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Editorial
L'any 2017 ha deixat una trista i dolorosa pàgina
en la història del nostre país. D'una banda, per tots els
esdeveniments de bel·ligerància que ha patit per part
d'un Estat que no ha tingut ni la més mínima intenció
d'entendre per què aquest poble desitja la independència. Per altra, pel ressorgiment d'una animadversió per
part dels ciutadans d'altres territoris envers tot el que
fa referència a Catalunya. Tot plegat, un comportament
impropi d'un país que, a les acaballes de les dues primeres dècades del segle XXI, es vulgui considerar avançat
en l'Estat del benestar i la democràcia.
Catalunya va veure com s'abolien els drets fonamentals, s'empresonaven persones pel seu pensament,
s’intervenien les institucions, i es feia cas omís dels resultats d'unes eleccions que van ser imposades pel mateix Estat.
Però malgrat tota aquesta situació desfavorable, els
catalans s'han mobilitzat, han protestat, han reivindicat
llibertat i han expressat el seu sentiment de rebuig, tot
compaginant-lo amb l'activitat quotidiana. Aquesta ha
estat la mostra de fortalesa d'una gent que aspira a deixar el llast opressor i lluitar amb les eines del treball i el
diàleg per la seva llibertat.
És per això que en aquest número de la revista recollim una pinzellada del dinamisme del nostre territori,
de l'empenta de la seva gent, que continua lluitant per
la terra, la cultura i la identitat del seu país. Una activitat que manté viva la flama de la cultura popular, de les
institucions locals, de la llengua i de la personalitat de
cadascun dels pobles del nostre territori.
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Quan es planifiquen activitats socioeconòmiques d’una comunitat, és
freqüent plantejar, entre d’altres, la pregunta: Quines són les necessitats o
interessos del regadiu futur?
Però aquesta no és la qüestió. La qüestió aquesta hauria de ser: Què
espera la societat del regadiu en un futur?
I només llavors seria possible donar una resposta.
Per a la seva adequada formació, la planta necessita aigua en cadascun dels estadis del seu procés vegetatiu. Si no disposa de la quantitat
adequada, el seu desenvolupament, germinació, maduració, etc.. tampoc
no serà l’adequat i, en conseqüència el seu rendiment s’allunyarà cada cop
més de l’òptim i perjudicarà la resta de recursos que intervenen en l’equació: energia, treball, sòl, etc.
En aquestes latituds amb clima amb precipitacions irregulars i extemporànies, no es garanteixen en absolut aquestes aportacions, de manera
que esdevé necessari un eficient sistema de regadiu. És així fins a tal punt,
que no es concep l’agricultura sense el regadiu.
Històricament, el regadiu no ha sabut explicar de forma adequada la
seva utilitat i realitat, la qual cosa ha donat lloc a tòpics i conceptes distorsionats. Com per exemple:
• Procedència dels aliments:
És freqüent detectar en amplis àmbits socials el desconeixement
de la procedència dels productes que conformen la dieta, ja que tot
sovint no es veu més enllà de la l’ampolla que conté l’oli, la caixa on
hi ha les pomes, o la nevera que exposa la carn. I materialitzar la seva
disponibilitat implica invertir importants quantitats d’aigua, tant en el
procés productiu com en els inherents a comercialització i altres.
• L’aigua, un recurs escàs
Aquest és un concepte relatiu: la seva escassetat, o no, és balanç entre
les demandes i l’oferta estadística, atenent a les capacitats de reserva, regulació i transport. Són les poblacions associades a les masses d’aigua les
que estableixen la seva ‘escassetat’ i la petjada hídrica dels seus habitants.
L’aigua és un recurs cíclic. Aquesta obvietat ens ha de fer reflexionar
sobre les modalitats de gestió i eficiència. Assumint que l’aigua és un recurs valuós amb capacitat de crear riquesa i és, a més, periòdica i ineludiblement renovable, és una obligació social rendibilitzar els recursos. El
regadiu és una fórmula, potser l’única, que permet transformar l’aigua en
un bé fonamental de consum.
Podem concloure, insistint en què el regadiu és el còmplice necessari
per a l’aprofitament del recurs de l’aigua que, com a tal, pretén que ho
contempli la societat. Queda fora de tota discussió que els processos de
reg han d’aspirar a la màxima eficiència i mínim cost mediambiental que
permetin les tecnologies més adequades i les bones pràctiques.

Conclusions

S’ha de recalcar que el regadiu no consumeix aigua, sinó que, amb
ella, amb tècniques i garanties, és capaç de generar riquesa i possibilitar
assentaments de poblacions (fa habitable el territori), i afavoreix el procés
primari de produir aliments, el bé de consum més important destinat a la
societat.

Comunitat general de regants dels Canals d’Urgell
Ramon Carné Teixidó - President
Miguel Varea Casado - Gerent
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L'antiga discoteca Musicland
de Mollerussa es convertirà en
seu dels escoltes
El 22 de desembre de 1973, Joan Vila, Matias Palau i Xisco Pedrós inauguraven la sala
Musicland, un projecte que va representar
tota una revolució en les discoteques de la
demarcació de l'època
L'enderroc de l'interior de l'antiga discoteca Musicland, provocarà que l'espai es convertixi en seu de
l'Agrupament Escolta Cal-Met, i s’utilitzarà també com a
espai polivalent per a usos socioculturals. Una primera
fase a la qual seguirà la substitució de la coberta i l'adequació dels espais interiors de l'edifici.
La primera fase de l'enderroc té un pressupost de
17.545 euros. Per la següent fase de la substitució de la
coberta, el consistori ha obert el procés de licitació amb
un pressupost total de 69.808 euros. Paral·lelament,
des dels serveis tècnics municipals s'està treballant en
el projecte d'adequar els espais interiors per als usos
definits.
L'espai compaginarà l'activitat de Cal-Met amb una
sala polivalent d'uns 100 metres quadrats, que ocuparia
part de la que va ser la segona pista de la discoteca, per
activitats que puguin organitzar altres entitats de la ciutat.
La discoteca Musicland es va inaugurar el 22 de desembre de l'any 1973 de la iniciativa de Joan Vila, Xisco
Pedrós i Maties Palau, tres joves mollerussencs que van
trencar els esquemes de les sales que existien en aquella
època a la demarcació i fins i tot a Catalunya. Musicland va
ser el revulsiu a les sessions de ball de l'Amistat i a la seva
discoteca Aixopluc.
Els impulsors de Musicland, amb Xisco Pedrós al
capdavant, van ser capaços de traslladar a Mollerussa
un concepte d'interiorisme i d'ambient importat de les
sales mítiques com Studio 54, però el segell distintiu de
la sala va ser la metamorfosi musical, del rock a la fusió
del funk i del soul que es convertiria en música disco.
Musicland va marcar una època i es va convertir en
referent dels caps de semana, tot i que alguns anys després es va començar la construcció de la macro disco
Big-Ben, una competència amb la qual la petita sala va
poder cohabitar durant més de 20 anys.

Text: Josep A. Pérez

Regar és una decisió social
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Neix a la Segarra la primera
associació de Dissenyadors de
Roba i Complements

unir disseny i moda d’autor, creacions úniques i materials de
primera qualitat. A aquest propòsit s’afegeix el valor de ser
mostrades en llocs emblemàtics i amb un alt valor patrimonial
i turístic.
La primera mostra del treball d’aquesta associació, anomenada Vestim Segarra, pretén realitzar una desfilada en un
castell de la comarca per tal de consolidar moda i turisme.
En l’acte de presentació es van donar detalls de les accions
previstes, el logotip de l’associació i el cartell de la desfilada
Primavera-Estiu 2017.
L’Àrea de Turisme del Consell Comarcal de la Segarra, impulsora de l’Associació de Dissenyadores, organitzaria accions juntament amb l’Associació de Dissenyadores perquè és
possible combinar dues activitats econòmiques com moda
i turisme, essent proactiu per cada una de les parts i buscant la mateixa finalitat en dos camps tan diferents: donar a
conèixer la nostra comarca.

Els membres de l'associació van donar detalls de les accions previstes, el logotip de
l’associació i el cartell de la desfilada 'Primavera-Estiu 2017'
El Teatre Cal Eril de Guissona va ser l’escenari on es
va dur a terme aquest disabte lʼacte de presentació de
lʼAssociació de Dissenyadors de Roba i Complements de
la Segarra. L’Associació neix de la inquietud d’un grup de
dissenyadores, de roba i complements de la Segarra, per
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Es prou conegut que Manuel de Pedrolo va treballar tota la seva
vida per promoure la lectura en català. Ho va fer des de l’activisme
cultural, escrivint una novel·la rere l’altra i al capdavant de la ‘Cua de
palla’, tal vegada la col·lecció de novel·la negra més reeixida de la nostra pròpia història literària. Pedrolo deia que “mai no es llegeix prou
encara que es llegeixi massa”. Una frase que, sens dubte, hauríem de
portar gravada a la pell, no tan sols com a eslògan sinó també com a
praxis, si volem fer-nos dignes hereus del seu llegat.
Enguany es compleixen 100 anys del seu naixement i la Institució
de les Lletres Catalanes, de la mà de l’entusiasta Anna Maria Villalonga,
ha decidit impulsar-ne el centenari. Tot un acte de justícia i necessitat.
Recentment s’ha publicat l’estudi ‘Hàbits de cultura i compra de
llibres a Espanya 2017’. La recerca indica que els índex de lectura han
passat del 59,7% al 65,8%, en tan sols cinc anys. Els lectors llegeixen
una mitjana de 13 llibres a l’any o, el que és el mateix, un llibre al mes
i, en especial, són les dones les que ocupen el temps lliure amb un
llibre a la mà.
Aquestes dades ens demostren que anem per bon camí. Cal
mantenir, doncs, la marxa posada i continuar centrant els esforços en
editar llibres de qualitat per a totes les edats i per a tots els gustos.
Si parem un moment atenció a allò que passa al nostre voltant, ens
adonarem que vivim en una societat en constant evolució: a Lleida i,
per extensió a Catalunya, hi observem una societat viva, expressiva i
persistent. La cultura la fem entre tots i totes i ens hem de felicitar per
la quantitat de festivals de música, teatre, cinema i literatura, entre
altres, que poblen les nostres viles i ciutats. Sovint és la gent anònima
la que, de forma desinteressada, treballa per crear una societat culta i,
per tant, madura i intel·ligent.
La cultura, doncs, és viva. I ho és gràcies a les persones, empreses,
institucions i entitats que, tossudes, s’empenyen a apropar-la a l’espectador, a l’oient o al lector. Els exemples són diversos i seria complicat
exposar-los tots. Un d’ells, el de Pedrolo, n’és un dels més paradigmàtics. L’hem conegut durant molts anys per una única obra, ‘El mecanoscrit del segon origen’, però enguany ens hi hem bolcat de forma
col·lectiva i ja han començat a sortir reedicions d’alguns dels més de
120 llibres que va escriure, com ‘Es vessa una sang fàcil’ o ‘Pedrolo
contra els límits’, l’assaig que Jordi Arbonès va dedicar a la seva obra.
Festivals, homenatges, documentals i un llarg etcètera són només alguns dels exemples que demostren l’ebullició cultural de la societat
que compartim.
Si de dinamisme cultural parlem, és imprescindible destacar també un fenomen literari de gran calat i que, des del meu punt de vista,
caldria reivindicar i recolzar amb força. Es tracta de tot un seguit d’escriptors que, des de ja fa uns anys, han apostat per la novel·la negra
lleidatana. És tal la força amb la que han nascut que ja copen tots els
festivals de gènere del país i, si sabem vehicular-ho bé, estan cridats,
de ben segur, a ser un d’aquells moviments que deixen petjada.
Fets com aquests ajuden a incentivar el plaer de la lectura. I a nosaltres, professionals del llibre, ens empenyen a treballar per ajudar a
construir aquell món millor que somiava Pedrolo.
Bona lectura i bona salut per la cultura!
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Eulàlia Pagès
Pagès Editors

