
tastar els seus pans.
Preguntat per quin triar per Nadal, ens
proposa el Panettone i, també, el pa integral, del qual ens recomana la seva consumició sense haver d’esperar al gener.

“Igualada, Andorra,
Cambrils o Montblanc,
entre altres, són
poblacions d’on
procedeix una part
important dels seus
clients”
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Text i fotografia: Josep A. Pérez

Un clàssic lluny de les grans urbs
Amb aquest qualificatiu distingia La Guia dels 100 Bars i Cocteleries de Catalunya de
l'any 2017 el Literari Pub. Aquest establiment de Mollerussa ha mantingut l'essència
del lleure que va caracteritzar la capital del Pla d'Urgell. Malauradament, Mollerussa
ha vist com aquesta hegemonia que va tenir durant els anys 80 i 90 ha desaparegut,
en paral·lel a la desaparició dels locals i sales de lleure, una circumstància que podíem
atribuir a canvi d'hàbits i de la situació socioeconòmica de la capital del Pla d'Urgell.
Tot i això, al llarg d'aquests anys algunes de les sales van poder suportar estoicament el
declivi de la situació, fidels a aquella essència que s'havia caracteritzat i que els clients
continuaven agraint. Un d'aquests continuava essent Literari Pub.
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questa sala possiblement havia sigut una de les
que va néixer amb una aurèola més classicista, al
més pur estil anglosaxó, una característica que,
podríem dir, ha fet possible la seua supervivència. Literari Pub obria portes l'any 1981, en una
de les zones amb més efervescència comercial i de
vida nocturna de Mollerussa, de la mà de Sisco i
Paquita. La parella va consolidar un local amb
ambient clàssic i un toc cultural que va atreure
un segment de públic selecte i fidel.
Decoració, música i cocteleria van ser els
elements distintius que es van encarregar
de fidelitzar el públic, i l'han mantingut fins
avui. Com s'ha dit anteriorment, el local ha
hagut de superar la davallada, gràcies a la
tenacitat de la parella, que no va defallir en
la seua voluntat de conservar-ne l'essència.
Dues dècades després de la seua fundació, han incorporat el suport de Vlad, un jove
de l'est que amb la invenció de finançar els seus
estudis buscava feina i va tenir, segons ell, la sort
de topar amb els que serien els seus mentors.
El que va començar com una feina de cap de setmana es va convertir en una passió per a Vlad. Tota
una experiència per a un jove nouvingut, captivat per
l'interiorisme del local, per la clientela i pel bon saber fer
dels propietaris del local. Vlad no va fer altra cosa que aprendre del mestratge de Sisco, els còctels i els mojitos, aquella
essència de la barra que deixava clar que es tractava de l'element d'atracció i fidelitat dels clients.
Després de més de quatre dècades de trajectòria de Sisco
i Paquita, tot feia preveure que necessitaven un relleu generacional i què millor que fer-ho de la mà d'un alumne avançat

“Decoració, música i cocteleria van
ser els elements distintius que es van
encarregar de fidelitzar el públic, i
l'han mantingut fins avui"
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com havia sigut Vlad. I així es va materialitzar
l'any 2016.
El jove cambrer va assumir la responsabilitat de dirigir el local i mantenir el llistó a l'alçada que l'havien deixat els propietaris. Vlad
tenia clar que el mestratge dels fundadors
no podia desaparèixer i calia incorporar-hi la
seua aportació personal en la mateixa línia,
i així ho ha fet. D'una banda, amb petits retocs d'interiorisme; d'altra, amb aportacions
de cocteleria que, com dèiem anteriorment,
ha permès situar el local en la guia dels 100
millors bars i cocteleries de Catalunya. I també cal destacar que ha estat capaç de regenerar un perfil de clients més joves que habitualment no freqüentaven el local.
Un seguit de circumstàncies han situat el
local en la primera línia del lleure local i comarcal. Vlad ens confessa que alguns dels elements de la sala, com els mojitos, mantenen
l'essència de Sisco, però l'aportació fresca i
atractiva dels Mamalula, un nom amb connotacions sentimentals del jove empresari, ha
completat la nova oferta del local.
Literari Pub vol continuar essent lloc de
referència, i a poc a poc anirà incorporant elements com la música en directe i detalls d'interiorisme que l'adaptin al nou mil·lenni i a les
aspiracions del seu nou impulsor, sense deixar
de banda l'essència dels seus fundadors.

