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Deia el gurú del periodisme, Ryszard Kapuscinski, 
que un país que ha patit una dictadura, recupera la nor-
malitat fins passats cinquanta anys, una reflexió que 
feia des del seu gran coneixement com a corresponsal 
que va ser en els processos d'independència d'un gran 
nombre de països del món.

Si aquesta reflexió la traslladem a Espanya, no cal ni 
dir que és força clar que encara estarien en aquest pro-
cés tot i que, en part, alguns l’hagin sabut agilitzar més 
o menys, segons l'interès en el desenvolupament dels 
drets i l'Estat del Benestar dels seus respectius països.

Podria haver donat la sensació que Espanya, en al-
gun moment anava per bon camí. Però això bé pot ser 
una percepció fruit d’una conjuntura econòmica i soci-
al determinada, uns anys de transició i de creixement 
econòmic més o menys encertat, que va desembocar en 
una crisi econòmica galopant, a principis dels 2000. Un 
escenari que, més aviat contràriament al que pronos-
ticava Kapuscinski, va servir per retrocedir i despertar 
els fantasmes que es van mantenir ensopits durant la 
transició.

A tot això li podem afegir el Procés Català, un cop 
desaparegut el conflicte Basc, per desfermar els instints 
més primaris del totalitarisme, que semblava haver 
desaparegut. Amb l'argument de la defensa de la Mag-
na Constitució, el poder polític ha traslladat el centre 
de les decisions al poder judicial, que amb aquestes 
atribucions s'ha convertit en espasa de Dàmocles dels 
Drets fonamentals, no tan sols de Catalunya, sinó de tot 
l'Estat.

Persecució de pensaments, d’expressió i de gène-
re, que ha portat a moltes persones a la presó i altres 
a l'exili, i que està minant tots els drets que s'havien 
aconseguit fins ara. Una manera d'actuar i procedir que 
no ha fet més que demostrar que Espanya no ha fet net, 
que encara existeix una base amb esperit totalitari, de 
la vella escola del règim, al que se li han donat ales per-
què actuï amb total impunitat etzibant la defensa de la 
magna unitat d'Espanya.

El més greu del cas és que, a partir d’ara, el comp-
tador del mig segle al qual feia referència Kapuscinski 
s'haurà de posar a zero, doncs l'Estat de Dret que s'ha-
via desplegat en els darrers anys ha retrocedit fins al 
punt de partida així que, mal que ens pesi, s'haurà de 
començar de nou. 

Segueix-nos a

/territoris.cat
/SurtdecasaPonent

@territoriscat
@SDC_Ponent

/territoris.cat
surtdecasaponent
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l proper 19 de maig a les 21 hores s’estrenarà Su-
gar, el musical basat en la pel·lícula Some Like It 
Hot / (Con Faldas Y A Lo Loco, 1959), dirigida per 
Billy Wilder amb Marilyn Monroe, Tony Curtis i E

Jack Lemmon com actors principals, al Teatre la Llotja 
de Lleida.

Ubicada a Chicago durant el període de la llei seca 
nord-americana, Sugar és una comèdia blanca i per a 
tots els públics.

El musical de Broadway, estrenat el 1972 al Majestic 
Theatre de Nova York, es va representar en 505 funci-

El musical Sugar arriba al 
Teatre de la Llotja

ons amb Robert Mor-
se, Tony Roberts y 
Elaine Joyce com a 
actors principals. Ara, 
finalment, i després 
de rebre el Premi de la 
Crítica 2015 al Millor 
Musical i 4 Nominaci-
ons als Premis Butaca 
2016, arribarà a Lleida.

“Mira per on, aquest 
cop hauran de ser 
els londinencs els 
que viatgin cap a 
Barcelona, si volen 
recuperar un espectacle 
que no passa pel West 
End des del 1992!”
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L'artista palauenca, dedicada a la pintura des de fa vint anys, 
està immersa en l'exploració de nous camins expressius

No hi ha una edat concreta, ni un moment, per endinsar-se en el bast món de l’art. Hi ha qui el viu des d’infant, rebent 
formació i anant als tallers de les exposicions; hi ha qui de gran el redescobreix, i des de llavors la seva mirada vers l’entorn 

que l’envolta canvia per sempre. Però, en tot cas, quan l’art toca de veritat a les persones, el seu efecte sempre és el mateix: 
passió pel que es viu, per com es viu i ganes de compartir aquesta sensació màgica que desprèn amb tothom qui estigui 

obert a ella. Aquest és el cas de l’artista palauenca Yolanda Cotonat.

Yolanda Cotonat: 

“Pintant sento que aporto alguna 
cosa positiva a la gent, que dono 
ales als que miren i permeto que 

s’emocionin”

Text: Cristina M
ongay

Fotografia: Cristina M
ongay



TR La revista de www.territoris.cat

6

Com entres en el món de 
la pintura?

Començo accidentalment 
i ho faig com a afició. Sóc en-
ginyera tècnica agrícola, i vaig 
estar treballant uns anys, però 
al quedar-me embarassada 
del primer fill, em vaig quedar 
sense feina. En aquell moment 
era absurd buscar treball, per-
què estava de set mesos, i vaig 
decidir buscar quelcom em 
motivés i em seguís mantenint 
activa. I així vaig arribar al món 
de la pintura

I ho vas fer de manera 
autodidacta.

Exacte! Per obligar-me 
una mica, i per perdre pors, 
em vaig apuntar a un curs de 
pintura de l’acadèmia CEAC. 
El mètode potser no el re-
comano gaire, sincerament, 
però amb aquest vaig dispo-
sar d’un material per estudi-
ar i una orientació per la qual 
començar. Òbviament, ser 
autodidacta no vol dir que 
aprenguis sola, sinó que vas 
tirant d’aquí i d’allà, vas co-
neixent a gent i vas comple-
tant la teva formació a la teva 
manera i al teu ritme.

I va ser en aquest context 
quan comences a mostrar el 
què pintes.

D’entrada vaig començar 
amb al cercle més proper: a la 
família, als amics, als veïns. Vaig 
anar comprovant que agradava 
el que pintava i això provoca 
que t’enganxis encara més a la 
pintura. Llavors em va agafar 
un rampell i vaig fer la meva pri-
mera exposició al poble –el Pa-
lau d’Anglesola–. Estem parlant 
del 1998, i en aquells moments 
al poble, quan era festa major, 
es convidava als veïns i veïnes a 
mostrar el que feien en públic, 
i et cedien el col·legi com a sala 
d’exposicions temporals impro-
visada. La il·lusió va fer que co-

mencés i que fes aquest salt, i 
també va provocar que el meu 
hobby de la pintura es conver-
teixi en la meva professió.

Has exposat en diverses 
sales d’arreu, tant de Po-
nent, com del país i estran-
ger. Darrerament la teva 
obra s’ha vist a la sala d’ex-
posicions temporals de l’Ins-
titut d’Estudis Ilerdencs.

Quan comences en el 
món de l’art és molt impor-
tant exposar què fas, fer con-
tactes, aconseguir encàrrecs, 
participar en concursos, etc. 
en definitiva, moure’t! I així 
estem, vint anys després! 
Has d’intentar fer-te un nom, 
que la gent et conegui, i per 
aquest motiu sempre vaig 
amb quadres amunt i avall 
pel nostre territori.