Text: Cristina Mongay

El món somiat per Pedrolo

Preixana promou els productes
alimentaris de proximitat entre
els escolars
Potenciar el consum de productes alimentaris de proximitat entre tots els sectors de població és l’objectiu de
l’Ajuntament de Preixana, que al desembre organitza la
fira gastronòmica De Prop. Amb l'objectiu d'arribar també
als més petits, el consistori i l’escola Montalbà han organitzat un taller de collir olives i de posar-les en pots per
garantir la seva conservació.
Amb l’ajuda de l’expert Ramon Niubó de 73 anys;
del Modesto, i del regidor d’Ensenyament, Josep Badias,
al voltant de les 10 del matí ha començat el taller. Amb
l’ajuda dels professionals i de les mestres, els escolars
han començat a estendre la borrassa sota dels olivers i,
seguidament, mentre un agafaven les rascletes per collir
les olives, els altres aguantaven la borrassa per evitar que
les olives sortissin. Després han entrat de nou a l’escola
on han posat les olives en pots amb aigua, sal i herbes
aromàtiques com farigola per garantir la seva conservació.
El taller ha finalitzat amb l’elaboració de les etiquetes per
guarnir els pots on cada alumne ha inventat el nom de la
seva empresa productora.
L’acte ha servit també per presentar el cartell de la cinquena edició de la fira gastronòmica De Prop, que Preixana celebrarà els dies 16 i 17 de desembre
L’alcalde, Jaume Pané, ha posat en valor aquesta activitat i ha dit que “és molt important que els més petits
aprenguin a valorar els productes alimentaris de proximitat”. Pané ha assegurat que “des de Preixana treballem per
sensibilitzar la població i incrementar el consum de productes que s’elaboren al territori per tal de generar riquesa a la
zona i ajudar a crear llocs de treball a la vegada que garantim una alimentació sana, equilibrada i sostenible”.
El taller amb els escolars s’emmarcava en la Setmana
Bio per a l’alimentació ecològica, motiu pel qual després del
taller, els escolars han recuperat forces amb un esmorzar
bio amb productes ecològics, pa de La Garbiana de Tarroja
de Segarra, xocolata a la pedra d’Agramunt i oli de Preixana.
L’acte ha servit també per presentar el cartell de la cinquena edició de la fira gastronòmica De Prop, que Preixana
celebrarà els dies 16 i 17 de desembre amb un ampli mercat
de productes de proximitat, show cookings, demostracions,
maridatges, tallers, networking, entre altres propostes.
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Stop repressió
hipoteques vinculades
S’ha acabat anar al banc i que t’apuntin amb un bolígraf carregat de tinta perquè signis les assegurances de la casa, el
cotxe, de vida… A canvi d’una hipoteca. La nova llei hipotecària (que entrarà en vigor aquest semestre) impedirà que
et puguin obligar a contractar pòlisses per acompanyar el
préstec.
A aquesta pràctica se l’anomena venda vinculada de productes financers i és un mandat de la Unió Europea. Significa
que la banca ha de presentar diverses alternatives, acompanyades d’assegurances o no, de manera que el client pugui
decidir lliurement si contracta la pòlissa pel seu compte.
A aquesta pràctica se l’anomena venda vinculada de productes financers. A partir d’ara, el mandat de la Unió Europea
implicarà que la banca ha de presentar diverses alternatives, acompanyades d’assegurances o no, de manera que el
client pugui decidir lliurement si contracta la pòlissa pel seu
compte.
El projecte de llei prohibeix cobrar despeses per analitzar diferents alternatives, una cosa que mai no hem fet ni farem
els corredors d’assegurances.
És més, el legislador adverteix que no es podran empitjorar
les condicions dels préstecs, encara que el client no accepti
les pòlisses que ofereix el banc.

Estaves pagant fins a 700 euros més d’hipoteca
Fins avui, les hipoteques s’encarien 700 euros anuals quan
no acceptaves un producte vinculat. Les entitats financeres
exigien que es contractessin productes i serveis per rebre el
préstec: assegurances, domiciliació de la nòmina i de factures, targetes de crèdit… Si no ho acceptaves, els diners podrien costar més d’1 punt anual.
Segons Paloma Arenas, directora general d’E2K GLOBAL, el
consumidor és conscient de la professionalitat que sempre
han demostrat els corredors d’assegurances davant les entitats financeres. Són independents de qualsevol companyia
i només busquen el benefici directe per als interessos de la
persona hipotecada, quelcom que fins ara no han demostrat
les entitats financeres, on també hi ha un gran desconeixement de les assegurances.
Finalment, la nova llei preveu crear una llista negra de clàusules abusives, en què s’inclouran tots els punts que els jutges han declarat abusius. El notari podrà obligar el banc a
retirar-los.

7

TR La revista de www.territoris.cat
Text: Territoris.cat

Teresa Carles preveu convertir
Bell-lloc en el Silicon Valley de
l'alimentació saludable

F

a aproximadament tres dècades, uns visionaris lleidatans es van atrevir a obrir a la capital del Segrià el restaurant vegetarià Paradís, un projecte que ha tingut
continuïtat fins fa poc temps, i que ha derivat en una
de les companyies de cuina saludable de referència al país,
Teresa Carles. El modest projecte empresarial de la família ha
derivat en una cadena de cinc restaurants a Barcelona, Saragossa i Lleida i un en construcció, una cadena de producció a
Bellcaire i una nova planta de 6.000 metres quadrats que es
construeix a Bell-lloc.
La visió que va tenir al seu dia la parella Teresa Carles i
Ramon Barri es va desplegar de manera exitosa amb l'empenta creativa de Jordi i Mar Barri, projectant la marca Teresa
Carles com a icona de la cuina saludable. Del projecte Teresa
Carles en va deribar FLAX & KALE, TERESA'S JUICERY, Teresa's
Stairway to Health, Feel Good Food o Baobab de Saragossa,
marques del grup que es troben en sis establiments de Barcelona, Saragossa i Lleida, amb una oferta variada i creativa en
el marc de la cuina saludable.
La marca s'ha volgut allunyar de les propostes vegetarianes tradicionals, incorporant molta creativitat i innovació en
els productes dels seus establiments, una aposta ferma per
l'I+D que segons Jordi Barri ha sigut la base de l'èxit de la companyia.
La cadena de restaurants s'ha consolidat convertint-se en
pionera i referent en el sector, fins al punt que els mateixos
clients dels establiments han sigut els que han provocat que
l'empresa hagi desplegat un nou segment de negoci dedicat
al client final.
Amb aquest afany en la innovació Teresa Carles va llançar
els sucs premsats en fred - Cold-Pressed- batuts saludables,
que s'han convertit en un dels productes insígnia de la companyia, acompanyats dels gelats, salses, brous, pasta fresca,
pastisseria o deshidratats. Tots aquests productes s'elaboraven directament en els mateixos establiments i en l'obrador
que l'empresa té a Bellcaire, però el creixement en espais
gastronòmics i la venda al consumidor final ha obligat la companyia a projectar un nou centre logístic, que es construeix a
Bell-lloc.
Vam acompanyar els directius de la companyia Ramon i
Jordi Barri en una visita a les obres de la nova planta del Pla
d'Urgell, per conversar i conèixer els projecte dels lleidatans.
Una entrevista en la qual la passió de Jordi Barri ens desbor-
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dava; projectes, idees, visió “La marca s'ha volde futur i moltes ganes d'in- gut allunyar de les
novar en el sector de l'alimentació, que segons el jove propostes vegetariempresari ha de representar anes tradicionals,
un important pilar econòmic, incorporant molta
sostenible i saludable en els
creativitat i innovapròxims anys.
L'empresa ha adquirit ció en els productes
una parcel·la de 20.000 me- dels seus establitres quadrats en el Polígon
Vinyes del Mig de Bell-lloc, ments”
de les que en una primera fase en construiran 6.000, per a
noves línies de producció, gestió i una destacada secció destinada a la Investigació i el Desenvolupament (I+D). Jordi Barri
creu que Bell-lloc podria convertir-se en el Silicon Valley de
l'alimentació saludable.
Les noves instal·lacions del Pla d'Urgell estan dimensionades pel futur creixement de la companyia, que en els pròxims
dos anys podran ocupar al voltant de mig centenar de persones, i que estaran enllestides el primer trimestre del 2018.
Les previsions de la companyia també responen a l'aliança
que han dut a terme amb la companyia sueca de moda H&M,
que en la nova gran planta de Passeig de Gràcia va decidir introduir una cafeteria Flax&Kale de la companyia Teresa Carles,
única al món. Una iniciativa pionera en una superfície de moda,
però que va ser conseqüència de la demanda dels mateixos
clients, segons va explicar Jordi Barri. Un acord important per
als lleidatans que els obre una porta a la internacionalització.
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El No Surrender Festival aconsegueix
l'objectiu de rècord de participants
El No Surrender Festival de Vilanova de Bellpuig ha aconseguit reunir 1004 músics que
aquest dissabte han interpretat aquesta cançó
de Bruce Springsteen. Han assolit així el repte
de superar el miler i els organitzadors s'han
mostrat molt satisfets no només per la xifra
sinó també pel producte final
L'organitzador del festival, Josep Maria Pons, és el propietari de la Sala Boss d'aquest petit municipi del Pla d'Urgell,
i ha reconegut estar molt orgullós d'aconseguir-ho, però ha
assegurat que no repetirà.

La majoria de músics han arribat d'arreu de Catalunya
però també de fora, com ara d'Astúries o fins i tot Roma. Els
primers han començat a fer acte de presència a les 7 del matí.
A les 11h s'ha fet un primer assaig conjunt i a la tarda s'han enregistrat per ordre els instruments: bateries, baixos, guitarres,
teclats i veus. Els organitzadors han destacat el bon nivell dels
participants, que duien la cançó assajada de casa i que només
els ha calgut tocar-la tres vegades per fer-la correctament i
alhora. A les 7 de la tarda tots junts han interpretat diversos
cops el No Surrender del Boss i s'ha enregistrat un videoclip.
A Josep Maria Pons se li va acudir la idea de reunir 1.001
persones interpretant una cançó de Bruce Springsteen al maig
de l'any passat, després de veure per Internet un vídeo gravat
a la ciutat italiana de Cesena, on es feia el mateix però amb
una cançó dels Foo Fighters. Aquest vídeo es va enregistrar al
2015 i la iniciativa està promoguda per Rockin'1.000, que l'estiu de l'any passat va aplegar a la mateixa ciutat italiana novament 1.001 músics, però en aquesta ocasió es van enregistrar
més cançons d'altres grups, com Nirvana o ACDC.
El compositor i músic Antoni Tolmos ha estat l'encarregat
de dirigir els més de 1.000 músics que han interpretat la cançó
de Bruce Springsteen. La idea és pujar a internet la cançó i que
també se li faci arribar una còpia al mateix Bruce. Tolmos ha
explicat que el Boss era coneixedor d'aquesta iniciativa, que
se l'havia convidat i que, tot i que finalment no ha vingut, ha
dit entendre-ho i ha destacat que Bruce Springsteen ha estat
present a través de cada músic que aquest dissabte ha omplert el Camp de futbol de Vilanova de Bellpuig.
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Els museus en general, i els territorials en particular, continuen desenvolupant
les funcions que defineixen des de fa molt de temps que és un museu: forma una
col·lecció, conservar-la, restaurar-la, estudiar-la, difondre-la i promoure la recerca
humanística i científica, per a gaudi i formació de la societat. Actualment, totes
aquestes funcions i altres, estan cada dia més obertes als interessos del col·lectiu
social que ens acull i l’establiment de contactes per a incloure propostes que ens
arriben dels diferents sectors de la societat, és una prioritat i una necessitat, dins
de les actuacions dl museu. Anant de l’àmbit general al particular, comentarem algunes de les principals actuacions dels Museus de Tàrrega i paral·lelament, els projectes que ens lliguen amb les diferents xarxes que formem part.
Les excavacions de l’antic portal d’Urgell (segle XIV) on es va localitzar una de
les torres medievals, la continuació de les excavacions a la vessant sud del castell
de Tàrrega, les excavacions de sitges tardoromanes del Pedregal i la finalització de
l’adequació interior del pou de gel han centrat bona part de la feina dels arqueòlegs
del Museu Comarcal de l’Urgell.
Quant a les exposicions de producció pròpia direm que la mostra ‘Els Sobies-Càrcer i la Tàrrega del seu temps’ ha estat la culminació del projecte de recerca
sobre la nissaga targarina més important, des del mitjans del XVII fins a començaments del segle XX, intitulat: ‘Els Sobies de Tàrrega: orgull, potència, lideratge i
conflictivitat’, obra en tres volums (1.608 pàgines) del professor i doctor en Història
Josep M. Planes Closa.
L’altra gran exposició de producció de producció pròpia, acompanyada del corresponent catàleg, fou: ‘L’espai / temps Calafell 1917-1986. Mig segle de fotografia’,
una anàlisi detallada i raonada de la trajectòria professional del, segurament, fotògraf més important de la Tàrrega del segle XX, un estudi de l’investigador d’història
de la fotografia: Ramon Barnadas Rodríguez.
En relació a les activitats que hem dut a terme dins de les xarxes museístiques
en què participem cal destacar les exposicions: ‘Vestir la Moda’, organitzada des
de la Xara de Museus de les Terres de Lleida i Aran, i on es mostren diferents indumentàries dels segles XVIII, XIX i XX de les col·leccions de diversos museus de les
comarques lleidatanes. Des d’Arqueoxarxa hem participat en les exposicions: ‘Jocs i
joguines a l’antiguitat’ i ‘La fi és el principi’ (sobre les descobertes de restes humanes a les excavacions de necròpolis de l’antiguitat).
I fruit de la recerca sobre la necròpolis jueva medieval i el call de Tàrrega feta
pels arqueòlegs del museu; la periodista Gemma Peris i la dissenyadora M. Alba
Minguell van escriure i il·lustrar profusament una novel·la històrica juvenil: ‘Una
aventura al call de Tàrrega’, que ha tingut un fort èxit editorial a la ciutat.
Des del Museu Trepat s’ha treballat en l’elaboració i la posta en pràctica del
Laboratori de Ciències per a la infància de 0 a 6 anys, seguint l’exemple i les formacions que s’imparteixen a la Universitat de Manresa. S’ha acabat de restaurar l’altell
de la nau 4 de l’antiga Fàbrica on s’hi ha col·locat centenars de dels antics motlles i
matrius de peces que composaven les màquines agrícoles J. Trepat.
I de cara a la consolidació de la projecció exterior del museu s’ha organitzat la
quarta edició del Festival de Creació Contemporània Embarrat i la segona edició
del McTrepat o la influència de la cultura americana a les nostres terres, a més de
jornades tècniques sobre innovació de l’ús de l’aigua en el camp i la gravació de
videoclips musicals i la gravació de petits metratges.