“Un seguit de circumstàncies
han situat el local en la
primera línia del lleure local
i comarcal"
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Text: Anna Homs
Fotografia: Anna Homs

Tots som motor de canvi!

L

'Associació Alba és una entitat d'iniciativa social.
Té com a objectiu oferir una atenció integral a totes aquelles persones amb qualsevol tipus de discapacitat, col·lectius de joves i infants, gent gran
així com altres col·lectius en risc d'exclusió, partint de les seves necessitats i els seus interessos i els de les seves famílies.
La nostra missió és acompanyar a les persones en la realització dels seus desitjos i il·lusions oferint recursos i serveis de
qualitat i promovent un territori inclusiu i compromès.
Actualment Alba està atenent a unes 270 persones i
compta amb 285 professionals dels quals una vuitantena
són persones amb especials dificultats. Ofereix serveis integrals al llarg de la vida de la persona, des que són petits a
través del CDIAP o l’Escola d’Educació Especial, passant pels
Centres Ocupacionals i les llars residències. També compta
amb una àrea empresarial on desenvolupa diferents activi-

tats econòmiques que permeten donar ocupació a algunes
d’aquestes persones i generen també uns beneficis que es
reinverteixen en projectes propis de l’entitat.
A banda dels serveis dirigits a empreses com poden ser
el servei de neteja, jardineria o bugaderia industrial, també
compta amb un restaurant a Tàrrega, El Gat, on ofereixen
dinars de bufet al migdia i també compten amb una línia de
càterings per a empreses o celebracions de grups. A través
del servei de cuina central elaboren els menús dels menjadors de diverses escoles i llars d’infants, i a través del servei
de Quàlia projectes educatius gestionen el monitoratge i les
activitats de lleure d’aquests menjadors escolars, així com
extraescolars i l’organització de casals en períodes no lectius.
Finalment dins la línia de productes propis, l’Associació
Alba compta amb un obrador de galetes artesanes, El Rosal,
des d’on produeix uns 10.000kg de galetes a l’any. D’aques-
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tes un 70% són arrugats, la seva galeta més
famosa que es va crear de casualitat.
La història dels arrugats, de com un petit
fracàs pot esdevenir un èxit
En Lluís treballava a l’obrador i no li sortia massa bé fer les neules. Les arrugava i les
deixava en una safata i al final del dia n’hi
havia una muntanya! La gent de l’obrador se
les menjava i tothom les trobava molt bones
fins que la responsable va decidir posar-les
a la venda i, sorpresa! Van començar a tenir
èxit. Ara els arrugats es fan recoberts de xocolata i són el distintiu d’aquest petit obrador artesà.
Durant tot l’any, però especialment també per Nadal, l’Associació Alba elabora uns
lots gastronòmics amb productes amb valor
social, com les seves galetes, però també amb productes de
petits artesans del territori. Són uns lots de Nadal amb productes de gran qualitat i que estan destinats especialment
a empreses que els poden personalitzar i adaptar al pressuposst que tinguin. També els venen a particulars a través de
la botiga online botiga.aalba.cat o bé a la botiga que tenen al
restaurant o la que obren cada any al vestíbul del Palau dels
Marquesos de la Floresta al centre de Tàrrega.
A banda dels productes gastronòmics també compten
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amb una línia d’objectes artístics per a regalar elaborats per
les persones del Centre Ocupacional. Pinten sobre tela diferents dibuixos i formes i després s’enganxen en samarretes,
llibretes, mantes o altres objectes de regal. Són peces úniques, originals i pintades a mà.
Es busquen empreses amb responsabilitat social
Des de l’Associació Alba es posen en contacte amb empreses per a oferir els seus serveis professionals, així com
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els seus productes propis. A més a més, des del seu servei
de formació i inserció Enfoc també ofereixen un servei de
demandes laborals i ajuden a cobrir llocs de treball a través
de la seva borsa de treball.
L’entitat també ajuda a les empreses a implantar la RSC,
la responsabilitat social corporativa, uns valors que cada vegada són més presents en els equips directius de les empreses. Ja sigui a través de la contractació de serveis del Centre
Especial de Treball, amb la compra de productes socials o
contractant persones amb discapacitat les empreses poden
ajudar a millorar el benestar de les persones del seu territori.
Tots som motor de canvi, aquest és el lema que defineix
el marc estratègic que s’ha proposat l’entitat i que es defineix amb 5 eixos que s’aniran desenvolupant d’ara i fins el
2020:
1. Vetllar pel benestar de les persones i capacitat-les
perquè facin realitat els seus somnis i desitjos.
2. Establir col·laboracions i aliances compartint el coneixement i treballant en xarxa per un territori més compromès.
3. Apostat per la innovació al servei de les persones,
amb mentalitat emprenedora i buscant la millora i eficiència
en els nostres serveis.
4. Promoure l’economia social amb la prestació de
serveis oberts a la ciutadania i gestionant els nostres recursos per generar un millor impacte social.
5. Esdevenint una entitat socialment responsable que
incorpori la reflexió en la ètica en la seva tasca diària; preo-