Què és per tu l’art?
Per mi l’art és màgia, és 

teràpia. L’art té el poder d’ab-
duir-me del món i dels pro-
blemes. Crec que és l’única 
cosa que puc fer sense estar 
pensant en res més, i ho po-
dria fer durant hores i hores. 
A l’estiu, per exemple, m’he 
passat pintant fins les 2 o les 
3 de la matinada! Quan en-
tres en un quadre, sents que 
tota la resta desapareix. I és 

que pintant sento que aporto 
alguna cosa positiva a la gent, 
que dono ales als que miren i 
permeto que s’emocionin. 

Quin moment del dia et 
sents més predisposada per 
pintar?

La veritat és que no en 
tinc cap en concret, perquè 
duc un horari diferent cada 
dia degut a les classes. Però 
sí que és veritat que m’agra-
da pintar en silenci.

Com definiries el teu estil?
Realista. M’agrada la fi-

guració i m’encanta l’hiper-
realisme, així sí! Admiro, per 
exemple, artistes actuals com 
Antonio López o Mercè Hu-
medas. Però la manera de fer 
que jo practico és el realisme. 

Quines són les teves tèc-
niques preferides, a l’hora 
de pintar?

Gaudeixo molt amb els 
materials del dibuix com el 
llapis, el pastel, la tinta xinesa 
i la sanguina. Però potser, po-
sats a escollir-ne un, triaria la 

pintura a l’oli, ja que em dura 
més i em permet aprofundir 
millor en les idees i les for-
mes. L’oli em deixa explorar 
un nivell de realisme més fort.

Com tries els temes a 
pintar?

Em guio força per ins-
tint i, per tant, pinto el 
que em crida, el que em 
ve de gust. Sempre m’ha 
agradat molt el retrat, so-
bretot ètnic, perquè dóna 
peu a emprar una varietat 
més àmplia de colors i de 
textures. En aquest cas, he 
de documentar-me molt bé 
amb material. En algunes 
èpoques treballes més te-
mes urbans, o variació de 
llums, per exemple, els re-
flexes. La veritat és que sóc 
una mica caòtica (riures)! 
Fa un temps també toco la 
caricatura, amb la qual em 
diverteixo molt. Amb ella, 
d’alguna manera, dono la 
volta al retrat d’una mane-
ra molt ràpida i sorprenent.

“L’art té el poder d’abduir-me del món i 
dels problemes. Crec que és l’única cosa 
que puc fer sense estar pensant en res més, 
i ho podria fer durant hores i hores”
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És curiós que, sent auto-
didacta, i que has hagut d’es-
pavilar-te molt per aprendre 
i formar-te, fa més d’una 
dècada que ensenyes art a 
alumnes. 

Sí! Vaig arribar a l’ense-
nyança artística de manera 
accidental, també. Al anar-me 
professionalitzant, m’he hagut 
de moure molt i va arribar un 
moment en què em van propo-
sar fer-me càrrec d’un curs de 
pintura a l’oli que organitzava 
l’associació de dones del poble. 
Primerament em vaig espantar 
davant l’oferta, perquè a mi nin-
gú m’havia ensenyat a pintar, i 
ben bé  no sé ni com pinto (riu-
res)! Pinto d’instint! De totes 
maneres, vam començar com 
a prova i el curs va anar rodant 
sol, va funcionar molt bé i es va 
obrir, davant meu, una porta de 
possibilitats.

Compartiries amb no-
saltres alguna experiència o 
vivència dels teus alumnes?

- Al fer classes, has 
d’afrontar sempre nous rep-
tes i t’enriqueixes moltíssim 
amb l’alumnat. En algunes 
ocasions, sents que diuen: 
“Avui no hauria vingut”, i 
veus que tenen un mal dia. 
Però, al cap de mitja hora 
d’estar pintant, l’expressió 
se’ls canvia. I això, aquesta 
part humana, com a profes-
sora i com a persona, em re-
conforta moltíssim.

La docència suposo que 
facilita viure de l’art, i des-
fer-se de la dita de treballar 
‘per amor a l’art’.

Tothom tenim unes des-
peses, i s’han de cobrir, i si 
vols dedicar-te professional-
ment al món de l’art t’has 
de sentir remunerat. No 
obstant, pagar per l’art és 
un concepte que costa molt 
d’entendre a la gent. Fins i 

tot, en les esferes culturals o 
en els cercles sensibles a l’art, 
encara hi ha persones que et 
pregunten: “Però tu pintes 
llenços per vendre’ls?” És 
clar que m’agrada compartir 
el què faig, perquè pinto amb 
il·lusió, però en cada peça hi 
ha una dedicació, un temps, 
uns materials i un esforç. I 
això té un preu.

Com valores l’esfera ar-
tística ponentina?

Costa molt que la gent 
comprengui que l’art i la cultura 
són també una professió, i no 
només un entreteniment. Una 
peça ben feta, que t’agradi, té 
un valor, i en pots gaudir tota 
la vida! La cultura és una mica 
‘lo cul del món’, tant per la so-
cietat en general com per l’ad-
ministració. Ben poca gent en 
gaudeix de veritat més enllà de 
la fotografia oficial. I això caldria 

canviar-ho reeducant-nos grans 
i petits. Afortunadament, les 
entitats són les que mouen en 
gran part els projectes culturals 
i lluiten per a que tirin endavant 
i arribin a la gent.

Envia un missatge a tots 
els nostres lectors i lectores!

M’agradaria que intentes-
sin gaudir de l’art, en la me-

sura que els interessi. Anar a 
veure tot el que es pot és en-
riquidor, t’aporta emocions 
que no saps ni que tens! I per 
mi aquesta sensació no té 
preu! I també els recomana-
ria, si els interessa l’art, que 
el practiquin, perquè és molt 
terapèutic i gratificant. L’im-
portant és toca la pintura; si 
ho fan, no se’n penediran!
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Anar en bicicleta només té avantatges: no contamina, et 
permet fer exercici, és sa i és gratuït. Al món hi ha 1.000 milions 
de bicicletes; és a dir, una per cada set habitants.

S’ha d’assegurar la bicicleta?
 La nostra recomanació és que SÍ. Sobretot si fas servir la 

bicicleta de manera habitual o té un valor elevat. I, especial-
ment, si tens previst fer una ruta d’uns quants dies, com ara 
el camí de Sant Jaume. La teva assegurança pot incloure tres 
cobertures bàsiques:

• Responsabilitat civil: cobreix els danys que puguis 
causar a un tercer. Pagarà per tu els diners de la indemnit-
zació que correspongui pels perjudicis que puguis causar.

• Assistència en viatge: garanteix que rebis atenció si 
tens un accident, tant tu com la bicicleta.

• Defensa i protecció jurídica: garanteix les despeses de 
reclamació a un tercer per causar-te danys a tu com a ciclis-
ta o a la bicicleta, o bé les reclamacions que et facin pels 
danys que tu com a ciclista puguis ocasionar a un tercer.