Jaume Espinagosa Marsà
Director dels Museus de Tàrrega: Museu
Comarcal de l’Urgell i Museu Trepat
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Text: Rosa Sánchez

Un museu al segle XXI

El moviment escolta ocupa
Tàrrega en una trobada
sense precedents
Més de 13.000 escoltes es reuneixen a la capital de l'Urgell
durant el cap de setmana, en el
que s'han dut a terme activitats
al voltant de la corrupció, les
desigualtats i a favor de la diversitat cultural
Els missatges contra la corrupció, la
discriminació i les desigualtats i a favor de
la diversitat cultural i l'obertura de fronteres han estat els eixos del manifest de la
Jamborinada, la trobada d'escoltes i guies
que ha reunit més de 13.000 infants i joves
a Tàrrega durant aquest cap de setmana.
És l'esdeveniment d'aquestes característiques més multitudinari que s'ha organitzat mai a Catalunya amb participants que
han arribat d'arreu del país i també de les
Illes i el País Valencià.
allotjat en unes 2.500 tendes instal·lades en una zona d'acampada de prop de
50.000 metres quadrats. La capital de l'Urgell s'ha convertit aquest cap de setmana
en Ciutat Escolta i gairebé ha doblat la
seva població.
Els organitzadors destaquen que
aquesta macrotrobada ha volgut fer visible la feina que porta a terme el moviment
escolta com a motor de canvi de la societat. La coordinadora de la Jamborinada i

Tàrrega,
molt més que teatre

comissària general de Minyons Escoltes i Guies de Catalunya, Núria Montanyà, ha assegurat que des de l'escoltisme el que pretenem és educar els infants i joves perquè
siguin crítics, conscients i compromesos, per tant, que no
es quedin només amb la crítica sinó que vulguin fer coses,
que realment es comprometin amb ells mateixos, amb el
seu grup i amb la societat perquè aquest canvi pugui ser
possible
Montanyà ha remarcat també que estan molt satisfets
del desenvolupament de la trobada. Estem molt contents
perquè ha funcionat tot molt bé, ha afirmat, i ha agraït
també la col·laboració de l'Ajuntament de Tàrrega per superar aquest repte logístic.
Més 13.000 infants i joves d'entre 6 i 18 anys han participat en les activitats, que han girat al voltant de temes
com el medi ambient, la interculturalitat, les desigualtats,
el consum o l'ocupació, un treball en valors que els agrupaments ja han portat a terme durant el curs.

De ben segur que seria complicat trobar algun ciutadà que no
escollís el mot ‘teatre’ si li demanéssim definir Tàrrega en una sola
paraula. Sens dubte, la capital de l’Urgell és famosa arreu de Catalunya, i també més enllà, per la Fira de Teatre al Carrer, que avui dia
pren el nom de FiraTàrrega. La Fira (com aquí l’anomenem) és un
dels esdeveniments més rellevants del país i, en conseqüència, és
la cita cultural més important del calendari a la ciutat. Però l’activitat cultural targarina no s’acaba aquí. La nostra és una ciutat amb
una intensíssima vida social i cultural.
La Cultura és fonamental per garantir el progrés de la societat;
és una eina indispensable per al desenvolupament de l’ésser humà.
Aquesta premissa forma part de l’ADN dels targarins. Per això, malgrat Tàrrega sigui sinònim de teatre, és molt més. Des que arrenca
l’any fins que acaba, la intensitat de l’agenda cultural de la ciutat
només afluixa, una mica, en ple estiu. I no ho fa gràcies a la implicació de nombrosos ciutadans que, en la immensa majoria dels
casos de forma desinteressada, treballen per mantenir viva la vida
cultural d’aquesta localitat, ja sigui a títol individual o des d’alguna
de les nombroses entitats que s’agrupen sota el paraigua d’AGenTa
(l’Agrupació d’Entitats de Tàrrega).
Ni les Targanades (la festa amb la qual des de fa tres anys els
targarins donem la benvinguda al nou any), la cavalcada de Reis
(a càrrec d’una secció del grup de teatre BAT), la festa dels Tres
Tombs (organitzada per la Societat de Sant Antoni Abat), el Carnaval (que ha esdevingut un dels més multitudinaris de Ponent des
que l’organització és en mans de l’associació Agrat), nombrosos actes de la Festa Major (un dels atractius de la qual són les mostres
de cultura popular que organitza Guixanet), la revetlla de sant Joan
o la celebració del Correllengua per la Castanyada (coordinades
des d’AGenTa) fins al lliurament dels Premis Culturàlia (impulsats
pel Centre Cultural) no serien possible sense la implicació ciutadana. Però tampoc no ho serien iniciatives com les diverses fires que
organitza l’associació de joves Agrat al llarg de l’any o els festivals
musicals Lo Closcamoll o Paupaterres, per posar alguns exemples.
Malgrat que el compromís de l’Ajuntament de Tàrrega amb la
Cultura és més que evident (mira de donar suport a la immensa
majoria de les iniciatives culturals que sorgeixen a Tàrrega), és evident que per si sol no arribaria on es pot arribar gràcies a l’esforç
i dedicació de nombroses persones i entitats que treballen per fer
més rica i variada la vida social i cultural targarina. Gràcies a elles
avorrir-se a Tàrrega és missió impossible.

Lourdes Cardona
Directora de Nova Tàrrega
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Assegurances: ufff...
Segurament, la major part de les persones, quan vegin que parlo d’assegurances
facin un ufff...! Que avorrit! Quin pal! Qui coneix això i la seva lletra petita?
Com que sóc un convençut que és un camp desconegut i molt maltractat per
la mala reputació que ha vingut mantenint durant molts anys, he fet el cor valent
i m’atreveixo a parlar d’aquesta ovella negra que és el món de les assegurances.
En primer lloc, ens hem de plantejar perquè serveixen i si són vertaderament
útils. Si observem des d’una perspectiva històrica, ja comencem a trobar-ne
vestigis. Si ens remetem a uns 3.000 anys enrere, entre els Fenicis i els Babilònics,
trobarem que ja tenien una espècie d’assegurança per garantir les caravanes que
creuaven el desert. Una mica més endavant en el temps, veurem que, tant Grecs
com Romans, també utilitzaven mecanismes per assegurar les càrregues de les
naus que creuaven la Mediterrània. Lògicament, no ens podem oblidar que, a
l’Edat Mitjana, hi hagué, de fet, l’aparició del primer contracte d’assegurança
que serviria per cobrir les mercaderies que portava el vaixell Santa Clara i que
les transportava des de Gènova fins a Mallorca. Durant el segle XIV comença a
aparèixer l’argot de pòlissa, assicuramentum, amb contractes asseguradors que
sempre estaven mitjançats per corredors o agents.
Un fet molt destacat va ser que, ja al 1.435, el Consolat del Mar a Barcelona
promulgà la primera ordenació legal i normativa –almenys, de la que es té notícies –.
A partir d’aquest moment, a tot Europa ja es van crear mecanismes i societats
per tal de donar tranquil·litat enfront de fets accidentals. De fet, l’entitat que ja el
1679 es consolida de tal manera que ha arribat fins als nostres dies és Lloyds de
Londres, una de les més importants asseguradores actuals, que fou fundada en
una taberna, propietat d’un senyor anomenat Edward Lloyd.
Sempre, la constant, durant aquest periple d’uns 5.000 anys, la manera de fer
front a accidents sobrevinguts a béns d’una persona, ha sigut de forma col·lectiva.
Per tant, clarament des de l’inici, s’han mutualitzat les pèrdues que afectaven un
particular. Aquest continua sent el principi de l’assegurança actual: a canvi d’una
petita quantitat de diners, aconseguim que, a cadascun de nosaltres, se’ns paguin
els mals que, per diverses causes, ens han perjudicat –sempre que aquests fets
estiguin previstos a la nostra pòlissa–.
Actualment, a tot el món existeix l’assegurança. I com més desenvolupades
es troben les societats, més important és el desenvolupament del mercat
assegurador i més coses i fets podem trobar susceptibles de ser assegurats.
Així, actualment, al nostre país, no és concebible que tinguem pertinences tan
habituals com poden ser les llars o els mateixos cotxes sense assegurar. I és que
ja no només els podem assegurar, sinó que, de fet, és obligatori per llei. Aquí
podríem parlar dels centenars d’assegurances obligatòries que hi ha dins el nostre
país, ja siguin sobre els béns, com sobre les nostres responsabilitats enfront de les
persones a les quals podem causar algun perjudici de manera involuntària.
Dit això, l’existència d’assegurances obligatòries, juntament amb la importància
econòmica d’aquest sector, cau pel seu propi pes; la necessitat de tenir un
ordenament legal és molt important
Actualment, quasi podem assegurar la major part dels béns o responsabilitats
que tenim. Tot és qüestió de tenir la pòlissa adequada i pagar el preu que
correspongui a aquell bé. Per tant, enfront d’una activitat tan diversa, per tal
de protegir els consumidors, tots els Estats han desenvolupat un ordenament
legal que obligui les parts a actuar dins el marc establert perquè així, totes elles
compleixin amb les obligacions que els correspon.
Mirat des de fora, com a consumidor no expert amb aquest món assegurador,
veig que la imatge que –per desgràcia– tenim és aquella que s’equivaldria amb la
frase de tots són igual. Aquesta és una trampa terrible que, en molts casos, fa que
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ens vegem seriosament perjudicats
com a consumidors. I és que de fet, a
mi m’agradaria transformar aquesta
frase amb una altra que segurament
ens permetria obtenir bons resultats
a l’hora d’utilitzar l’assegurança i és
tan simple com: això és complicat,
necessito un assessor.
La millor manera de gestionar les
nostres assegurances serà sempre per
mitjà d’algú que en sàpiga, que sigui
un professional de la mediació i que
estigui al nostre abast, ja que sovint
els sinistres són complexes a causa de
les circumstàncies en què tenen lloc,
ja sigui degut a diferents perjudicats,
a les dificultats de valoració, a les
exigències dels diversos intervinents, o
a la dificultat de prova de l’existència o
el valor del bé.
Bé. Podríem estendre’ns moltíssim
sobre aquest món assegurador que,
contràriament al que mencionat
al principi, en realitat no té res
d’avorrit. Els que ens hi dediquem, de
cap manera, quan anem cada dia a
treballar fem un ufff...! Ben al contrari,
sabem que tenim davant persones que
confien en nosaltres i que nosaltres hi
som per donar-los un servei exquisit: ni
més ni menys que el que es mereixen.