“L’entitat també ajuda a les
empreses a implantar la RSC, la
responsabilitat social corporativa"
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cupada per l’impacte mediambiental i apostant per la participació i en la transparència.
Els projectes que fan posible assolir els
objectius
Lots de Nadal per a empreses i particulars,
amb productes gastronòmics artesans, ecològics i amb valor social
Des de l'Associació Alba i l'obrador de galetes El Rosal elaboren una proposta de lots
de nadal, on hi trobareu productes gastronòmics artesans, de qualitat i amb valor social, elaborats per les persones del Centres
Especials de Treball que donen ocupació a
persones amb especials dificultats. Posen en
valor la feina dels petits productors del territori que elaboren els seus productes respectant els processos tradicionals.
Galetes artesanes, amb ingredients de qualitat seguint la
mateixa fórmula de fa 100 anys
L'obrador El Rosal es va fundar l'any 1920 a Tàrrega i els seus
productes van assolir ràpidament una gran popularitat. El propietari es jubila i decideix proposar a l'Associació Alba que segueixi amb el negoci i que esdevingui una activitat empresarial
que pugui donar ocupació a persones amb discapacitat.
L'obrador és actualment un espai de treball inclusiu, una di-
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versitat que ens enriqueix i ens dóna una capacitat d'innovació
original i diferent.
Objectes de regal únics i irrepetibles pintats a mà pels artistes de l'Associació Alba
Les persones que participen del projecte ARTIS realitzen
una activitat terapèutica i artística que consisteix en expressar el que senten en forma de dibuixos i composicions. A
partir d'un troç de tela blanca un o més artistes inventen i
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elaboren el dibuix que més els agrada. Fan
servir principalment pintures o retoladors
i un cop finalitzat es retalla, s'enganxa o es
cus en diferents superfícies. Amb les composicions artístiques se’n fan objectes de papereria, accessoris, joguines i peces de vestir.
L’objectiu de l’activitat és posar en valor
les capacitats artístiques de les persones i
generar uns beneficis amb la venda dels productes que es puguin invertir en el propi servei per a poder impulsar nous projectes per
a les persones.
Elaborem uns lots amb productes per a
nadons com mantes, bodys, pitets o necessers amb dibuixos d'ARTIS i que van acompanyats de productes gastronòmics i amb valor
social com un cava de l'Olivera Cooperativa o
unes galetes El Rosal. Aquests lots ofereixen
un valor afegit a l'empresa i són un regal original per al treballador o persona que els reb.

“L’objectiu de l’activitat és
posar en valor les capacitats
artístiques de les persones i
generar uns beneficis amb la
venda dels productes"
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Text: Cristina Mongay

Fotografia: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, Centro Documental
de la Memoria Histórica, Archivo Centelles

Foto 02774: © Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, Centro Documental de la Memoria Histórica, Archivo Centelles, 2774

El bombardeig de Lleida, a través de
l'objectiu d'Agustí Centelles
L’exposició del Museu d’Art Jaume Morera recull les 70 instantànies
que Centelles prengué de la Lleida ferida pel feixisme.