Si tu mateix prens mal en un accident, pot quedar cobert 
per l’assegurança de salut o vida. En cas de robatori al traster 
o garatge privat, també et pot protegir la pòlissa de la llar, 
però no sempre, i quan ho fa acostuma a ser amb un límit 
econòmic que no en cobreix el valor real. Alerta! Si guardes 
la bicicleta en un aparcament comunitari, les assegurances de 
llar i comunitat NO la inclouen. El millor és comprovar-ho.

Nosaltres et recomanem que contractis una assegurança 
de bicicleta que et cobreixi tant les cobertures bàsiques com 
que n’avaluïs altres d’opcionals que et puguin interessar se-
gons les teves circumstàncies i hàbits ciclistes (danys a la bici-
cleta, robatori, invalidesa, despeses per hospitalització, etc.). 
Arriba’t a les nostres oficines i analitzarem les opcions que 
s’adeqüin millor a tu.

I recorda: pedaleja segur!

Assegurances de 
bicicleta, “plaer adult”
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a cinquanta-cinc anys que un grup d'amics de Linyola 
van formar la banda Telstar, que més tard es convertiria 
en Escorpiones, un grup que va posar ritme a les festes 
i concerts dels anys seixanta. El novembre del 2013, els F

membres de la banda es reunien en un concert d'aniversari que 
va servir de preludi per al naixement del Club d'Amics Telstar Es-
corpiones, que van batejar amb el nom de TECLAM'S.

La nova entitat va néixer amb la voluntat de promoure con-
certs amb repertori dels anys seixanta i destinar els beneficis 
a entitats humanitàries com Càritas, Creu Roja o el Banc d'Ali-
ments. Per dur a terme aquesta nova trajectòria del grup, es va 
reforçar amb músics més joves que aportarien el dinamisme de 
les noves generacions a la iniciativa.

El 27 de juliol del 2013, el Pavelló Municipal de Linyola es 
convertia en escenari de la presentació del projecte musical, fet 
que va servir per recollir articles pel banc d'Aliments.

Aquesta primera iniciativa solidària i musical va encendre 
el llum al rector de la Parròquia de Santa Maria del municipi 
del Pla d'Urgell, Pere Cañada que, portat per les contínues sol-
licituds de veïns, que li demanaven ajuda per a poder comprar 
medicaments, va pensar que un concert a l'església podia ser 
un bon argument per recaptar fons, amb la finalitat d'ajudar a 
aquestes persones.

El rector va creure que la banda podia incorporar un grup 
vocal, amb la qual cosa es podia convertir en una formació més 
compacta, i d'aquesta manera podria atreure més públic a la 
seva proposta solidària.

La passió per la música amb 
finalitat solidària

El grup, dirigit per Jesús 
Molina, va posar fil a l'agulla i, 
durant un any, van estar prepa-
rant un repertori musical amb 
adaptacions al català de peces 
de grups com The Beatles, The 
Eagles, Elvis Presley, U2, George 
Harrison, o Creedence Clearwa-
ter Revival entre altres, que van 
convertir la iniciativa en un es-
pectacle musical que van ano-
menar Musicànim.

“Per dur a terme 
aquesta nova 
trajectòria del grup, 
es va reforçar amb 
músics més joves 
que aportarien el 
dinamisme de les 
noves generacions a 
la iniciativa.”

El 31 de maig del 2015 i amb el lema Ajuda'ns a Ajudar, 
TECLAM'S portava a la Parròquia l'espectacle, que amb la 
impecable col·laboració de ROMÀ PRO arrodonia una pro-
posta que va deixar bocabadats a tots els assistents.

La gran acceptació del projecte es va repetir anualment, però 
va obligar a traslladar l'espectacle al Pavelló Municipal per tal de 
poder acollir la demanda del públic.

TECLAM'S s'ha consolidat com a formació incorporant veus 
i buscant la complicitat de noves generacions i ha portat el seu 
espectacle per diferents llocs del territori, sempre amb finalitats 
solidàries, essent fidel a l'ideari amb el qual va néixer. La formació 
l'integren vint-i-cinc persones, una vintena de veus, i cinc instru-
mentistes, amb un repertori variat, però sempre amb els clàssics 
contemporanis com a protagonistes.

La condició per assistir als seus concerts sempre és la donació 
desinteressada de material bàsic destinat als diferents sectors de 
la societat que estan privats de necessitats primàries com ara ali-
ments, roba, medicaments i altres elements indispensables per 
poder viure en les condicions més dignes possibles.

Text: Josep A. Pérez 
Fotografia: Josep A. Pérez 
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ilanova de Bellpuig arrenca els preparatius per la 
segona edició del No Surrender Festival, una convo-
catòria que en la primera edició va reunir més d'un 
miler de músics en aquest municipi del Pla d'Urgell. 

l'element de proximitat, ja que durant el festival treballarem 
exclusivament amb empreses lleidatanes per a l'organització". 
Així mateix, el càtering del 'No Surrender Festival' estarà ela-
borat amb productes totalment ecològics i de quilòmetre zero.

La primera edició del No Surrender Festival, que es va dur 
a terme el juliol de 2017, va reunir més de 4.000 persones a 
Vilanova de Bellpuig, multiplicant per quatre la població de la 
localitat durant el cap de setmana que es va celebrar el festi-
val. El punt àlgid de l'esdeveniment es va produir quan 1.004 
músics (entre cantants, guitarristes, baixistes i bateries) es van 
reunir per interpretar i enregistrar un videoclip amb la cançó No 
Surrender del Boss sota la direcció d'Antoni Tolmos. El vídeo, 
publicat a Youtube, té més de 300.000 visualitzacions i es va fer 
arribar al cantant de New Jersey.

V
El festival, tribut a Bruce Springsteen se celebrarà el 29 i el 30 de 
juny, aquest cop interpretant la cançó Badlands.

En aquesta segona edició els organitzadors tenen previst 
dur a terme una prèvia dedicada a joves músics fins a quinze 
anys, un assaig que tindrà lloc el diumenge 10 de juny a la pista 
de tenis de Vilanova de Bellpuig, sota la direcció d'Antoni Tol-
mos, i que s'anomena No Surrender Kids.

El dibuixant de la revista El Jueves, Joan Vizcarra ha sigut 
l'autor de la imatge corporativa de la nova edició, que represen-
ta al Boss conduint un tractor John Deere, el que ha fet possible 

No Surrender Festival incorpora un 
espai per a músics fins a 15 anys

la col·laboració de la firma Vicens Maquinària 
Agrícola, distribuïdor de la marca americana.

En aquesta nova edició, el festival potencia 
el seu vessant internacional, ja que s'han venut 
entrades a cinc països (Suïssa, Regne Unit, Ale-
manya, França i Itàlia), però a la vegada aposta 
pel kilòmetre 0. L'impulsor i organitzador del 
festival i propietari del bar L'Estoneta, Josep 
Maria Pons, ha destacat "la importància de 
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a lluita per la competència ha fet aguditzar l'enginy del 
petit comerciant, de l'establiment de proximitat que 
vol evolucionar amb estratègies que res tenen a veure 
amb la lògica de la globalització, però que no per això L

són menys efectives.
Un dels exponents d'aquesta nova saga de comerciants de 

proximitat la tenim a Mollerussa; el grup de moda Le Coquett 
i It’s Man, dues botigues que han diversificat la seva oferta fe-
menina i masculina i que ens atreviríem, a qualificar de familiar.