Paco Palacín
Director d'Asur Brok S.L
Corredoria d'assegurances
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Troben les restes de material
orgànic més excepcionals de la
història del jaciment de Iesso
La campanya d'excavacions del jaciment de la Iesso romana de Guissona ha donat uns resultats molt satisfactoris als
arqueòlegs amb la troballa d'una gran quantitat de material
orgànic en un pou fora muralla. Segons el director de l'excavació, Josep Guitart, es tracta de la troballa de material d'aquest
tipus més important de la història d'aquest jaciment i també
a Catalunya. Un dels objectes més valorats és una galleda de
fusta molt ben conservada, però també plats de fusta i eines
que van caure al fons de pou entre els segles II i III d.C.
El fet que aquest pou de 6 metres hagi conservat l'aigua
durant els darrers 2.000 anys ha permès la conservació de tot
aquest material entre el qual també s'ha trobat restes de vegetació i fruits de l'època que en terra seca s'haurien descompost.
El pou on s'han trobat tots aquests materials està situat
fora muralla de la Iesso romana, que els arqueòlegs consideren que va ser un edifici que actuava com a magatzem i
que ja es va començar a excavar en anteriors campanyes. Al
jaciment hi ha localitzats fins a 5 pous, dels quals només se
n'han excavat 2 a finals dels anys 90 i que no van donar uns
resultats tan satisfactoris com aquest, tot i que també en van
extreure algunes fustes. Josep Guitart ha explicat que els habitants de la Iesso van deixar d'utilitzar aquest pou i el van
tapar al segle III d.C. perquè l'edifici on es troba es va aban-

donar, ja que calia recuperar l'estatus defensiu de la muralla.
Segons Guitart, la singularitat de les troballes de material orgànic rau en el fet que a les excavacions normals no es
troba aquest tipus de restes perquè amb el terra queden descompostes, de manera que l'únic que surt són ceràmiques,
metalls i pedres. En aquest sentit, el professor d'Arqueologia
de la UAB i codirector de l'excavació, Joaquim Pera, ha explicat que com que el pou ha conservat l'aigua durant 2.000
anys en una atmosfera anaeròbica el material orgànic ha quedat en molt bon estat.
Pera ha assenyalat que el pou fa 6 metres de fondària i a
partir dels 2 metres ja va començar a sortir sediment humit.
En primer lloc es van trobar moltes restes d'animals morts,
entre les quals destaca un cap de cavall. Ha estat a la part de
baix de tot del pou, on hi havia el nivell d'ús, on han trobat
els objectes que possiblement van caure a l'època i no es van
poder recuperar. El que els arqueòlegs consideren que el que
té més valor és una galleda de fusta amb tapa, ja que creuen
que no se n'ha trobat cap altra d'igual en tot l'Estat espanyol.
També consideren especialment important una sola de sabata de cuir, que a Catalunya costen molt de trobar. També hi
havia plats de fusta i eines que caldrà precisar més endavant
per a què es feien servir.
A banda de les restes de fusta, els arqueòlegs també destaquen la troballa de restes de vegetació i fruits com nous,
pinyols de préssec o llavors de vinya que permetran l'estudi
de la flora i l'alimentació de l'època romana.
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El Desclavament i l'Encontre de la
Granadella, declarats Patrimoni
d'Interès Nacional
El Govern inscriurà el Desclavament i la processó de l’Encontre de la Granadella al Catàleg
del Patrimoni Festiu de Catalunya
El Govern ha acordat declarar el Desclavament i la processó de l’Encontre de la Granadella elements festius patrimonials d’interès nacional, uns elements festius molt
arrelats i participatius, que identifiquen la localitat i el seu
entorn territorial immediat en l’àmbit de les celebracions
catalanes de la Setmana Santa.
El Desclavament se celebra el Divendres Sant a l’església parroquial. L’acte és previ a la sortida de la processó del
Sant Enterrament, i consisteix en el Desclavament de la creu
de la imatge del Sant Crist articulat per dipositar-la a l’urna
de vidre col·locada davant l’altar. El temple, ple de fidels i
visitants, queda a les fosques, i sols hi ha llum al cambril. Per
marcar els diferents moments d’execució del Desclavament,
un armat fa sonar la trompeta; un altre, el tambor; i un cantador, el carrau. L’acte comença amb la lectura del cant del
Miserere en català i, a continuació, el cor l’interpreta a dues
veus i en llatí. El mossèn treu els tres claus de la imatge del
Sant Crist i les diposita en una safata. Dos voluntaris baixen
la imatge per les escales del cambril, en un absolut silenci, i
dipositen el cos al Sant Sepulcre.
La processó de l’Encontre se celebra el Diumenge de Pasqua. El mossèn, un cop acabada la missa, col·loca la Sagrada
Forma dins la Custòdia i els cantadors canten el Pange Lingua. El tàlem és portat davant del presbiteri per sis dones
joves. El mossèn es col·loca sota amb la Custòdia i, acompanyat dels cantors, surt de l’església, seguit dels fidels. Es
fa un tomb per darrere l’església, sortint pel carrer de l’esquerra, cantant el Pange Lingua. Després, surt la imatge de
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la Mare de Déu Dolorosa, vestida de blau, i gira en sentit
contrari al de la Custòdia. El vestit negre de dol se li ha canviat el Dissabte Sant. La imatge és portada per quatre homes.
De la peanya de la Mare de Déu, en surten cintes blanques
que porten els infants.
En el moment de l’Encontre, al carrer La Pobla, quan la
Mare de Déu es troba amb la Custòdia, es fan tres acataments en acostar-s’hi, quan els portadors posen un genoll
a terra. Aleshores, els cantadors canten el “Regina Coeli”.
Després, comença la processó conjunta, que fa la volta a la
plaça. Primer la Custòdia, darrere la Mare de Déu, i plegats
fan un tomb a la plaça de la Vila. Quan la Custòdia s’incorpora a la plaça, comença a entonar-se el Magnificat, i s’entra a
l’església cantant l’últim vers.
Dins l’església, canten el Tantum Ergo. Les campanes
repiquen des de la sortida fins a la tornada de la processó.
L’Encontre simbolitza la resurrecció, el retrobament entre
Jesús ressuscitat (representat per la Custòdia) i la seva mare.
L’acte finalitza amb unes paraules del rector i la benedicció
final
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Térmens estrena el nou circuit de Pump
Track apte per a bicicletes i 'skates'
Inaugurat el passat 26 d'agost, està pensat per oferir nous espais recreatius i saludables per als joves del municipi i de les
rodalies
L'Ajuntament de Térmens va inaugurar el passat 26 d’agost el nou circuit
de Pump Track que ha construït en uns
terrenys ubicats al carrer Segrià, al darrere de l'església. L'acte de presentació
va comptar amb una exhibició de riders.
Aquest circuit forma part de la nova
zona esportiva i lúdica, juntament amb

la pista de futbol, i amplia l'oferta d'espais recreatius i saludables per als joves
del municipi. A més, es busca atraure
també usuaris d'altres punts del territori, ja que és un equipament molt innovador, dels primers de la demarcació,
segons van matissar des del consistori.
El nou circuit, construït en uns ter-

renys cedits per uns veïns, consisteix en
una zona esportiva apta per a bicicletes, skates i similars, que es pot recórrer sense necessitat d’impulsar-se o pedalejar, només amb la inèrcia adquirida
mitjançant els salts i peralts que presenta el recorregut. En aquests recintes
esportius s’hi habiliten monticles de
diferents formes, mesures i distàncies
entre ells, que formen un circuit tancat.
El recinte compta també amb zona
d'aparcament de bicicletes, bancs i una
plantació d'arbres.
Des de l'ajuntament, que es farà
càrrec de la gestió, manteniment i neteja de l'espai, destaquen que part de
l’èxit d’aquests circuits, molt de moda a
la resta d’Europa, és que són aptes per
a totes les edats i estan pensats tant
per a iniciats com per a corredors més
experimentats que utilitzen aquests recintes per entrenar.

“El circuit és apte per totes
les edats i està pensat tant
per iniciats com per corredors més experimentats”
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25 anys de serveis educatius
al Pla d'Urgell
LEl Servei Educatiu (SE) del Pla d'Urgell està d’aniversari. El Centre de Recursos Pedagògics (CRP) i l'Equip Assessorament Psicopedagògic (EAP) hem fet 25 anys al servei dels centres
de la comarca
El Servei Educatiu (SE) del Pla d'Urgell està d’aniversari. El Centre de Recursos Pedagògics (CRP) i l'Equip Assessorament Psicopedagògic (EAP) hem
fet 25 anys al servei dels centres de la
comarca.
El CRP i l’EAP celebrem 25 anys de
trajectòria, des de l’ordre publicada al
DOGC l’any 1992, temps en què han estat molts els esdeveniments i la feina
feta per tots els professionals que han
fet possible que avui puguem ser aquí
compartint aquest aniversari.
Voldríem aprofitar aquest moment
per apuntar tres agents importants que
fan possible que l’EAP i el CRP i, des de
fa un temps, el mateix SE, amb totes les
professionals que avui el componem,
puguem continuar fent camí.
El primer lloc, volem referir-nos a
totes les institucions que durant aquest
temps han estat i segueixen estant al
nostre costat col·laborant, donant suport i vetllant per fer possible la nostra
tasca de servei als centres educatius. El
mateix Departament d’Ensenyament
amb els Serveis Territorials d’Ensenyament a Lleida i la Inspecció Educativa,
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el Consell Comarcal del Pla d’Urgell,
l’Ajuntament de Mollerussa, la Diputació de Lleida, i aquests darrers anys, el
Pla Educatiu d’Entorn, del qual en formem part, ens han aportat el suport i
compromís de tot el teixit associatiu i
d’entitats de la comarca i de Mollerussa.
També volem mostrar tot el nostre
reconeixement a totes les persones, de
la primera a l’última, que han passat
durant tots aquests 25 anys pel CRP i
l’EAP, cadascuna aportant la seva empremta i professionalitat, que ens han
permès arribar a ser el que avui som.
D’una manera
significativa
volem anomenar
a dues persones
que durant molts
anys han portat
les
direccions
del l’EAP i del
CRP: parlem de la
Conchita Cavero i
el Ton Solé, a qui
volem donar tot
el nostre afecte i

reconeixement professional.
I per últim, però no menys important, ens referim a tot el professorat,
centres educatius, alumnat i famílies
de la comarca que són el motor de la
nostra tasca i el que ens empeny en
aquesta voluntat de servei a aprendre i
millorar cada dia en la nostra feina.
Són moltes les actuacions i activitats realitzades al llarg d'aquests anys.
Per posar algun exemple, podem parlar
de més de 500 activitats de dinàmica
educativa comarcal organitzades amb
el suport del Consell Comarcal del Pla
d’Urgell i l’Ajuntament de Mollerussa, i
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“La seva aportació dóna
cohesió comarcal, aixeca les
expectatives familiars i personals dels seus habitants
respecte les possibilitats
d’aprenentatge, i fa proper
i efectiu, en clau de servei,
el dinamisme i la vitalitat
característiques dels seus
centres i municipis”
de més de 700 activitats formatives organitzades i gestionades amb la participació de tots els centres educatius de
la zona durant aquests darrers 25 anys.
Cap d'aquestes actuacions hagueren
estat possibles sense els i les professionals que han passat durant tot aquest
temps pel CRP i l’EAP, ni tampoc sense
el suport i col·laboració de les institucions . A totes elles, volem agrair la seva
aportació i la seva feina, que han possibilitat la garantia i la voluntat d'arribar al quart de segle de vida d'ambdós
serveis.
En aquest sentit, fem nostres les
paraules del director de ST a Lleida, Sr.
Miquel Àngel Cullerés, en la salutació
realitzada a la revista publicada per
aquest aniversari, per mantenir el nostre compromís des del SE en seguir treballant per continuar fent-ho possible.