D

Dos rodets de 35 fotografies van capturar l’horror del bombardeig
de Lleida

e petits, poques vegades havíem sentit a la padrina parlar dels bombardejos i la guerra. Ho feia
amb la boca petita, encara amb temor i perplexitat. Ella llavors tenia només deu anys, i tot i que sent dimarts
hauria d’haver estat a l’escola, aquell dia va ajudar als pares
al tros ,a collir les darreres albergínies. Era després de dinar,
al voltant de les 15:40 h, i el fred de la tardor començava a
glaçar-li els dits. Tot d’una, un soroll ensordidor omplí el cel,
i un grup d’avions sobrevolà l’hort en direcció a la ciutat.
Això passava el 2 de novembre de 1937, dia de les ànimes. Nou avions carregats amb 12.600 kg de bombes descarregaren amb fúria sobre Lleida, i la capital de Ponent
suportava el pitjor atac de la seva història contemporània.
Sempre s’havia dit que es tractava de trimotors Heinkel de
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la Legió Còndor alemanya, però, fa pocs anys, investigacions
han confirmat que els executors del pitjor episodi bèl·lic de
la història recent de Lleida eren nou Savoia-Marchetti de
l’Aviazione Legionaria Italiana.
Aquell migdia l’aviació feixista havia sortir de Saragossa
en direcció a la fàbrica electroquímica de Flix però, davant
de l’espessor dels núvols que cobrien el cel d’aquesta vila,
van canviar el seu objectiu. I Lleida va ser (maleïdament)
l’escollida.
Cinc minuts. Cinc minuts eterns i esfereïdors van modificar per sempre la seva fisonomia i el somriure dels seus
veïns i veïnes. Els nou avions feriren el cor de la ciutat: el
seu eix comercial. Descarregaren bombes des de la Plaça de
Catalunya fins al barri de Cappont, passant per l’avinguda
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de Blondel, el carrer Major, el Canyeret i la Rambla Ferran. I
lluny estava això de ser una casualitat. El bombardeig havia
de trasbalsar la vida civil d’aquella ciutat encara republicana.
Per això, es produí a primera hora de la tarda, quan més gent
circulava, quan tantíssimes persones sortien i entraven del
Mercat de Sant Lluís i quan els nens i nenes estaven a col·legi, al modern Liceu Escolar.
Per si n’hi hagués hagut
prou, els avions, en vol ras,
van metrallar les persones
que corrien pels carrers i
que cercaven desesperadament refugi.
En aquella època, el valencià Agustí Centelles –un
dels pioners del fotoperiodisme modern de casa nostra– treballava com a reporter gràfic del Comissariat de
l’Exèrcit de l’Est i tornava
a Barcelona procedent del
front d’Aragó. En sentir notícies de la brutal agressió,
es traslladà a Lleida per captar-ne les conseqüències.
Des de la matinada del dia
3, la seva càmera Leica foto-

grafià la desoladora estesa
de cadàvers de les víctimes
del bombardeig que restava
al terra del cementiri, entre xiprers i boira. També la
desesperació i la incredulitat

“Els nou avions
feriren el cor de la
ciutat: el seu eix
comercial"

Foto 02793: © Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, Centro Documental de la Memoria Histórica, Archivo Centelles, 2793
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Foto 02810: © Ministerio de Educación, Cultura y Deporte,
Centro Documental de la Memoria Histórica, Archivo Centelles, 2810

dels familiars i amics que hi eren per identificar-les. Després,
i durant tot el dia, Centelles es traslladà als carrers del centre
i en un segon carret capturà la desolació, les runes, la polseguera i el dolor despertat per l’atac.
Més de dues-centes cinquanta persones van perdre la
vida aquell dia, quaranta-vuit de les quals eren infants i ho
feien entre quaderns, llibres i una volada de folis de paper. I
a tantíssimes més la vida els hi canvià per sempre.
Amb motiu del vuitantè aniversari d’aquesta efemèride,
per primera vegada s’exposa tot el material capturat per
Centelles. Dos rodets de 35 fotografies que pertanyien al seu
fons personal i que durant els anys trenta es publicaren a les
rotatòries dels mitjans internacionals. Un fons documental
que l’any 2009 els fills del fotògraf va vendre en una polèmica operació al Ministerio de Cultura i que avui forma part del
Centro Documental de la Memoria Histórica.
L’exposició no només recull les fotografies de Centelles
sinó que també apropa al públic una part de la gran cobertura mediàtica que la notícia tingué arreu del món. Endicott
Bulletin, Plattsburgh Daily Press, Ce soir, Rouge-Midi, le Cri
du Gard, L’Impartial, L’Œuvre o L’Humanité són alguns dels
diaris on aparegué en portada, i també formà part del número 16 de ‘Visions de Guerra i de Reraguarda’, la revista
fotogràfica quinzenal editada entre 1937 i 1938 pel Comissariat de propaganda de la Generalitat de Catalunya.
Tres audiovisuals tanquen la mostra. Per una banda, dos
materials d’època, ‘Alas Negras. Bombardeos sobre la retaguardia de Aragón y Cataluña (1937) i ‘Catalunya Màrtir’
(1938); i, per una altra, el documental ‘El braç de les fúries’
(2007), que narra amb profunditat l’episodi en veu d’alguns
dels seus supervivents.
‘Agustí Centelles i el bombardeig de Lleida, crònica d’un
reportatge’, que es desplega al Museu d’Art Jaume Morera
fins al 21 de gener, és una mostra dura, crua i sentida que
promet emocionar, remoure consciències i fer avivar la flama d’una memòria col·lectiva molt necessària.