És evident que, en el sector de vestir, l'estratègia unimarca 
és arriscada, i encara més en un entorn local. Per aquest motiu, 
el grup d'establiments va creure que la relació qualitat-preu amb 
la varietat de fabricants podria ser una estratègia adient per a 
respondre als hàbits d'un ampli target de públic.

Al carrer Arbeca de Mollerussa trobem Le Coquett, un esta-
bliment amb un interiorisme acurat que respon a les marques 
que hi són presents. Amb una oferta femenina oberta a tot el 
ventall de públic, des de les tendències més juvenils fins a les 
talles grans i amb una parada en tot el que fa referència a la festa 
i cerimònies, a la que s'afegeixen els complements.

Moda internacional en l'àmbit 
local per atansar les tendències al 
públic familiar

“El grup d'establiments 
va creure que la relació 
qualitat-preu amb la varietat 
de fabricants podria ser 
una estratègia adient per a 
respondre als hàbits d'un 
ampli target de públic”

carrer a l’establiment IT’S MAN Mollerussa, en aquest cas, dis-
tribuïdor de la reconeguda marca danesa Only&Sons,  la qual va 
sorgir en el sector dels texans i que ha incorporat al seu catàleg 
un ampli ventall d'articles per home. En la mateixa línia que la 
versió femenina del grup de moda Le Coquett, la relació quali-
tat-preu és l'estratègia més efectiva, a la que també s'hi afegeix 
el target de públic de joves a adults, amb estils força variats.

Espais de visita obligada en el moment de renovar el ves-
tuari de la temporada, ja que el pressupost estarà garantit per 
a qualsevol economia i, a més, són entorns que conviden a la 
compra de tota la família.

Una oferta que recull les propostes de 
marques com, Only Vila, BsB, Le crâne, 
J.O.T.T, Miss Miss By Valentina, Rinascimen-
to, que representen l'exponent de les ten-
dències actuals més rellevants.

L'alternativa masculina es troba al mateix 
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l 2 de març de 1695, Feliu Fernández de Còrdova, 
senyor de les baronies de Bellpuig i Linyola, esta-
blí el terme rural d'Utxafava, al Pla d'Urgell i Bisbat 
de Solsona; cent jornals de terra amb cabanes, els 

d’obligació, i va col·locar com a titular l'actual imatge de la 
Mare de Déu de la Cabeza, amb què l'havia afavorit la du-
quessa de Sessa, tan devota de la verge que es venera amb 
el mateix nom a Andújar.

A la capella s'hi va celebrar la primera missa l'any 1702, 
amb la benedicció del vicari general de Solsona i després de 
la certificació del prevere i rector de Tàrrega Josep Plens.

Les tensions polítiques del començament del segle XVIII 
foren la causa que l'any 1708 Pere de Gomar abandonés 

E
corrals i els estables per recollir els ramats. Ho encarregà 
a Pere de Gomar, amb domicili a la vila de Bellpuig, a qui 
facultà per edificar casa, construir era i aixecar corrals conti-
gus al punt que li semblés més adient. Com que no existia 
cap habitatge adient perquè hi poguessin viure els colons, 
Pere Gomar féu construir una masia, que es va acabar a mit-
jans de 1699.

L'any 1700 Pere Gomar edificà una capella o oratori dins 
del recinte o del tancat de la casa per a comoditat dels ma-
sovers, dels mossos i altra gent, amb el fi que no s'hagues-
sin de traslladar a Golmés o altres llocs veïns per escoltar 
missa. La capella és la mateixa que avui està situada dins el 
barri conegut com a Casa Vella, perquè fou la primera que 
s'aixecà en aquest despoblat.

El senyor Gomar fou qui encarregà construir l'altar i un 
retaule per tal que es pogués celebrar l'eucaristia, cada dia 

“La capella és la 
mateixa que avui 
està situada dins el 
barri conegut com a 
Casa Vella, perquè 
fou la primera que 
s'aixecà en aquest 
despoblat”

casa i hisenda i es traslladés 
a Lleida per posar-se a dis-
posició de Sa Majestat.

A conseqüència de les 
contínues revoltes, la masia 
fou cremada i, la capella, 
profanada. Per aquesta raó, 
els veïns de Castellnou de 
Seana recolliren la imatge de 
la Mare de Déu de la Cabeza 
i el retaule, i els guardaren 

Encreuament de cultures entorn 
de la Mare de Déu de la Cabeza

Text: Josep A. Pérez 
Fotografia: Josep A. Pérez 
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sota custòdia fins al 1716, quan Jacint de Gomar, fill de Pere 
de Gomar, reedificà la capella i col·locà el seu escut d’armes 
al nínxol de la imatge.

Cap a finals del segle XIX, diverses construccions aixeca-
des per la rodalia de la Casa Vella formaren l'actual poble 
d’Utxafava, i aquesta capella li serví d'església parroquial 
mentre es construïa la que hi ha actualment al poble.

Durant la Guerra Civil Espanyola, la imatge de la Mare de 
Déu, de la mateixa manera que tants altres símbols religiosos, 
és profanada, decapitada i cremada públicament. Finalitzats 
els combats i les hostilitats, els propietaris de la Casa Vella, 
hereus de Faust de Dalmases, reconstrueixen la capella i el 
campanar, restitueixen la campana i la creu de pedra poste-
rior i, amb especial cura, costegen la reproducció de la Mare 
de Déu de la Cabeza, que demanaren a la població d'Andújar.

Refeta la capella, beneïdes la imatge de la Mare de Déu 
i la campana pel bisbe Valentí Comelles, el 30 de setembre 
de 1941, el recinte de la Casa Vella es converteix en sagrat.

L'any 1971 la casa passà a ser propietat de la Societat 
Casa Vella, gestionada per la família Pujol, que va recondici-
onar l’espai i va afegir a la capella pintures murals de l'artista 
lleidatà Víctor Pérez Pallarès.

El 17 de juliol de 1933 es constitueix el nou municipi de 
Vila-sana per separació del de Castellnou de Seana, dels nu-
clis d'Utxafava, les masies de les Novelles (Alta i Baixa) i part 
de l'antic despoblat dels Obercs. El nou nom de Vila-sana, 
sense cap tradició, es va triar per donar al nou municipi una 
nova imatge, atès que s'estava dessecant ja l'estany, font de 
malalties en èpoques anteriors.

Malgrat tot, la devoció per la Mare de Déu de la Cabeza 
s'ha mantingut en aquest municipi del Pla d'Urgell al llarg de 
més de tres segles.

L'any 1993, com a conseqüència de la visita que alguns 
fidels de la localitat van dur a terme a Andújar, va sorgir la 
Confraria de la Mare de Déu de la Cabeza, que va estar presi-
dida per Isabel Farré, a qui va precedir Lorena Jurado.

Aquest any, la Confraria ha celebrat el quart de segle, 
una trajectòria que ha fet possible que actualment compti 

amb més de set-cents membres de tot el territori. Una enti-
tat i una devoció que ha estat capaç d'unificar cultures i de 
mantenir una tradició en aquest petit municipi lleidatà.

