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En Vicent Partal feia una magnífica editorial el pas-
sat 21 de juny, quan tot just es va conèixer la notícia que 
l'Audiència de Navarra deixava en llibertat els violadors 
de la manada, amb una fiança ridícula de sis mil euros, 
mentre que la jutgessa Lamena havia exonerat Florenti-
no Pérez i cinc exministres del PSOE i del PP de les acu-
sacions de malversació, frau i suborn pel cas Castor.

El periodista titulava l'article com Justícia i Guàrdia 
Civil: un estat dins l'estat i feia una comparació amb la 
sentència a l'alcaldessa de Berga que la condemnava a 
sis mesos d'inhabilitació, acusada de no haver retirat 
l'estelada del balcó de l'edifici consistorial.

La llei és igual per a tots els ciutadans, és clar que 
sí... Però, i la Justícia? Aquesta ha sigut una clara cons-
tatació de l’estat del teixit polític i judicial del país veí, 
malgrat que els aires de pseudodemocràcia no han evo-
lucionat en absolut. S’ha utilitzat la paraula democràcia 
amb una insultant gratuïtat que han intentat aixoplugar 
amb la santa Constitució però, en realitat, les estructu-
res de l'antic règim han continuat exercint la seva in-
fluència en el desenvolupament de l'Estat del Benestar, 
principalment a Catalunya i el País Basc, que per altra 
banda els ha servit per aixoplugar la inutilitat de la ges-
tió de govern dels darrers anys, i deixar així el país en la 
més extrema misèria.

Les decisions de presó preventiva per als electes, 
així com la persecució dels exiliats, ha sigut una altra de 
les mostres d'imparcialitat de la Justícia de l'Estat, tot i 
emparar-se en la legalitat –evidentment, la seva-, que 
no la d'altres juristes internacionals.

És l'essència de la ideologia franquista, de l'actitud 
hegemònica, d'un masclisme fastigós, d'unes estruc-
tures que, igual que la Guàrdia Civil, s'haurien d'haver 
abolit des del primer instant de la transició.

Però el més trist de la situació és que, tot i la consta-
tació de l'existència d'aquest entramat, durant els anys 
de Govern Socialista, o sigui, d'esquerres, tampoc es va 
fer res per erradicar aquesta casta de fòssils jurídics, an-
corats en el passat més trist, d'un país que sembla no 
voler passar pantalla a la realitat i l'obertura de mires 
del segle XXI.

Segueix-nos a

/territoris.cat
/SurtdecasaPonent

@territoriscat
@SDC_Ponent

/territoris.cat
surtdecasaponent
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Companyia de Dansa 
Montse Miret 

Balaguer-Mollerussa
L’escola

La Cia. de Dansa Montse Miret és una escola de dansa fun-
dada l’any 2004. La seva directora, Montse Miret, és professora 
titulada de la Royal Academy of Dance de Londres i compta amb 
una experiència de més de 20 anys cóm a professora i directora.

L’escola pertany a l’Associació de Centres de Dansa de les 
Terres de Lleida, de la qual la directora Montse Miret n’és la 
presidenta des de fa 6 anys. Aquesta associació treballa per di-
fondre la dansa i vetlla per la bona qualitat d’ensenyament en 
els centres associats.

Actualment, la Cia. de Dansa Montse Miret compta amb un 
quadre d’onze professors especialitzats i titulats en cada una de 
les les disciplines que s’imparteixen en el seus dos centres, un a 
Balaguer i un a Mollerussa.

L’escola s’organitza en tres departaments i cada un d’ells té 
un responsable que coordina l’activitat de tots els professors 
per tal de portar una bona línia de treball: el departament de 
Dansa Clàssica i Contemporània, el de Danses Urbanes i el d'Oci 
i Salut (Ball Social, Zumba i Pilates).

Per altra banda, a l’Escola hi ha dues línies de treball: una 
primera línia adreçada a aquelles alumnes que opten per una 
activitat d’oci creativa, divertida i de salut, i una segona línia 
adreçada a aquells nens/es i joves que es prenen el ball com 
una opció de futur professional.

L’Escola prepara els alumnes que volen seguir una línia més 

pugui acabar els seus estudis de dansa amb una titulació oficial 
reconeguda internacionalment.

Les activitats
La Cia. de dansa Montse Miret compta amb un ampli ventall 

d’activitats per nens a partir de tres anys (Dansa Creativa, Dansa 
Clàssica, Hip Hop), per joves (Dansa Clàssica, Dansa Contempo-
rània, Hip Hop, Dance Hall) i per adults (Dansa Contemporània, 
Ball de Saló, Salsa, Bachata, Lindy Hop -Swing-, Zumba i Pilates).