“El Guernica català, com també
s’anomena el bombardeig de Lleida de
1937, és un dels episodis més ferotges
de la Guerra Civil a Catalunya”
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Tenien nom
“Estimada tieta. Ha venido un juez y ha decretado pena de muerte. Me ha dicho que así lo ha
querido el generalísimo y esta mañana a las cinco
me van a fusilar. Tu ya sabes que matan a una inocente”. Són les paraules que va escriure l’any 1939
l’única dona de Badalona a qui se li va aplicar la
pena de mort. El testimoni es recull, amb tota la
seva crueltat, al llibre Tenien nom, editat conjuntament entre Pagès Editors i l’Institut d’Estudis
Ilerdencs. Es tracta d’una publicació que ofereix
per primera vegada els noms de les quasi 15.000
persones residents a les comarques de Lleida, que
van ser processades en consell de guerra o afectades per alguna de les diligències. S'hi afegeixen, a
més, les que van ser jutjades com a responsables
polítiques, les que passaren a l'exili sud-americà o
les persones que acabaren deportades en algun
camp nazi.
El llibre l’ha coordinat Conxita Mir Curcó, professora d’Història Contemporània de la Universitat de Lleida, amb la col·laboració d’Albert Rafael
Cots i Gabriel Ramon-Molin. Es tracta d’una publicació
extremadament
valuosa,
perquè recupera la
memòria de la gent
senzilla de les nostres terres que sovint no va deixar rastre textual i perquè
ens apropa a aquells
homes i aquelles dones que van patir el
pes principal de la
repressió: el pas pel
Tribunal de Responsabilitats Polítiques,
els consells de guerra, les execucions,
els afusellaments, la
mort, l’exili, la presó
i les deportació.
Cal tenir en
compte que la demarcació de Lleida
té el dubtós honor
d’acollir algunes de
les comarques més
castigades de tot
Catalunya, com són,
per exemple, els dos

Pallars, la Vall d’Aran, la Segarra i les
Garrigues. En aquest sentit, especialment descarnada és l’opressió que van
patir les dones, per a qui la repressió
no tan sols va actuar contra la seva
implicació política, sinó també pel fet
de ser mares, dones i filles de. Elles, a
més, van patir el que els autors anomenen “repressió sexuada” i van ser
acusades de llibertines, provocadores
i adúlteres.
Per tot plegat, tenim el profund
convenciment que la informació reunida en aquest llibre, presentada poble
a poble i nom a nom, ofereix noves
dades per avançar una mica més en la
comprensió de l'abast de la violència
política i de la seva penetració en el
teixit social. Es tracta de tot un repte
historiogràfic que, sens dubte, havia de
ser publicat i difòs. Per a Pagès Editors,
Tenien nom també és un exercici de
responsabilitat vers la memòria histórica i també vers totes aquelles persones
que encara romanen a les cunetes del
nostre país.
I és que la recuperació de la memòria és quelcom important i, en ocasions, imprescindible. Ajuda, no tan sols
a entendre el passat, sinó també a situar-nos en el present. Un present que,
no cal oblidar, té encara avui deu persones empresonades per la seva ideologia, diversos professionals de l’educació denunciats per abordar debats
a l’aula i un parell de joves pendents
de judici per haver publicat missatges
a les xarxes socials. També per aquests
motius, la publicació de Tenien nom esdevé, des del meu punt de vista, una
qüestió fonamental. Fem-nos nostres,
doncs, les paraules de Jacques Le Goff
i “procurem que la memòria col·lectiva
serveixi per a l’alliberament dels homes
(i les dones, diria jo) i no per al seu sotmetiment”