Vila-sana ha celebrat cada mes d'abril la festa coincidint 
amb la d'Andújar, amb una festa que reuneix prop d'un mi-
ler de persones en el pati de la Casa Vella, on s'instal·la una 
carpa davant la capella. L'ofrena floral i la missa en honor a 
la Mare de Déu centren la celebració, en la que hi participen 
entitats andaluses i fidels arribats de tot el país.

“La devoció per la Mare de Déu de la 
Cabeza s'ha mantingut en aquest municipi 
del Pla d'Urgell al llarg de més de tres 
segles”
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La UNESCO inclou la 
Conca de Tremp  

Montsec en la xarxa mundial de Geoparcs

“L'Organització de les Nacions Unides per a l'Educació, la Ciència i la Cultura (UNESCO)  va 
resoldre el passat 17 d'abril que la Conca de Tremp – Montsec  

passés a formar part de la xarxa de Geoparcs Mundials. 
Un geoparc és un territori reconegut per la UNESCO que compta amb un patrimoni geològic, 

paleontològic i miner d'importància internacional

Text: Josep A. Pérez 
Fotografia: Jordi Peró i N

úria Verdeny
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a Xarxa Global de Geoparcs de la UNESCO comprèn 
140 localitzacions en 38 països d'arreu del món. 
D'aquestes, 73 formen part de la Xarxa de Geo-
parcs Europeus i es reparteixen en 24 països, dels 

eines de comunicació i promoció de la Xarxa Mundial de Ge-
oparcs, la qual cosa l'ajudarà a posicionar-se mundialment. 
S'augmentarà, doncs, la visibilitat que té en el territori tant 
en l'àmbit regional com internacional, ajudant a atraure un 
turisme responsable i de qualitat. Es preveu que, seguint 
una estratègia de desestacionalització, es podria arribar a 
duplicar el nombre de visitants en 5 anys i que, per cada 
euro invertit, el retorn econòmic per al conjunt del territori 
serà d'entre 10 i 20 euros.

Un laboratori natural
La Conca de Tremp – Montsec és un laboratori natural 

reconegut a tot el món on és possible obtenir un estudi de-
tallat de diferents àrees relacionades amb les ciències de la 
terra. A més, el territori compta amb una xarxa d'equipa-
ments on es divulga i s'interpreta aquest patrimoni.

Patrimoni paleontològic
L'àrea alberga una àmplia representació de la vida, inclo-

ent-hi jaciments des del Devonià al Paleogen, representats 
per fòssils de vertebrats, invertebrats i plantes. D'aquests re-
gistres cal destacar-ne les restes dels últims dinosaures que 
van viure a Europa i que han permès conèixer millor el final 
de la seva era. Les primeres restes de dinosaures de Cata-
lunya es van trobar fa 100 anys, durant la construcció de la 
presa de Talarn.

Patrimoni geològic
Per la zona transcorre el perfil ECORS Pirineus que va 

ajudar a definir les estructures de formació de serralades 
de col·lisió com els Pirineus. Alhora, es poden trobar altres 
singularitats, com l'esllavissada de Puigcercós, l'estratotip 
de l'Ilerdià (testimoni de l'últim mar al territori) o les forma-
cions úniques de l'estany de Basturs.

Patrimoni miner
S'hi troba la primera gran central hidroelèctrica de Cata-

lunya, la construcció de la qual va comportar una forta trans-
benestar de la població local i, alhora, reafir-
maran un sentiment identitari.

Segons explica Joan Ubach, president del 
Geoparc Conca de Tremp - Montsec, el reco-
neixement "és un revulsiu per a la zona, ja 
que un organisme de prestigi ha reconegut 
la riquesa de la Conca de Tremp – Montsec, 
fet que ens donarà una gran visibilitat i reco-
neixement internacional".

De la mateixa manera, amb el segell de 
la UNESCO, el territori podrà aprofitar les 

L
quals un es troba a Catalunya, el de la Catalunya Central.

Els Geoparcs són àrees geogràfiques on els paisatges i 
llocs de rellevància geològica internacional són gestionades 
seguint un concepte global de protecció, educació i desen-
volupament sostenible, involucrant les comunitats locals. Es 
caracteritzen per ser territoris delimitats amb una gran ri-
quesa geològica reconeguda a escala internacional, els quals 
compten amb un important patrimoni natural, històric i cul-
tural.

El de la Conca de Tremp-Montsec es converteix, d'aques-
ta manera, en el segon Geoparc del territori català, on actu-
alment hi ha el de la Catalunya Central, i en el 12è en l'es-
tat espanyol. Amb més de 2.000 Km², el Geoparc Conca de 
Tremp-Montsec està integrat per 19 municipis: tots els 14 
del Pallars Jussà; Àger, Camarasa i Vilanova de Meià de la 
Noguera; Baix Pallars, al Pallars Sobirà i Coll de Nargó, a l'Alt 
Urgell.

Es tracta d'una àrea amb un gran valor geològic i natural 
que permet explicar, entre altres coses, com es van formar 
les serralades com la dels Pirineus. Hi ha altres elements al 
territori que ajuden a explicar l'evolució de la vida, com per 
exemple, els milers de restes de fòssils dels últims dinosau-
res que van viure a Europa i que es troben a la zona.

Revulsiu turístic i econòmic
El reconeixement del geoparc comporta formar part 

d'una xarxa internacional i d'un programa propi de la UNES-
CO, amb el consegüent impuls pel turisme i l'activitat econò-
mica, que beneficiarà la zona.

Així, s'afavorirà la formació dels professionals i emprene-
dors locals, reforçant la qualitat i la distribució dels seus pro-
ductes turístics i generant noves opcions, com el geoturis-
me, que servirà també per promocionar els productes locals. 
Aquestes dinàmiques facilitaran la generació d'ocupació i el 

“Es tracta d'una àrea amb un 
gran valor geològic i natural 
que permet explicar, entre altres 
coses, com es van formar les 
serralades com la dels Pirineus.”

Text: Josep A. Pérez 
Fotografia: Jordi Peró i N

úria Verdeny
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formació social a la Vall Fosca. El passat miner del geoparc 
està relacionat amb l'obtenció de sal, calç, ciment, carbó, 
ferro, plom, zinc, coure i, fins i tot, urani. El territori continua 
sent escenari de nous descobriments, com és el cas del pri-
mer mineral descrit a Catalunya: l’Abellaïta.

Patrimoni cultural
 Les característiques del territori permeten explicar la 

història de la vida humana des de la prehistòria, passant per 
l'època romana i l'Edat Mitjana fins a l'actualitat. Les festes 
de la zona (les falles o els raiers), així com la gastronomia, els 
productes típics de la terra i les varietats locals, com l'ovella 
Xisqueta, són altres reclams culturals. A més, es conserva un 
cel fosc d'una qualitat excepcional, reconegut com a destina-
ció turística i reserva Starlight.

Un projecte amb el territori
L'òrgan de gestió del projecte Geoparc Conca de Tremp - 

Montsec és una associació sense ànim de lucre, formada per 
tots els ajuntaments del Pallars Jussà, així com els municipis 
d'Àger, Camarasa i Vilanova de Meià (a la Noguera); Baix Pa-
llars (al Pallars Sobirà), i Coll de Nargó (a l'Alt Urgell). També 
en són membres els consells comarcals del Pallars Jussà i de 
la Noguera.