Publicació

Amb motiu d’aquest aniversari, dels
del Centre de Recursos Pedagògics del
Pla d’Urgell hem volgut realitzar una
petita aportació editant una publicació
que hem anomenat Trobades Pedagògiques. 25 anys d’educació i formació al
servei dels centres del Pla d’Urgell. Hi
trobareu una petita part de la feina feta
durant aquests 25 anys, on es recullen
les activitats formatives referides a actuacions de dinamització i sensibilització realitzades conjuntament amb el
professorat de la nostra comarca, i on
aquest professorat és el protagonista
del coneixement, la recerca i l’experiència educativa. Aquesta publicació
neix amb la intenció de mostrar una
petita part de la feina feta i de la formació realitzada, i que sota el nom ge-

nèric de trobades pedagògiques ens ha
permès recollir totes aquelles modalitats formatives de dinamització, sensibilització i divulgació realitzades entre
el professorat al llarg d'aquest temps.
Inicialment, però, es troba un retall
de l'ordre publicada al DOCG l'any 1992
que concreta la creació del CRP i l'EAP,
tot i que els seus inicis els trobem l'any
1990.
Tot seguit, la revista aporta un recull
d'informacions, programes i experiències de 17 edicions de trobades pedagògiques realitzades durant aquests
25 anys. La informació i documentació
exposada en cadascuna d'aquestes trobades ens permet copsar diverses modalitats realitzades. Parlem de jornades
amb aportacions de distints ponents
experts en diverses matèries i continguts, de taules rodones amb especialistes de diversos àmbits educatius, i
de conferències que abasten aquelles
temàtiques més significatives, però
també de la presentació d'intercanvi
d'experiències i de pràctiques educatives de referència entre el professorat
de zona. Aquesta modalitat d'intercanvi d'experiències pren importància en
la nostra comarca donat que, tant amb
la complicitat de la inspecció educativa, com amb l'aportació del professorat que hi ha participat, ha estat possible realitzar -des de l'any 2002 i fins al
passat 2016- deu edicions d'intercanvi
d'experiències i bones pràctiques educatives on hi han participat tots els centres educatius del Pla d'Urgell.
Hem deixat per la part final aquelles activitats realitzades els darrers
cursos i que no volem obviar per la significativitat i la feina feta des dels cen-

tres educatius.
Hi trobareu la referència de l'intercanvi de projectes de centres i models
de gestió amb l'activitat Coneguem les
escoles del Pla d'Urgell i l'espai de participació i intercanvi d'experiències en
xarxa Sortim al pati. També s'ha llistat
totes les conferències realitzades des
de l'any 1998 fins al 2016, i s'ha afegit
una línia del temps on visualitzar millor
les 10 edicions d'intercanvi d'experiències.
Es tracta del conjunt d’activitats desenvolupades al llarg d’aquests anys, en
què han participat tots els centres educatius de la comarca i on podem trobar
detallades tant modalitats formatives
divereses com trobades pedagògiques,
jornades, taules rodones, conferències
i 10 edicions d’intercanvi d’experiències i de bones pràctiques educatives.
Per acabar, volem dir-vos que les
professionals del CRP hem treballat
amb tota la il•lusió per realitzar aquesta publicació. El nostre tarannà i voluntat de servei cap als nostres centres fa
necessari, com deia Virgínia Satir, psicopedagoga i treballadora social americana, que creguem en l'esperança i en
l'oportunitat per canviar i millorar, perquè sempre hi ha una oportunitat per
aprendre.
Aprendre i millorar és el nostre repte, amb la complicitat de la comunitat
educativa i amb l'objectiu de procurar,
entre tots, de garantir la millor educació pels nostres infants i joves.
Cèlia Torres Pubill
Roser Solé Garlandí
CRP del Pla d’Urgell
Mollerussa, gener 2018
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La Fira de l'Oli i les Garrigues es
consolida com la millor mostra
oleícola de Catalunya

E

l cuiner Xavier Benet va ser l'encarregat de presidir
l'acte de clausura de la 54a Fira de l'Oli i les Garrigues, un certamen que han visitat al voltant de
72.000 persones
La Fira de l'Oli i les Garrigues clausurava aquest diumenge la 54a edició, després d'haver rebut 72.000 visitants i haver venut 69.000 litres d'oli, xifres que no s'havien assolit
mai, amb bones sensacions i comentaris favorables de visitants, expositors i prescriptors que han passat pel certamen
de les Borges Blanques.
Les valoracions dels assistents han destacat l'aposta de
la Fira per la innovació i per la cultura de l'oli, catalogant-la
com la millor fira oleícola de Catalunya amb diferència, i de
les millors fires alimentàries de l'Estat. S'ha destacat també
la importància dels agermanaments i la novetat de les visites
guiades a la població que, juntament amb el ple hoteler i als
restaurants, han proporcionat un elevat retorn a la comarca
i han incentivat la promoció turística amb un impacte econòmic molt positiu.
L'alcalde de les Borges, Enric Mir, va anunciar que s'ha aconseguit el propòsit que ens havíem marcat fa 6 anys, de situar la
Fira a l'alçada de la qualitat de la del producte que representa.
Compartim un sentiment de gran, gran satisfacció. Mir també
va voler remarcar que la ciutat
“El cuiner Xavier
ha estat capital informativa
Benet va ser l'encarde Catalunya durant aquests
3 dies després d'haver rebut regat de presidir
la visita de la presidenta del l'acte de clausura de
Parlament, 3 consellers desta- la 54a Fira de l'Oli
cats, la coordinadora general i les Garrigues, un
del Partit Demòcrata Marta certamen que han
Pascal, i la dibuixant i ninotai- visitat al voltant de
re Pilarín Bayés.
72.000 persones”
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D'altra banda, durant l'última tarda de Fira va tenir lloc
un tast i degustació d'orujo i licor de cafè de la mà de Gabarró & Freixa amb orelletes a càrrec de l'Associació de dones
la Rosada i M. Pilar Arbós Dulzuratus.
Seguidament, van tenir lloc dos show cooking; el primer,
impartit pel xef Xavier Benet, i el segon per l'Escola d'Hoteleria de Lleida. Les Obagues Talma de Juneda han presentat i han ofert un tast de productes de la lleteria i el Molí
Duran-Celler Petit Duran ha organitzat un tast guiat de vins
Mas Fogonussa. Per la seva part, l'Hort de Ca la Cistellera de
Juneda ha presentat un tast de productes ecològics.
L'Espai Gastronòmic del pavelló de l'Oli va ser l'escenari
de l'acte de clausura del certamen, que va presidir Xavier
Benet, cuiner de l'Hostal Benet, el restaurant de les Borges
recomanat com a Bib Gourmand a la Guia Michellin, i que va
elaborar un plat per aquesta ocasió tan especial, anomenat
Viatge a les Garrigues, amb 24 ingredients que fan referència als 24 pobles que integren la comarca. Durant l'acte, es
va lliurar el Premi del Públic al Millor Oli de la 54a Fira, escollit per votació popular a l'espai Oli Bar al llarg dels tres dies
de fira, que va recaure a la Cooperativa Camp de Cervià.
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Maria Guinovart recull la Creu
de Sant Jordi
Reconeixement a la Fundació per l'impuls donat a
la difusió i estudi de l'obra de Josep Guinovart a través de l'Espai Guinovart d'Agramunt

Text: Cristina Mongay

Maria Guinovart, presidenta de la Fundació Espai Guinovart, va recollir aquest dimecres al vespre la Creu de Sant
Jordi atorgada per la Generalitat de Catalunya. La Fundació
Privada Espai Guinovart va rebre aquest reconeixement
per l’impuls donat a la difusió i estudi de l’obra de Josep
Guinovart a través de l’Espai Guinovart d’Agramunt. A l’acte també hi va assistir l’alcalde d’Agramunt i vicepresident
de la fundació, Bernat Solé, així com
tot l'equip de persones que hi formen
part actualment.
Durant l’acte que va tenir lloc al
Saló Sant Jordi del Palau de la Generalitat, conjuntament amb la Fundació
Espai Guinovart, es van guardonar 29
personalitats i 23 entitats.
Conjuntament amb la Fundació
Espai Guinovart, es van guardonar 29
personalitats i 23 entitats
L'Espai Guinovart és un centre d'art
contemporani amb una trajectòria
de quasi divuit anys, que ve marcada
principalment per la voluntat de Josep
Guinovart de crear un espai per a la
creació i la promoció de l'art contemporani i, a la vegada, un espai amb la
seva obra exposada permanentment.
Una obra que gira entorn d'Agramunt,
al seu territori, al seu paisatge i a la
seva gent, fet que li dóna una singularitat plàstica i conceptual excepcional i
que parteix d'una ferma aposta pel fet
local amb voluntat d'esdevenir universal, segons fonts de la Fundació.
L’edifici està format per una gran
nau rodejada per porxades laterals. A
cadascun dels arcs hi havia una parada
del mercat. Ara, reconvertits en galeries, mostren, de manera rotatòria, la
Col·lecció de la Fundació. El gran espai
central, ocupat anteriorment per parades obertes, ara acull un mural i dues
instal·lacions fetes especialment per al
lloc: el Mural de les quatre estacions,
La cabana i L’era.
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Art i galerisme

Roser Xandri
Responsable de la galeria
d’art Espai Cavallers
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V

allfogona de Balaguer va omplir de gent els seus carrers aquest diumenge en suport a la consellera d'Agricultura del Govern cessat per
l'Estat espanyol, i que des de dilluns està al costat del president Carles Puigdemont a Bèlgica, Meritxell Serret. Una concentració que van
encapçalar una columna de tractors com a reconeixement al departament que
dirigia la consellera.
L'acte central es va celebrar davant de l'ajuntament i des del balcó Mercè
Plens va dir que ens hem situat al balcó perquè aquí va ser on Meritxell Serret va
fer el pregó de la Festa Major amb un discurs entranyable, d'arrelament a la terra
i a la gent que la va veure créixer.
A Vallfogona no només hi havia amics i veïns sinó també totes aquelles
persones que en els darrers temps han compartit projecte polític amb Meritxell Serret. El primer a prendre la paraula va ser David Mascó, Secretari General
d'Agricultura. Després de recordar el dia que la van nomenar, Mascó també va
demanar seny i va animar a treballar de cara al 21-D per arrasar a les urnes per
viure en un país just i democràtic.
Serret va començar la seva carrera po- “Mascó va definir
lítica a la vida municipal com a regidora de
Cultura de Vallfogona de Balaguer. Qui n'era Serret com una
alcalde llavors, Salvador Farré, va dir que tots persona coherent
els presents a l'acte hi eren perquè se senten i treballadora,
orgullosos de la feina feta per Meritxell Serret sempre amb el
i perquè és la nostra companya i amiga. Després de citar Gandhi i Vicent Andrés Estellés, va somriure a la boca i
arribar un dels moments més emotius de l'acte. que no tenia mai un
Quatre amigues de Meritxell Serret van prendre no per ningú”
la paraula des del balcó de l'ajuntament. Et trobem a faltar i tenim ganes d'abraçar-te, van dir les seves companyes de tota la vida,
que van afegir: Et volem fer saber que estem molt orgulloses de tu.
Text: Territoris.cat

Una galeria d'art és un espai per a l'exhibició i promoció de l'art, especialment de les
arts visuals, pintura, escultura o fotografia,
entre altres. També es dedica a la seva venda.
El nom galeria prové d’Italià, on Giorgio
Vasari crea a Florència al 1560 la Galleria degli
Uffizi per allotjar la col·lecció d'art dels Mèdici.
En el món artístic és obert el debat sobre
si el model de galerisme actual és l’adequat o
si s’ha de revisar per potenciar la presència de
públic a les exposicions que ara i abans sempre li ha costat entrar a les galeries. Per això,
una fita del galeristes actuals és aconseguir
l’augment de l’hàbit de visitar galeries.
També s’ha detectat que les vendes s’han
polaritzat: o es compra art molt econòmic o es
compra art de grans artistes amb un preu molt
elevat. Queda, doncs, per potenciar l’interès
per les obres que queden entre aquests dos
extrems.
Davant d’això cal pensar en nous reptes
per intentar canviar aquesta situació. Com ara
aconseguir que els joves agafin l’hàbit d’apropar-se a les galeries, oferir programacions més
atractives, promoure la captació de nous visitants i fidelitzar els clients habituals.
Hi ha diverses associacions de galeristes.
Una és el Gremi de Galeries de d’Art de Calalunya, formada per 48 espais –33 situats a
Barcelona i 15 repartits per tot Catalunya–. A
Lleida, Espai Cavallers n’és una d’elles.
La Galeria Espai Cavallers obri les seves
portes enguany farà 14 anys, i ho feu al Centre
Històric de Lleida al considerar que era un lloc
esplèndid per a una galeria d’art.
La Galeria, amb més de 130 exposicions
realitzades, des de sempre s’ha centrat en l’art
contemporani amb una programació d’exposicions d’artistes amb trajectòries reconegudes
i també altres artistes emergents, on tenen un
lloc preeminent els artistes del territori lleidatà. Sempre buscant autors i obres de qualitat
artística.
La pintura, escultura, fotografia i obra gràfica, són algunes de les disciplines artístiques
que es poden trobar a Espai Cavallers.