Joana Soto
Editora de Pagès Editors
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Text i fotografia: Ara Lleida

La demarcació de Lleida compta amb 94
establiments amb serveis específics pel
turisme Motoritzat
Les comarques del Pirineu i les Terres de Lleida disposen de 94 establiments turístics certificats amb el programa
Moturisme Ara Lleida, que acredita d’una manera específica
que ofereixen un conjunt de serveis en les seves instal·lacions expressament pensats per atendre les necessitats i facilitar al màxim la comoditat al turista motoritzat. El projecte,
impulsat pel Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida,
amb la col·laboració de la Direcció General de Turisme de la
Generalitat de Catalunya, és pioner en el conjunt de l’Estat
espanyol
El director del Patronat de Turisme Juli Alegre, va explicar
que el projecte pretén convertir la demarcació de Lleida en
un referent en l’àmbit estatal per als aficionats al món de
la moto i va destacar que amb aquestes 26 incorporacions
noves, que sumen un total de 94 establiments certificats,
aconseguirem tenir una major musculatura a l’hora de cercar mercats nous i donar a conèixer aquest projecte a escala estatal i internacional.
Durant aquest any 2017, el Patronat de
Turisme està duent a terme diferents accions promocionals del programa Moturisme
Ara Lleida, entre les quals destaca la participació a diferents fires i salons especialitzats
en el món del motor que han tingut lloc a
Barcelona i Madrid, com també en altres a
escala internacional. Cal esmentar també la
col·laboració del programa Moturisme Ara
Lleida amb moltes trobades i competicions
vinculades amb les motos que s’han celebrat
a la demarcació de Lleida.
Així mateix, des de la secretaria tècnica
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es duen a terme diferents accions en els mitjans de comunicació i les xarxes socials promocionant tant el territori com el
programa Moturisme Ara Lleida. Entre aquestes accions es
troben diferents press trips adreçats a la premsa internacional, com ara el viatge de premsa dirigit a 7 periodistes especialitzats en el món del motor d’Alemanya, Suïssa i Àustria i
una acció adreçada a periodistes del mercat francès
Aquest conjunt d’inicia“El projecte
tives són només de suport
a l’acció comercial que han pretén convertir
de fer els respectius establi- la demarcació
ments adherits al projecte.
Un projecte pioner, amb garanties i avantatges per als
motoristes
Per a l’obtenció d’aquest
segell distintiu, els responsa-

de Lleida en un
referent en l’àmbit
estatal per als
aficionats al món
de la moto"
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bles dels establiments certificats han hagut de superar un
curs amb tallers on-line i presencials per poder adquirir els
coneixements necessaris i adaptar la seva oferta a aquest
grup de clients. Els 26 establiments que han aconseguit la
certificació en aquesta segona fase es comprometen a mantenir l’oferta especialitzada almenys els dos pròxims anys.
El projecte Moturisme Ara Lleida estableix un sistema
de garantia mitjançant un segell de qualitat que identifica
els establiments d'allotjament turístic i els d’oferta complementària que reuneixen la infraestructura necessària per a
aquest segment de públic. Fins ara 94 allotjaments turístics,
restaurants, cafeteries i museus de les comarques del Pirineu i les Terres de Lleida han obtingut la certificació Moturisme Ara Lleida.
El programa aporta als
usuaris uns beneficis directes en disposar d'uns establiments que han pensat a
satisfer les seves necessitats.
Per la seva banda, els establiments poden disposar
d'unes eines per acollir un
segment turístic que fa augmentar tant quantitativament com qualitativament
un apartat del seu negoci.

Vinculat amb aquest projecte, el Patronat de Turisme
de la Diputació de Lleida ha
editat un desplegable amb
informació detallada sobre
10 rutes moturístiques i
2.000 quilòmetres de recorreguts per carreteres amb
revolts i paisatges de gran
bellesa pel Pirineu i les Terres de Lleida que abracen el
conjunt de les comarques
lleidatanes.

“El programa
aporta als usuaris
uns beneficis
directes en
disposar d'uns
establiments que
han pensat a
satisfer les seves
necessitats"
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