L'associació compta amb el suport d'altres entitats, com 
l'Institut per al Desenvolupament i Promoció de l'Alt Pirineu 
i Aran (IDAPA), també dependent del Departament de TES; 
el Comitè Espanyol de Geoparcs; la Diputació de Lleida; l'Ins-
titut Català de Paleontologia Miquel Crusafont; la Universi-
tat de Lleida (UdL); la Universitat Autònoma de Barcelona 
(UAB); la Universitat de Barcelona (UB), i la Universitat Poli-
tècnica de Catalunya (UPC).

El geoparc disposa de tres seus, totes situades a Tremp. 
La seu científica al Centre de Suport Territorial Pirineus 
de l'ICGC; la seu administrativa, situada a l'Ajuntament de 
Tremp, i el Centre de Visitants, l'Epicentre, com a punt d'in-
formació turística i espai de benvinguda als visitants.

“Les característiques del territori permeten 
explicar la història de la vida humana 
des de la prehistòria, passant per l'època 
romana i l'Edat Mitjana fins a l'actualitat.”
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n un món cada cop més competitiu i canviant, la for-
mació és un recurs imprescindible per llaurar-se un 
bon futur. Per aquest motiu, l’FP és una de les apos-
tes més decidides dels darrers anys de l’Institut Vall-

ria i al món laboral mitjançant el treball de les intel·ligències 
emocionals, el coaching i el mindfullness. 

Les apostes més recents del Vallverdú posen el seu punt 
de mira en el sector agroalimentari, un dels àmbits econò-
mics estrella de les terres ponentines. I ho fan mitjançant el 
Cicle Mitjà de Tècnic en Olis d’oliva i Vins, i el Cicle Superior de 
Tècnic en Vitivinicultura. Aquestes dues formacions acosten a 
l’alumnat al món de l’oli i el vi. Totes dues formacions es ba-
sen en el sistema dual que reparteix la càrrega lectiva entre el 
centre i l’empresa en forma de beca salari. Aquestes col·labo-
racions es realitzen en les empreses més punteres del sector. 

Veient l’èxit d’aquestes les dues darreres propostes formatives, 
de cara al curs 2018-2019, es té previst iniciar una nova formació en-
llaçada en la rama agroalimentària. Es tracta d’un seguit de mòduls 
del Grau Superior de Processos i Qualitat en la Indústria Alimentària, 
ideat en l’especialitat de l’oli, que pretén seguir preparant als profes-
sionals d’un sector amb molta demanda de personal.

Val a dir que en tots aquests cicles formatius, les pràcti-
ques són una part fonamental, ja que permeten a l’alumnat 
el contacte directe amb el món empresarial, posar en pràctica 
els coneixements apresos a l’aula i facilitar la inserció laboral. 

Per a més informació: www.ins-josepvallverdu.cat. 
Telèfon 973 14 27 00

E
verdú, el centre d’ensenyament de les Borges Blanques. 

La seva oferta de cicles formatius és variada, conscient 
de la demanda i de les necessitats del territori, i dissenyada a 
mida pel seu alumnat.

El Cicle Formatiu de Grau Mitjà de Gestió Administrativa és 
una de les seves ofertes amb més rodatge. Fonamentalment 
s’encara a comprendre i posar en pràctica el funcionament del 
registre, el processament i la transmissió de la informació, la 
gestió de la compra i la venda, i de l’administració personal, de 
tresoreria, dels registres comptables i del sector públic.

El Grau Mitjà d’Instal·lacions Elèctriques i Automàti-
ques, per la seva banda, fa més de quinze anys que fa es-

L’IES Vallverdú aposta amb força 
per la formació, la relació amb 
l’empresa i el territori

“En tots aquests 
cicles hi cobra un 
gran protagonisme 
la relació alumnat, 
centre i empresa”

cola emprant amb consciència 
i constància d’espai virtual. En 
aquest cicle no només es tre-
ballen les competències elèc-
triques, sinó també les digitals 
i les personals, quelcom prepa-
ra a l’alumnat a l’emprenedo-
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La música en viu, la música electrònica i l’humor, les 
claus de la Festa Major de Mollerussa 

el 17 al 20 de maig, la capital del Pla d’Urgell viurà 
una intensa Festa Major. La música en directe, la 
música electrònica i l’humor hi seran més presents 
que mai i faran les delícies de visitants i veïns.

Dj Moncho, Luka Caro, Louis Fox i 
Kate Ear–.

El dissabte 19, la banda fusió de 
la Catalunya central Doctor Prats ac-
tuarà al Pavelló Firal. Els de Terrassa i 
el Vallès presentaran el seu nou disc, 
‘Venim de lluny’ i estaran acompa-
nyats a l’escenari pel ritme del grup 
guanyador del Concurs Musical Festa 
Major 2017 –que es desvetllarà en 
els pròxims dies– i pel grup de versi-
ons Jukebox.

La Festa Major de Mollerussa 
d’aquesta primavera també compta-
rà amb l’actuació de l’actor i còmic 
Quim Masferrer, qui portarà al Teatre 
L’Amistat la seva obra ‘Bona gent’. 
Aquesta ret homenatge a una peça 
fonamental de l’espectacle: el públic. 
La representació tindrà lloc el dissab-
te 19 de maig al vespre i el preu de 
l’entrada, que ja està a la venda per 
Ticketmaster, és de 15 €.

Pel que fa al disseny el cartell 
d’enguany, es tracta d’una obra de 
la jove mollerussenca Carme Maria 
Martín, la guanyadora del concurs 
organitzat pel consistori. En la com-
posició hi destaca la figura d’un colo-
rista arlequí de la cabellera del qual 
s’alça l’edifici de l’Ajuntament.

D

“La Festa Major de Mo-
llerussa d’aquesta pri-
mavera també comptarà 
amb l’actuació de l’actor 
i còmic Quim Masferrer, 
qui portarà al Teatre 
L’Amistat la seva obra 
‘Bona gent’”

L’arrencada de la programació tindrà lloc el dijous 17 amb 
el concert del grup de versions Tropical, la ubicació del qual 
encara queda per definir. El divendres 18, al Pavelló Firal, es 
desenvoluparà la Festa Hands Up, que a banda de les sorpre-
ses i les animacions que comporten aquest tipus de troba-
des, comptarà amb un exclusiu cartell de Dj’s –aquest inclou 
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er tots són conegudes les dificultats o els inconve-
nients que suposa la gestió de les comunitats de ve-
ïns i veïnes, una tasca que en un principi hauria de 
representar un model de convivència entre un grup 

gestió comunitària i, al mateix temps, aquesta diversitat és la 
que ha aportat un alt nivell d'experiència a l'empresa.

Amb la voluntat de créixer i d'incrementar la qualitat i 
l'oferta de serveis el Grup Saura es fusiona amb l'empresa 
lleidatana, però amb arrels mollerussenques Lobby Gestió, 
un projecte jove i emprenedor que combina perfectament 
amb la maduresa i l’experiència de Saura. Una aliança que 
ha permès configurar un grup sòlit i funcional de 10 perso-
nes, amb el qual esperen oferir i expandir la seva oferta a 
altres punts de la demarcació de Lleida.