Vallfogona de Balaguer ret homenatge a la
consellera Meritxell Serret
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Text: Cristina Mongay

Una trentena de joves aturats
de Balaguer es formen en
programació per poder treballar
en empreses de Silicon Valley

U

n total de 32 joves aturats de Balaguer, d'entre 19 i 30
anys, participen des d'aquest dilluns en el programa
#YouthCanDoIt2020 de l'empresa californiana Kolau,
fundada pel balaguerí ara establert a San Francisco
Danny Mola, i que ha estat seleccionada per a ser soci estratègic de Google.
Els participants, als quals no es demanava cap titulació especifica prèvia, hauran de dedicar 40 hores setmanals durant
quatre mesos a aquest curs per poder aprendre programació
informàtica amb l'objectiu de poder trobar feina a distància en
empreses de Sillicon Valley, als Estats Units, o bé poder muntar
la seva pròpia empresa de programació, ja que es tracta d'un
sector amb moltes possibilitats laborals. Un cop acabats els

quatre mesos de formació,
els millors alumnes faran dos “L'Ajuntament de
mesos de pràctiques remune- Balaguer ha posat
rades. El curs, que també es a disposició de la
porta a terme en altres ciutats iniciativa les insde l'Estat, Mèxic i els Estats tal·lacions del CEI
Units, l'imparteixen enginyers Balaguer”
de programació voluntaris i la
formació es fa en català, castellà i anglès.
L'Ajuntament de Balaguer ha posat a disposició d'aquesta
iniciativa sense ànim de lucre les instal·lacions del CEI Balaguer,
des d'on s'imparteixen les classes presencials, que s'allargaran
uns quatre mesos.
Els inscrits en el curs aprendran fins a sis idiomes de programació (HTML, CSS, Javascript, Ruby on Rails SQL i MVC),
entre molts altres aspectes relacionats amb la programació
informàtica, per tal de maximitzar les seves possibilitats de
trobar feina a partir del setembre de 2017.
El programa #YouthCanDoIt2020 no té cap cost ni per a
l'Ajuntament de Balaguer ni per als joves que hi participen,
ja que Kolau s'encarrega de gestionar, coordinar i supervisar
el curs, a més d'ajudar posteriorment en la cerca de treball
entre firmes de Sillicon Valley de manera totalment altruista.
L'alcalde, Jordi Ignasi Vidal, ha valorat molt positivament
l'acollida que ha tingut el curs. La majoria d'inscrits són de
Balaguer, tot i que també hi ha gent d’alguns pobles de la
comarca.

EL MÉS AVANÇAT
DE LA SEVA CLASSE

AMB L’ÚLTIMA TECNOLOGIA DE CONNECTIVITAT I SEGURETAT DE SÈRIE:
HONDA SENSING: exclusiu conjunt intel·ligent de 8 tecnologies de seguretat activa i assistència al conductor. MY HONDA: tecnologia de vehicle connectat que et permet interactuar
amb el cotxe a través del teu Smartphone. HONDA CONNECT: nova generació del sistema multimèdia que integra navegador, ràdio digital DAB, Apple CarPlay™ i Android Auto.

EMPORTA-TE’L COMPLETAMENT EQUIPAT PER 170 € AL MES 1 I 5 ANYS DE MANTENIMENT GRATUÏT 2
Entrada 6.195 € I 36 quotes de 170 € I Quota final 11.862 € I TAE 8,29%
C o nsum mix t (l/ 10 0 km): 5 , 1 . Emis sio ns C O 2 ( g / km): 1 17.
PV P re c o m a n at a la Pe n ín su la i l e s B a l e a r s p e r a Civi c 1 .0 V T EC El e g a n c e Navi: 2 0.9 0 0 € in cl o e n t-h i IVA , tr a n sp o r t, im p o s t d e m atr i c ula ci ó, a p o r t a ci ó d e l C o n c e s si o n a r i i m a rc a . En tr a da 6 . 1 9 5 €, d e sp e s e s
d ’o b e r tu r a f in a n ç a d e s 4 41 ,1 5 €. Im p o r t tot a l d e l c rè d i t 1 5. 14 6 ,1 5 €. 3 6 q u ote s d e 170 € i 1 f in a l d ’1 1 . 8 6 2 €. Im p o r t tot a l d e g u t 17.9 8 2 €. Pre u tot a l a te r m in is 24. 17 7 €. TIN 6 , 8 0 % , TA E 8 , 2 9 % . O fe r t a f in a n c e r a
d ’H o n da B a n k G m b H S .E. và li da f in s a l 2 8 /02 /2 01 8 su b j e c t a a a p rova ci ó d e l’e n ti t at f in a n c e r a . *5 a nys d e g a r a n tia (3 a nys d e l’o r igin a l + 2 d ’ex te n si ó d e g a r a n tia m e c à n i c a) s e n s e lím i t d e k m , s e go n s
c o n d i ci o n s c o n tr a c tu a ls . 5 a nys d e Ma n te n im e n t H o n da in cl ò s o d e s c o m pte p ro m o ci o n a l e q u iva l e n t. N o in cl o u p in tu r a m et a l·li t z a da n i d e sp e s e s d e m atr i c ula ci ó.
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El C o n tr a c te d e M a nte nim e nt H o n da in cl o u l e s revisi o n s p ro g r a m a d e s p e r la Ma rc a , re c a nvis , p e c e s o r igin a ls (exc e pte d e sg a s t) i m à d ’o b r a d u r a n t 5 a nys o 10 0.0 0 0 km (e l q u e a b a n s su c c e e ix i). C o n sult a
c o b e r tu re s / excl u si o n s a w w w.h o n da .e s o e n e l te u C o n c e s si o n a r i. O fe r t a d e m a n te n im e n t su b j e c t a a f in a n ç a m e n t d ’u n im p o r t m ín im d e 10.0 0 0 € a m b p e r m a n è n cia m ín im a d e 24 m e s o s a tr avé s d ’H o n da B a n k G m b H S .E.

2

Ilermotor. Ctra. NII, km 458,5. Tel. 973 28 02 05*. LLEIDA.
*Contacti amb nosaltres per a més informació i sol·licitud de prova.
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Sempre he cregut que la Cultura, sí Cultura en majúscules, és la manera de viure d’un poble, d’una ciutat, d’un país. La manera com es viu
configura la cultura d’aquella comunitat. Són moltes les influències, els
condicionants, o com es vulgui dir, que tenim. Dels fets històrics, i prehistòrics!, de les tradicions, de la natura, del paisatge, de l’urbanisme, de
l’arquitectura, de la informació… Tot això, i més, fa que siguem com som.
Podem afegir-hi la música, el cinema, teatre, el ball, les arts plàstiques, les
visuals, la literatura,… La riquesa d’una cultura vindrà de com s’assimilin
tots aquests elements i del respecte que es tinguin els membres d’una
comunitat entre ells. Les arts en general fan que la societat no es quedi
estancada i sigui motor d’evolució si ho fa amb pensament crític, provocant, incitant, cercant noves maneres de ser, de fer, de pensar i de sentir.
La maduresa d’una societat s’assoleix quan aquesta incorpora la diversitat
de maneres de pensar i de veure i es capaç de conviure.
Moltes vegades em pregunto perquè fem teatre, música, pintura,
cinema, literatura… i no tinc una resposta clara. Tampoc la tinc quan em
pregunto perquè tenim tant interès en que la gent, el públic, vingui al
teatre, al cinema, a les exposicions... El que tinc clar és que tot això no fa
cap mal, ans al contrari. Darrere de qualsevol manifestació artística hi ha
unes persones que reflexionen i tenen un especial interès en explicar, fer
reviure, repensar, mostrar... idees, conceptes amb altres punts de vista.
Cadascú ho fa de la manera que sap, uns a través de la música, altres
amb els pinzells, altres amb la càmera, altres dalt l’escenari. A mi m’atrau
la ‘manera’ com s’expliquen les coses. La història ens demostra que està
plena de maneres, formes, estils d’explicar. El món és tan ampli, i tantes
les possibilitats, que és difícil fer-se capaç de tot però amb insistència i,
sobretot, amb curiositat es pot aprendre molt i trobar nous camins. Tot
aquest aprenentatge segur que ens servirà per tenir un llenguatge, una
educació, una cultura, en definitiva, que farà més enriquidores les relacions entre els membres de la comunitat. També ens farà més crítics i
podrem analitzar perquè les coses són com són i perquè no poden, o sí,
ser d’una altra manera.
Al posar-me davant de les arts escèniques de Lleida intento que la
programació dels diferents espectacles tingui interès per als diferents
públics potencials. M’agradaria que els nostres espectadors tinguessin
curiositat per descobrir maneres de fer i d’explicar, que fos atrevit i no
tingués por. Fer teatre, dansa, musica... és també un ‘joc’ i per tant ens ho
hem de prendre com a tal, encara que no ens podem empassar qualsevol
cosa i hem de ser exigents amb el que ens proposen i poder-ho rebatre.
Moltes vegades escolto expressions que diuen “jo no hi entenc”, “jo
vaig al cine o al teatre però que no hem facin pensar”, “uf!, la dansa contemporània!,... Bé, expressions que per a mi són errònies. Una persona
ha de ser capaç de dir si una cosa li ha agradat o no. No cal que li diguin si
allò és més o menys bo, no cal que si ha vist una cosa que no li ha agradat
digui que li ha agradat per quedar bé i no demostrar ‘incultura’. Cada u
té la seva manera de veure i de valorar i a mesura que es participa de
manifestacions artístiques es poden anar perfeccionant els criteris i les
opinions pròpies. Per satisfer la curiositat convido tothom a participar de
la programació dels teatres, auditoris, cinemes, exposicions de les nostres
contrades de Lleida i d’arreu i desprès, parlem-ne!

Llorenç Corbella
Director del Teatre Municipal de l’Escorxador i
del Teatre de la Llotja
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Una casa de Cervià de
les Garrigues, primer
premi del concurs
'Les Garrigues en flor'
La convocatòria tanca amb èxit de
participació, amb 15 pobles de la
comarca i 70 persones inscrites
El Consell Comarcal de les Garrigues ha fet aquest
divendres l'entrega de premis del concurs comarcal
per embellir els pobles de la comarca Les Garrigues
en flor, al raval de les Flors de Vinaixa. El president del
Consell Comarcal, Antoni Villas, i l'alcalde de Vinaixa
i vicepresident del Consell Comarcal, Jordi Sarlé, han
estat els encarregats de “El Consell Codonar els premis.
marcal tanca la
En la categoria de micampanya 'Les
llor casa, el primer premi
Garrigues en flor'
ha anat a parar a una
casa del carrer Nou de amb l'entrega de
Cervià de les Garrigues premis a Vinaixa”
i el segon premi ha estat per a una casa del carrer
Castell de Juncosa.
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Pel que fa a la categoria de millor
carrer, el premi ha estat pel raval de
les Flors de Vinaixa, on ha tingut lloc
l'entrega de premis. En aquesta mateixa categoria, el jurat ha decidit
atorgar un accèssit al carrer Apere del
Cogul.
El premi per votació popular, que
s'ha fet a través de la pàgina de Facebook de Turisme del Consell Comarcal
de les Garrigues, ha anat a parar al
carrer Claver de Cervià de les Garrigues.
Les Garrigues en flor es va celebrar
del 20 al 28 de maig, amb 15 pobles
de les Garrigues participants, 70 persones inscrites entre tots els pobles
i molts més participants que no es
van inscriure al concurs però que van
participar en la campanya engalanant
carrers i cases.
En la seva intervenció, el president
del Consell, Antoni Villas, ha explicat que l'objectiu de la campanya ha
estat des del primer moment que la
gent i els veïns dels nostres municipis
participessin i que, amb una acció tan
simple com posar flors a les cases, ens
puguem sentir orgullosos de les Garrigues i dels pobles on vivim, convertint-los en uns pobles més agradables
per viure-hi i també per ser visitats.
Pel que fa a la participació, Villas ha
destacat que la campanya ha estat un
èxit. Entre tots hem fet que, durant
aquests dies, les Garrigues fossin en
boca de tothom.
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La Segarra estrenarà 17 noves línies
d'autobús que uniran el centenar de
nuclis de població de la comarca