La regeneració del Grup Saura no té altra pretensió que 
continuar liderant el sector de la gestió de comunitària, un 
posicionament que avalen els propis clients, un cop consta-
tada l’eficàcia de la gestió, la transparència administrativa i 
econòmica i la garantia de la funcionalitat dels equipaments.

El servei i la gestió de comunitats no fa altra cosa que ga-
rantir la convivència i la bona relació entre els propietaris de 
les comunitats, amb la disponibilitat d'un interlocutor extern 
i professional que absorbeixi tota la responsabilitat amb la 
garantia d’eficàcia i qualitat del servei. 

P
de persones que resideixen en un mateix edifici i que tenen 
interessos comuns. Però més ben al contrari, molt sovint 
s'ha convertit en un mal son i un cau de conflictes, desconfi-
ances i enfrontaments entre els veïnats.

Coneixedors de les situacions, el Grup Saura es va espe-
cialitzar en aquest servei, convertint-se en el referent de les 
comunitats, tot gestionant de manera integral equipaments, 
serveis i administracions de blocs d’habitatges i aconseguint 
una millora de la convivència, l’estalvi de costos i garantint la 
funcionalitat dels equipaments comuns.

Saura ha aconseguit liderar el sector de la gestió de co-
munitats, gràcies a la configuració d'un equip de professionals 
experts en els serveis que estan relacionats amb les comuni-
tats, manteniment, administració, drets i legislació, així com 
les relacions humanes i la mediació. Una corporació que ha 
permès fer front a la diversitat que representa el sector de 

La regeneració com a estratègia 
per millorar la qualitat del servei

“Grup Saura no té 
altra pretensió que 
continuar liderant 
el sector de la gestió 
de comunitats, un 
posicionament que 
avalen els propis 
clients”
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Tàrrega en la mirada femenina.
Descobrim l’exposició "On són les dones targarines?"

El Museu Comarcal de l’Urgell acull la mostra fins al 27 de maig

Qualsevol que hagi llegit un llibre d’història, sense adonar-se’n, s’haurà meravellat davant de 
les gestes de grans homes, personatges poderosos, valents, rics, i molts d’ells –admetem-ho– 

agosarats. I és que els grans noms que han marcat els camins de la memòria escrita –els noms 
dels ‘vencedors’–, així com els noms de qui han empunyat una ploma per perpetuar-los, han 
estat majoritàriament masculins. De femenins, ben pocs, i els podem comptar amb els dits de 

la mà: Cleòpatra? Maria Magdalena? Isabel I d’Anglaterra? Catalina la Gran de Rússia? Quantes 
en sabríem dir més? El 50% de la humanitat ha fet molt més que netejar la llar, cuidar la prole i 
vetllar per l’economia familiar, i una exposició al Museu Comarcal de Tàrrega ens ho evidencia!

El projecte "On són les dones targarines?"

Donar visibilitat a un conjunt de dones que han marcat 
un punt d’inflexió en la història de la ciutat de Tàrrega és l’ob-
jectiu del projecte de recerca "On són les dones targarines?", 
impulsat per la Regidoria de Polítiques d’Igualtat del consisto-
ri urgellenc. 

Aquesta empresa, que arrencà l’any 2015 i que compta 
amb la labor científica de l’historiador Jordi Creus, té la vo-
luntat de retornar la veu a les dones silenciades pel pas del 
temps. "On són les dones targarines?" es materialitza en di-
versos eixos per tal que aquestes siguin de nou presents en la 
boca –i en la consciència– de les targarines i els targarins, així 
com del conjunt de la ciutadania. 

Primerament, i des del juny de l’any passat, ho fan mit-
jançant una col·lecció de contes infantils. Amb aquesta eina 
pedagògica, s’atansa a la canalla les gestes i l’esperit de supe-
ració d’un conjunt de dones targarines que han destacat en 

TText: Cristina M
ongay

Fotografia: 



TR La revista de www.territoris.cat

27

diferents àmbits professionals. Fins al moment, ja s’han pre-
sentat els volums dedicats a la docent i pedagoga Alba Güell 
Roca (1900–1997), la locutora de ràdio i periodista Pilarín 
Minguell Pont (1926), la llevadora Marina Bernades Guardi-
ola (1900-2000) i la poetessa i política Josefina Vidal i Morera 
(1932). Així, a tan tendra edat, també es posa sobre la taula 
que la història va més enllà dels grans prohoms i es reivindica 
el paper de la dona lluny dels rols de gènere. 

Una altra via de difusió de les vides d’aquestes destacades do-
nes targarines del segle XX és el documental que porta el mateix 
nom, i que es va estrenar l’any 2017. Aquest, però, se centra fona-
mentalment a recollir la vida de cinc d’elles: Güell, Minguell, Ber-
nades, Vidal i l’artista conceptual Olga López Pijoan (1952-1997).

Les dones targarines també han protagonitzat el darrer 
número d’URTX, la Revista d’Humanitats de l’Urgell. En aquest 
cas, les lectores i els lectors d’aquest trenta-dosé magazín po-
den aprofundir amb més minuciositat al voltant de les biogra-
fies d’algunes de les dones ja tractades en el projecte –com 
és el cas de Güell, Minguell, Bernades, Vidal i López– i d’altres 
‘noves’ a tenir en consideració, com Maria Soler i Terol (1889-
1991), l’escriptora Josefina Solsona i Querol (1907-1960) i la 
compositora Maria Teresa Pintó i Pijuan (1930).

L’exposició

Un eix més que se suma a la tasca de difondre les tra-
jectòries d’aquestes dones és l’exposició "On són les dones 
targarines?", mostra que es pot visitar fins al 27 de maig al 
Museu Comarcal de l’Urgell.

En aquest cas, l’exposició se centra en fer visible el lle-
gat de Güell, les germanes llibreteres Rosina (1921-2010) i 
Maria Teresa Pera Güell (1924–2012); Bernades, López, Min-
guell i Vidal. 

Un seguit de plafons, fotografies, documents originals i 
objectes personals il·lustren i reconstrueix les seves vides. 
Es tracta d’una mostra comissionada per Sònia Sans Carrera, 
Roser Miarnau Pomés i Mireia Fontanet Viladot. 

Les dones targarines de l’exposició, amb nom i 
cognoms

Alba Güell Roca
Fou la gran d’una família que vivia plenament el món de les arts, 
i també que era molt activa des del punt de vista de la cultura 
targarina. Cursà els estudis de Magisteri a l’Escola Normal de 

Mestres de Lleida i continuà la 
seva formació a la Universitat 
Industrial de can Batlló, a Bar-
celona. Juntament amb el seu 
espòs, Marcel·lí Antich, i se-
guint el suggeriment de Pom-
peu Fabra, l’any 1926 fundà a 
Badalona una escola catalana 
que emprava mètodes peda-
gògics moderns a l’estil dels 
impulsats per l’Escola Moder-
na de Ferrer i Guardia. A més 

a més de la seva tasca docent, la parella formaren una bibliote-
ca ambulant que oferia llibres –els de la seva col·lecció particu-
lar– al jovent per complementar la seva educació. Políticament 
es vinculà al marxisme i el sotrac de la Guerra Civil la sorpren-
gué a Berga. Passades les penúries del conflicte, s’exilià junta-
ment amb la seva família a França, des d’on emigren a Costa 
Rica. Güell, allí, continuà donant classes i fomentant la cultura.

Rosina i Maria Teresa Pera 
Güell 

Nascudes en una de les 
nissagues més emblemàti-
ques de la capital de l’Ur-
gell, Rosina i Maria Teresa 
Pera Güell van ser dues lli-
breteres d’ofici i de devoció 
que dedicaren plenament 
les seves vides a favor del 
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dels setanta, i per raons fa-
miliars, s’allunya d’aquest 
cercle artístic. De caràcter 
fort i independent, combinà 
diverses ocupacions profes-
sionals amb la seva passió 
per la pintura, que continuà 
desplegant a Nicaragua, on 
retrobà la llibertat.

negoci familiar, la Llibreria 
Güell, un dels referents cul-
turals del municipi. No és 
cap secret que, en els seus 
anys daurats, la llibreria era 
freqüentada per destacats 
personatges de l’àmbit cul-
tural català, com Antoni Ro-
vira i Virgili o Màrius Torres. 
Criades entre llibres, premsa 
i materials d’estudi, comen-
çaren a treballar en el negoci 

somni! I després de molt 
lluitar, es graduà la primera 
de la seva promoció. D’ençà 
del 1924, i tot i les dificul-
tats dels primers temps, es 
dedicà professionalment a 
l’atenció de dones i nadons 
en el part gairebé durant 
cinquanta anys. Ho feu a 
Viladecans, i també al petit 
poble veí de Sant Climent, 
on se la recorda amb afec-
te i on l’any 2003, tres anys 
després de la seva desapa-
rició, es decidí posar el seu 
nom al CAP del Pla dels 
Màrtirs del Setge de 1714.

Olga López Pijoan 
Els inicis de l’Olga López Pijoan no van ser fàcils: va 

haver de superar l’abandó del seu pare i va cursar els es-
tudis primaris interna en el col·legi religiós de les monges 
vedrunes de Tàrrega. Aviat marxà, amb la mare i els avis, a 
Barcelona on ajudà a la botiga de teles familiar. L’any 1966 
començà a estudiar a l’Escola Massana, indret en el qual 
iniciaria la seva trajectòria artística. L’any 1969 inicià una 
convivència amb l’artista Carlos Pazos, amb qui estigué ca-
sada fins l’any a 1975. En aquesta època, la més fructífera 
de la seva carrera, s’incorporà al moviment conceptual ar-
tístic català on féu interessants accions corporals. A finals 

Pilarín Minguell Pont
Fou la segona d’una família treballadora adscrita al repu-

blicanisme targarí, amant de la literatura universal i dels es-
ports. Cursà els estudis bàsics al col·legi de les Germanes Car-
melites de la Caritat Vedruna i, durant la Guerra Civil, acabà 
la seva formació a l’Institut Politècnic. A finals dels quaranta 
s’apunta a la Sección Artística, Literaria y de Instrucción de 
l’Ateneu targarí i l’any 1950 
formà part de l’Agrupació Ar-
tística Thespis, un grup de te-
atre amateur impulsor de les 
arts escèniques a Tàrrega. Al 
nivell professional, Minguell 
va ser la primera veu femeni-
na que es va escoltar a Ràdio 
Tàrrega. Juntament amb el 
seu marit l’escriptor i perio-
dista Josep Maria Madern, 
va emigrar a França, on conti-
nuà actuant i treballà durant 
vint-i-cinc anys com a perio-
dista i locutora a Ràdio París.

Josefina Vidal Morera 
Vidal va nàixer en el bressol d’una família propietària que 

es movia políticament pels corrents del republicanisme ca-
talanista. Era la segona de dues germanes i cursà els estudis 
secundaris i de batxillerat a Tàrrega, a Cervera i a l’Institut de 
Lleida. Gran admiradora de poetesses llatinoamericanes, de 
jove participà en recitals de poesia i obres teatrals. A causa 
del gris clima polític i cultural que es vivia durant el Fran-
quisme, l’any 1953 emigrà a Gran Bretanya, on col·laborà 
amb la BBC. L’any 1960 la família es trasllada a Holanda, on 

ho feu amb Radio Nederland 
i des d’on s’afilia al PSOE. Im-
partí també classes de llen-
gua i literatura castellanes a 
la Universitat de Groninga i 
col·laborà en l’ajuda a l’emi-
gració espanyola i xilena. 
L’any 1977 tornà a l’Estat es-
panyol, on participa activa-
ment de la vida política –va 
ser cap de la secretaria del 
ministre Ernest Lluch– i pu-
blica diversos poemaris.

familiar sent encara unes nenes, i des d’allí cultivaren un gran 
coneixement de les obres dels grans autors i autores de la 
literatura catalana. La Guerra Civil marcà la seva adolescèn-
cia, i tots dos bàndols maltractaren la llibreria fins al punt de 
la destrucció total de l’establiment l’any 1939. Aquest, però, 
reeixí amb els esforços de la família en un local al davant de 
l’anterior, al bell mig del carrer de Santa Anna de Tàrrega, on 
perdurà fins al seu tancament l’any 2002, moment en què 
les germanes decidiren jubilar-se.

Maria Bernades Guardiola 
Filla d’una família de fusters targarins, Bernades marxà 

a Barcelona amb vint anys, juntament amb una de les seves 
germanes, on es formà com a llevadora. Aquest era el seu 
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'Institut Mollerussa va acollir del 4 al 6 de maig el 
primer concurs de morfologia equina, un certa-
men que va permetre inaugurar les noves instal-
lacions que es dedicaran la Formació Professional 

L'INS Mollerussa consolida l'oferta eqüestre i es converteix en 
referent de la Formació Professional

L'INS Mollerussa ha consolidat la seva oferta formativa 
gràcies a la complicitat del sector empresarial, que ha fet 
propostes efectives per cobrir les mancances presents en al-
guns sectors professionals. Aquesta col·laboració ha permès 
millorar la qualitat formativa i l'experiència dels estudiants i 
garantir d'inserció laboral pràcticament del 100% de les es-

L
del sector eqüestre.

Amb una important aposta per part de les administra-
cions –Diputació de Lleida, Ajuntament de Mollerussa, De-
partament d'Ensenyament– i un grup d'empresaris que col-
laboren amb el centre, s'ha consolidat un projecte referent 
que permetrà formar a nous professionals d’un sector amb 
una important influència econòmica.

El centre va estrenar dues noves pistes, una de doma 
adaptada per competicions i una d’escalfament, que s'afe-
geixen a les ja existents de doma, salts i obstacles que com-
pleten l’equipament. Aquestes, tal com s’ha constatat en el 
concurs del passat cap de setmana, faran possible incremen-
tar la presència empresarial i permetran a l’alumnat partici-
par en projectes reals de l'entorn laboral.

“El centre va estrenar 
dues noves pistes, una 
de doma adaptada 
per competicions i una 
d’escalfament, que 
s'afegeixen a les ja exis-
tents de doma, salts i 
obstacles que comple-
ten l’equipament”

pecialitats formatives.
La bona sintonia em-

presa i centre educatiu es 
va fer palesa el passat mes 
de març amb l'arrencada 
d'un nou taller de carre-
tons elevadors, un equi-
pament que finançava la 
firma Tallers A. Miquel, es-
pecialitzat en la marca ale-
manya Linde.