E

ls nous serveis, integrats al sistema tarifari de l'ATM
de Lleida, estaran basats en un sistema a la demanda i en l'aprofitament de les places lliures de les línies escolars
El Departament de Territori i Sostenibilitat posarà en
servei dilluns que ve 17 noves línies de transport públic de
la Segarra, multiplicant així l'oferta actual per 14 en el nombre d'expedicions, i arribant al centenar de nuclis de població que hi ha a la comarca. Les noves rutes, que funcionaran
de dilluns a divendres i estaran integrades al sistema tarifari de l'ATM de l'Àrea de Lleida, estan basades en un sistema
a la demanda i en l'aprofitament de places lliures de serveis
escolars. La Segarra té unes característiques de densitat i
dispersió territorial que són molt favorables a la implantació d'aquest tipus de serveis. El secretari d'Infraestructures
i Mobilitat, Ricard Font, el director general de Transport i
Mobilitat, Pere Padrosa, i la directora dels serveis territorials del Departament a Lleida, Dolors Tella, han presentat
l'oferta aquest divendres.
Pel que fa al transport a la demanda, la persona que necessita desplaçar-se en transport públic ha de contactar el “Per al transport
dia abans l'operador per tal
a la demanda, la
que el bus s'aturi a la parada
prevista. El sistema de trans- persona interessada
port públic a la demanda ar- ha de contactar
ribarà als nuclis de població
el dia abans a
que actualment no compten
l'operador per tal
amb aquest servei.
Pel que fa a l'aprofitament que el bus s'aturi a
del transport escolar, es pola parada prevista”
sen a disposició del públic
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en general les places no ocupades per
escolars i estudiants d'ensenyament
obligatori. Aquests serveis es presten
de manera fixa tots els dies lectius. Fora
del curs escolar, es podran fer servir els
mateixos serveis, de dilluns a divendres,

prèvia demanda.
Per efectuar la demanda del servei a l'empresa Cots Alsina s'ha posat a disposició el telèfon 973 53 21 27 i també es
pot fer la sol·licitud a través del correu electrònic i de Whatsapp.
Les noves línies entraran a formar part del sistema tarifari integrat de l'ATM de l'Àrea de Lleida, fet que permetrà
els usuaris gaudir d'un estalvi important sobre el preu del
bitllet senzill i beneficiar-se de la intermodalitat a altres línies de bus o al servei de Rodalies, amb la possibilitat de
realitzar fins a tres transbordaments gratuïts.
Els títols ATM es podran adquirir i recarregar als punts
de recàrrega que hi ha a la comarca, principalment quioscos,
estancs i supermercats Plusfresc. També es podran comprar
al Centre d'Atenció al Client instal·lat a l'Ajuntament de
Cervera.
Totes aquestes mesures estan incloses en l'Estudi de millora del transport públic de la Segarra, elaborat pel Departament de Territori i Sostenibilitat en coordinació amb l'ATM
de Lleida i la col·laboració dels municipis de la comarca, del
Consell Comarcal, dels operadors i d'altres agents del territori.
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El Museu Nacional d’Art de
Catalunya lliura, a l’Espai Macià
de les Borges, una fotografia
gegant del president
En un pou fora muralla s'han trobat objectes com
una galleda i plats de fusta, una sola de sabata de
cuir i eines que daten dels segles II i III d.C
L’Espai Macià de les Borges ha incorporat una fotografia
en grans dimensions del president. La imatge, d’1,80 metres
d’alçada aproximadament, ha estat cedida pel Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC) després que la besnéta del

president Macià, Teresa Pi-Sunyer, sol·licités aquest traspàs
en creure que el centre borgenc era el lloc més adient.
Teresa Pi-Sunyer va fer recentment una donació al centre
de les Borges Blanques en nom de la seva mare, Maria Teresa
Peyrí, qui havia estat en contacte amb l’Espai Macià perquè
tenia la intenció de fer aquesta donació per homenatjar el
president, a causa del fort vincle familiar que Francesc Macià
tenia amb la capital de les Garrigues, però malauradament
va morir i la besnéta va voler complir amb la voluntat de la
seva mare.
Així doncs, el centre d’interpretació de la figura de Francesc Macià va rebre una donació amb una important secció
bibliogràfica de la biblioteca personal de Francesc Macià i
amb diferents objectes personals del president, a la que faltava incorporar la fotografia del MNAC. La regidora de Patrimoni i Equipaments Culturals de les Borges, Maria Fusté,
s’ha mostrat molt agraïda per aquest donatiu que permet
seguir augmentant l’important fons documental vinculat al
President Macià que tenim a la capital de les Garrigues.
La imatge té un gran valor històric i també artístic, ja que ha estat “La imatge ha
exposada en diferents ocasions al estat exposada
Palau de la Generalitat de Catalu- en diferents
nya. Actualment es troba en molt
bon estat de conservació, ha estat ocasions al
restaurada fa poc, i està subjectada Palau de la
amb un suport de fusta.
Generalitat”
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Espai Macià és un centre d'interpretació ubicat al nucli antic de la població de les Borges Blanques i on podreu descobrir l'exposició permanent
"El viatge de Macià" que pretén generar un vincle afectiu amb l'època
i transcendència del que fou president de la Generalitat de Catalunya i
situar al visitant en aquest moment històric del país, però també en els anys posteriors fins a arribar avui en dia, on el somni de llibertat i de progrés de Macià encara
té vigència. L'equipament cultural fa difusió del llegat, de la figura, la trajectòria i la
manera d'entendre el món de Francesc Macià.
A més a més, neix amb una clara vocació d'esdevenir un punt d'aturada imprescindible del turisme que visiti les Borges Blanques o les Terres de Lleida, i de ser el
punt de partida des d'on iniciar la descoberta turística de la zona. Al mateix temps
també pretén ser un punt de visita obligatòria per tots aquells amants de la història
del país. És per tot plegat que el mateix Espai Macià alberga una oficina de turisme. S'han escrit moltes pàgines al voltant de la carrera política i presidencial de
l'avi, però hi ha una faceta poc explicada sobre la vinculació que va tindre amb les
Garrigues, i més concretament amb les Borges Blanques.
El Sr. Macià, com se l'anomenava a la vila Borgenca, tingué des dels seus inicis una
forta atenció preferent amb la població dels seus pares, on l'any 1892, Macià, com
a enginyer militar, i el seu sogre, Agapito Lamarca i Quintana, arquitecte i enginyer,
col·laboraren conjuntament en unes obres de canalització d'aigües de la mateixa població. A més a més, l'any 1907 Macià fou proclamat diputat a Corts pel districte electoral de les Borges Blanques, dins les llistes de Solidaritat Catalana, on representarà
aquesta ciutat com a diputat fins a l'any 1923.
Aquest 2017 ha estat un any especialment important per al nostre estimat centre; un any que ens fa pensar que aquest 2018 encara ha de ser millor. Aquestes són
les fites més destacades assolides al llarg de l'any que tot just hem deixat
enrere: Pel que fa a l'afluència, l'Espai Macià va rebre un total de 6293 visitants
procedents de diferents comarques de Catalunya, on més del 60% prové de la demarcació de Barcelona.
En l'àmbit de les exposicions, hem sigut seu de més de 10 exposicions que han
inclòs des de l'art fins a la història, convertint l'Espai Macià en un centre cultural de
referència. Les dues exposicions que han tingut més ressò han sigut la de l'Arxiu Nacional de Catalunya 'Entre el carisma i l'entusiasme. Les visites oficials del president
Macià a les viles i ciutats de Catalunya (1931-1933)', i la de 'Mossos d'Esquadra- Segona República i Guerra Civil (1931-1939)'.
Un any més, des del centre d'interpretació del president Macià hem realitzat un
programa complet dirigit a totes les edats. Entre les quals, destaquem tallers de reciclatge pels més petits de casa, maridatges, tasts d'olis i vins... Amb aquesta iniciativa
potenciem la sostenibilitat del territori, atraiem el turisme gastronòmic i enoturístic,
i a més a més donem a conèixer els productes autòctons de la zona.
En relació a les noves tecnologies, l'any passat vam posar en marxa un projecte
pioner amb l'estrena de 5 vídeos que recreen la vida del president, enregistrats en
tecnologia 360 graus a través de 4 jocs d'ulleres de realitat virtual i auriculars.
L'Espai Macià ha anat ampliant el seu fons museístic, gràcies a la donació de particulars que han ajudat a construir un equipament cada vegada més atractiu. Les més remarcables han sigut les següents: el domàs del Centre Democràtic Republicà de les Borges
Blanques de l'any 1918 i el retallable de Francesc Macià, on gràcies a les gestions de la
besnéta del president, M. Teresa Pi Sunyer, el Museu Nacional de Catalunya ens va donar.
Així doncs, us convidem a visitar les Borges Blanques i deixar-vos fascinar per un
home vital, que va dedicar la seva vida a defensar els drets de les persones i dels pobles.

Josep Segura Garsaball
Coordinador de l'Espai Macià
Núria Pijuan Martínez
Tècnica en turisme i guia de l'Espai Macià
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Comerciants i veïns
discrepen de la reforma
del centre de Mollerussa
Projecció de la futura Plaça de
l'Ajuntament després de les
obres
L'Ajuntament de Mollerussa va impulsar l’any 2017 una consulta popular,
consultiva però no vinculant, per decidir
com s'havia de modificar el centre de la
ciutat. En total van votar 876 persones de
les 8.585 convocades i el projecte guanyador va ser "Mollerussa + que mai", de les
arquitectes locals Cristina Clotet i Esther
Gatnau.
Les obres de transformació de la capital del Pla d’Urgell està previst que comencin pròximament i es duguin a terme
al llarg d’aquest any 2018. Amb la posada
en marxa d’aquest pla es duran a terme
diferents accions que tenen com a finalitat
donar una nova imatge a l’espai comercial.
Una de les propostes més rellevants
del projecte consisteix a donar pas als vianants al centre urbà en detriment dels
vehicles. Alguns ciutadans consideren
positiva aquesta proposta afirmant que
"Hi haurà més ambient als carrers i es farà
més agradable passejar-hi.", opinió compartida per alguns comerciants de la zona.
Altres, en canvi, no ho veuen amb
bons ulls, ja que els seus clients no podran
accedir fins al davant de l'establiment amb
el cotxe: "Si la gent ha de venir a comprar

2017: Seguim endavant

a peu, faran una compra més lleugera i això ens perjudicarà en les vendes."
També se suprimiran les places d'aparcament a la
plaça Manuel Bertrand i es crearan nous pàrquings
a pocs metres de distància, proposta que la majoria
de comerciants consideren favorable: Les places de
pàrquing no se suprimeixen sinó que es reubiquen a
una distància poc considerable, a diferència d'altres
eixos comercials de la província
Pel que fa als locals de restauració, alguns d’ells
inicien la temporada de terrasses abans de Sant Josep i es mostren preocupats per la incertesa que els
genera no saber si podran fer-ho amb total normalitat: Tenim por de com afectaran les obres a la temporada de terrasses d'aquest estiu.
A la reforma urbanística s'hi suma també la creació de noves zones verdes, proposta que agrada als
veïns: A Mollerussa n’hi ha poques i que se’n creïn
de noves farà més sostenible i visualment atractiu el
nucli urbà.
En general, hi ha diversitat d'opinions entre els
ciutadans i els comerciants, ja que durant el període
d'obres es dificultarà el funcionament diari però amb
el temps s'espera que la reforma beneficiï a la ciutat,
tant en l’àmbit comercial com en l’activitat social.

I malgrat tot avancem. Del 2017 n’hem de destacar sobretot la voluntat de les persones de seguir endavant a pesar de les traves, la brutalitat i les imposicions contra el determini de la gent. Perquè ens ha
afectat a tots els nivells, naturalment també a tots els que treballem
des de i per al patrimoni cultural. Projectes que han quedat aturats per
manca de finançament, espoli de fons museístics, intents de tergiversació en la interpretació de fets històrics... hem constatat com el patrimoni
cultural en sentit ampli és atacat perquè és identitari i un element de
cohesió social i, com a tal, esdevé molt sensible. El món dels museus
catalans ha avançat però aquest any amb la presentació de “Museus
2030. Pla de Museus de Catalunya”que ha d’esdevenir l’eina que ordeni
i articuli els nostres equipaments patrimonials en els propers anys. I serà
fonamental per als museus com el de la Noguera, des del que donem
suport als municipis del nostre territori, perquè contempla la creació
dels anomenats “museus de suport territorial” una figura estratègica en
la ordenació i manteniment del patrimoni cultural dels petits municipis
a través de centres d’interpretació, jaciments arqueològics, cases-museu, monuments o centres de visitants.
El Museu de la Noguera es posa al costat dels petits equipaments
del nostre territori. Ja fa uns anys que hem establert lligams amb centres
patrimonials com l’Espai Transmissor del Túmul de Seró a Artesa de Segre, el Centre de Dinamització del Patrimoni Històric, Natural i Rural de
Tartareu, l’Espai Orígens de Camarasa o la Casa de Leandre Cristòfol i el
Castell d’Os de Balaguer. Aquests acords de col·laboració han quedat ara
perfectament emmarcats en les intencions definides a “Museus 2030:
Pla de Museus de Catalunya”.
Perquè tenim un territori molt gran, i també molt despoblat, però
amb una riquesa de recursos patrimonials ingent que no para de créixer
amb restauracions, excavacions o recuperacions amb que els municipis volen singularitzar els seus pobles, fer-los més atractius per mantenir una població que necessita sentir-se orgullosa del seu llegat i per
atreure visitants o nous habitants que contribueixin a fer viables aquests
petits indrets que són l’esquelet vertebrador del nostre país.Només al
territori de La Noguera comptem amb més de 500 jaciments arqueològics documentats, amb més de dues-centes cinquanta esglésies romàniquesi una altra infinitud de restes de castells medievals o monuments
d’altres èpoques i magnituds.
I els visitants arriben. Cada cop més i des de més lluny. No ens ha
estranyat ja aquest 2017 la presència de turistes americans o australians
que arriben al nostre territori atrets principalment per les activitats de
natura que complementen amb les visites als monuments i centres patrimonials. Una diversificació del turisme que ens obliga a tots a fer un
esforç per conèixer bé els nostres públics, actualitzar-nos i estar preparats per explicar-nos i atendre gent cada cop més diversa.
Hem seguit també amb la feina més enllà dels nostres murs en
l’àmbit local, amb la gestió del patrimoni de Balaguer, les intervencions
arqueològiques a la ciutat, les visites escolars a centres i monuments,
l’assessorament en actes de recreació històrica de la ciutat...
Les funcions dels museus canvien, com els temps. El 2017 ha estat
un any de canvis i redefinició d’estratègies que s’han de perllongar en el
temps. Esperem que anem en la bona direcció, i seguim avançant.

Carme Alòs Trepat
Directora del Museu de la Noguera – Balaguer
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' any 2017 ha estat un gran any per a l’Arxiu Comarcal del Pla d’Urgell.

Un període de continuïtat total de les activitats fetes els anys anteriors
en matèria d’arxius municipals, i el projecte és que així segueixi la política d’aquest centre per als propers anys. L’eix principal de l’ACPU com
a institució és el servei a la ciutadania i al territori, de manera que la documentació de les administracions públiques dins del seu àmbit competencial pren un caràcter absolutament prioritari. D’això en depèn la consistència mateixa dels seus
fons i, per tant, que esdevingui una infraestructura realment útil a curt termini.
El 2013 es penjaven en línia les actes dels plens dels ajuntaments de Barbens,
Bell-lloc d'Urgell, Bellvís, Castellnou de Seana, Fondarella, Golmés, Ivars d'Urgell,
Linyola, Miralcamp, Mollerussa, el Palau d'Anglesola, el Poal, Sidamon, Torregrossa, Vila-sana i Vilanova de Bellpuig; anticipant aquesta acció l’adveniment de la
Llei 19/2014 de transparència, accés a la informació i bon govern, permetent als
ciutadans un accés a la informació pública de qualitat i per Internet, o sia, fàcil i
còmodament.
El 2014 es realitzava el cens d’arxius municipals de la comarca, el 2015 es
va intervenir una part de l’arxiu del Consell Comarcal i el 2016 els Ajuntaments
de Castellnou de Seana i Linyola van aprovar i formalitzar el dipòsit en règim de
comodat de la seva documentació, amb un total aproximat de 140m. Enguany, el
2017 ha estat aprovat l’ingrés a l’Arxiu Comarcal dels fons històrics dels municipis
de Vilanova de Bellpuig, Golmés i Vila-sana, cosa que suposa un increment notable de la documentació conservada al centre, alhora que sumat a les contínues
tasques de tractament i ordenació de la documentació municipal de Mollerussa, referma la confiança de la gent del territori i dels seus governants envers la
institució de l’Arxiu Comarcal i el seu equip humà. Amb aquests, ja són set els
municipis que han confiat la seva documentació a l’Arxiu Comarcal, per tal de
poder-ne seguir utilitzant la informació quan sigui necessari (no en perden pas la
titularitat), però al mateix temps amb la consciència d’oferir-la als investigadors
i ciutadania en general, i garantir-ne el tractament i la conservació. Encara s’han
iniciat converses amb altres ajuntaments, els quals s’espera que ingressin durant
l’any que ve o el següent. Evidentment, el tractament dels fons municipals ingressats darrerament no és finalitzat encara; això es farà en el decurs dels propers
anys, segons disponibilitat pressupostària i de personal. Sí que s’ha iniciat però,
el tractament de la documentació procedent de l’Ajuntament de Castellnou de
Seana, ingressat el 2016.
En l’apartat més tecnològic, s’ha tancat totalment la digitalització, tractament
i posada en línia dels documents no textuals –per entendre’ns: els plànols, les
fotografies, els cartells. etc.- que ja estaven digitalitzats dels fons de la Societat
Canal d’Urgell SA, de Carlos Farrés Real, de Francisco Reig Puig i del Patronat de
la Mare de Déu de les Sogues. Resta encara molta documentació per digitalitzar
dels fons d’aquesta gran infraestructura de reg que són els Canals d’Urgell, però
el conjunt de més de 800 plànols consultables al portal “Arxius en Línia” del Departament de Cultura ja comença a fer goig. Les visites i consultes al portal així
ho corroboren.
Com sempre, el tractament arxivístic que van rebent paulatinament els fons,
condiciona el càlcul dels metratges existents de documentació que es faciliten any
darrera any a la corresponent memòria, assolint cada vegada un grau de precisió
major, però reconeixent també que els nous ingressos pendents de tractament
tornen a obrir i a condicionar la variabilitat d’aquestes dades.
En qualsevol cas, s’ha tancat l’any al voltant dels 1500m de documentació custodiada, metratge que pot variar també amb la deguda aplicació de les anomenades Taules d’Avaluació Documental, una eina important per assolir uns arxius sostenibles a nivell econòmic i evitar l’acumulació es quals permeten destruir –que
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no llençar- aquella documentació que,
un cop exhaurida la vida administrativa
útil, sabem que no esdevindria, amb
el pas del temps, d’interès als investigadors ni a la pròpia administració, per
l’escàs valor informatiu i cultural de la
mateixa.
El repte de l’Arxiu Comarcal és esdevenir el veritable centre de preservació de la memòria documental de
la comarca, pública i privada. En la
vessant pública, les administracions locals i comarcal han de tenir en l’arxiu
comarcal el referent en la conservació,
tractament i accés a la documentació
amb unes condicions que només es
poden donar en aquest arxiu i que garanteixen el compliment de la legislació
vigent en matèria d’arxius i gestió documental, d’administració electrònica
o de transparència, accés a la informació i bon govern. Per tant, un repte de
present per la majoria de municipis i de
futur imminent per altres, no pot ser
altre que el de ser el centre de custòdia
i suport del conjunt de l’administració
local de la comarca.

Daniel Vilarrúbias Cuadras
Director de l’Arxiu Comarcal del
Pla d’Urgell
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Text: Josep A. Pérez

La Casa Museu Duran i Sanpere
de Cervera
Una casa de vida....un viatge en el temps
El procés que fa possible el pas d’una casa a Museu és complex i hi intervenen conceptes i relacions entre l’objecte i la seva vivència, i entre l’objecte i
el seu nou espectador. Per començar, cal tenir present que les cases són espais
privats, els quals, amb la seva conversió a Casa Museu, abandonen aquest estatus per passar a ser espais públics. Per tant, ha canviat la pròpia essència de
la casa; el visitant recorrerà totes les estances de l’habitatge indistintament del
perquè van ser creades. El Museu s’enfronta a una problemàtica clau que rau
en la necessitat de transcendir d’allò privat a allò públic i, per tant, en com fer
visible l’invisible i, sobretot, com fer-ho sense trair la memòria del passat que
representa.
Els objectes representen quelcom més del que són, ja que transpiren emoció i vivència en estat pur. Un simbolisme i uns valors que la casa, ja convertida
en museu, ha de saber respectar i transmetre. Així doncs, no ens interessen
tant els grans objectes que vestien la casa i que l’adequaven als gustos i percepcions vigents, sinó que l’atenció la dirigim a aquells petits objectes quotidians
que ens permetran “llegir” estereotips i normes de funcionament globals.
Potser per això, el que proposen les cases museus, i també el seu gran
atractiu atemporal i universal, és un viatge emotiu cap a la geografia humana
que ens afecta a tots com a individus i també com a col·lectivitat.
La Casa Museu Duran i Sanpere de Cervera és un cas excepcional on aquest
viatge es fa realitat i on tot aquest univers simbòlic i funcional pren rellevància.
La casa adquireix un alt valor per les múltiples dimensions per on transita: és
una casa que sobrepassa el nom del seu propietari (sense oblidar el seu paper
rellevant), l’arquitectura que li dóna forma o la seva decoració, per esdevenir un
mirall d’època, és un retrat privilegiat del moment històric en el qual s’inscriu.
Però també adquireix un alt valor per les diferents lectures que permet:
Lectures de present. Ens adrecem a un públic real que vol conèixer,
però, sobretot, que vol participar activament de l’experiència que li ofereix el
nostre “escenari”. Volem conèixer el nostre passat però, de forma més especial, necessitem coneixements significatius en la nostra vida que ens ajudin a
connectar. La Casa Museu pot ser, doncs, un generador d’experiències.
Transmissió de conceptes universals. La casa, com a construcció social que és, no només permet l’estudi d’un grup i d’una època, sinó que mostra,
gràcies a una suposada privacitat, sentiments que tots podem reconèixer. La
Casa Museu, per tant, pot ajudar a reflexionar sobre un mateix, pot crear nous
significats i pot construir ponts de diàleg entre el passat i el present. Les relectures dels personatges que habitaren l’espai domèstic transcendeixen la seva
pròpia experiència per anar a experiències universals que ens afecten directament: l’amor, la mort, la por, la intimitat, les relacions socials, ...
Lectures amb estrategia i perspectiva de gènere. La casa està vinculada molt directament amb la història de la dona i, en aquest sentit, és un
espai òptim per treballar en la visibilitat de les dones. Cal que aquests habitatges, amb relats renovats i museografies valentes, deixin sentir la veu silenciada
d’unes dones que van jugar un paper important en la construcció i usabilitat
dels espais domèstic que el conformen d’una o altra manera.
En conclusió, la Casa Duran i Sanpere ens permet fer lectures contemporànies d’espais del passat.

Carme Bergés Saura
Museòloga. Directora del Museu de Cervera, professora de Gestió
del patrimoni artístic de la Universitat de Lleida
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El club d'hoquei femení de Vilasana fa història amb l'ascens a
l'OK Lliga

E

l Club d'Hoquei Aldahra Fagavi Vila-sana
va fer història al mes de juliol en convertir-se en el primer equip de Lleida a arribar a l'elit de l'hoquei femení.
L'equip del Pla d'Urgell en tenia prou amb un
empat a la pista del Girona, però va firmar l'ascens per la porta gran, guanyant per 2-4. Girona
i Vila-sana es jugaven l'ascens en l'últim partit de
la Lliga.
Les lleidatanes arribaven líders, però amb
només un punt més. El que guanyava ascendia i
l'empat beneficiava el Vila-sana. L'equip que entrena Jordi Capdevila va marcar primer, però el Girona va empatar poc abans del descans i va marcar el 2-1 tot just iniciar-se la segona part. Però
la reacció va ser imparable. Victòria Porta, que ja
havia marcat el primer gol, va firmar tres gols més
(2-4) per segellar una gesta impressionant.
El club que es va fundar el 2003, haurà de triplicar el seu pressupost la temporada vinent. Va
aspirar a l'ascens amb un fons de 42.000 euros,
però per a la nova categoria els comptes haurem d'arribar als 120.000. És una Lliga de catorze
equips amb dos desplaçaments a Galícia, un a Astúries i tres a Madrid.
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