A més de les classes, l’escola també organitza altres activi-
tats com ara festivals, festes salseres, trobades o ballades Swing 
i participa en diverses actuacions com ara el Dia Internacional 
de la Dansa o els campionats de Hip Hop.

L’objectiu de l’escola és donar una formació de qualitat als 
seus alumnes, però vol ser també un espai de creació, diversió i 
de trobada pels seus alumnes.

profesional i, un cop l’any, un 
examinador de la Royal Aca-
demy of Dance viatja des de 
Londres fins a la Cia. de Dansa 
Montse Miret per examinar els 
joves ballarins/es del seu cen-
tre. Aquest programa de treball 
que se segueix a l’escola està 
dissenyat i estructurat perquè 
l’alumne tingui una progressió 
adequada a la seva edat i a les 
seves aptituts, així com perquè 

“Dansa Montse 
Miret compta amb 
un quadre d’onze 
professors especia-
litzats i titulats en 
cada una de les les 
disciplines que s’im-
parteixen en el seus 
dos centre"
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l patrimoni arquitectònic representa un dels sím-
bols d'identitat més importants d'un país. Malau-
radament, al territori català existeixen moltes 
construccions d'un gran valor històric que la Guer-

Un quart de segle de les trobades al Monestir de Gualter

ració l'any 1979, 
que va permetre 
consolidar l'es-
tructura i nete-
jar l'interior de 
l'església. Des 

E
ra Civil va passar per les armes, i posteriorment no hi va ha-
ver gens d'interès en la seva restauració. Moltes d'aquestes 
construccions van quedar tan malmeses que es feia difícil 
la seva reconstrucció.

Ha sigut la voluntat popular la que en un gran nombre 
d'ocasions ha fet possible retornar aquest patrimoni al terri-
tori, com va ser el cas de Gualter, una vila del municipi de la 
Baronia de Rialb a la comarca de la Noguera. En aquest indret 
s’hi troba el Monestir de Santa Maria de Gualter, encarregat 
pel compte Ermengol IV l'any 1076, i que es va consolidar al 
voltant del 1207.

A les acaballes de la Guerra Civil, l'església es va convertir 

“Van ser molts anys d'abandó 
fins que els veïns de la 
Baronia de Rialb van iniciar 
una campanya de restauració 
l'any 1979"

d'aquella primera actuació d'interès popular, amb l'ajut de la 
Unió Europea, la Generalitat i altres administracions han fet 
possible recuperar gran part d'un dels patrimonis arquitec-
tònics més importants de Catalunya, que actualment també 
acullen les dependències del consistori de la Baronia de Rialb.

En gran part, els responsables d’aquesta recuperació són 
els membres del Patronat d'Amics i Protectors del Monestir 
de Santa Maria de zGualter i romànic de la Baronia de Rialb. 
Darrere d'aquest nom tan arrabassat, hi ha al voltant de 120 
persones que, amb sensibilitat i amb l'ajut de l'Ajuntament i 

en magatzem de municions 
de l'exèrcit republicà, que 
el va volar al costat del pont 
sobre el riu Segre, en batre's 
en retirada. L'explosió va 
destruir totalment la cober-
ta i dues de les tres naus del 
temple.

Van ser molts anys 
d'abandó fins que els veïns 
de la Baronia de Rialb van ini-
ciar una campanya de restau-

Text: Josep A. Pérez
Fotografia: Ajuntam

ent Baronia de Rialb
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de la Diputació de Lleida, han impulsat cam-
panyes i accions per fer possible el seu objec-
tiu. Amb aquesta finalitat es van instaurar les 
Trobades al Monestir de Gualter, de les que 
aquest any se celebra la vint-i-cinquena edició.

En aquestes trobades hi ha estat present 
la música, la pintura, la fotografia, la litera-
tura, disciplines representades per alguns 
dels màxims exponents en cada edició. La 
Coral Pontsicana, Flor de Cim, Veus de Sió, 
l'Amistat, l'Orfeó d'Artesa de Segre, el Cor 
de Cambra Caterva, l'Orfeó de Balaguer, 
Terpsícore, Coral d'Avui, Coral Bellcant, Coral 

ovisual elaborat per Antonio Canes de Gualter, un recopilatori 
en commemoració del quart de segle de les Trobades.

Les activitats de lleure s'enceten a les dotze del migdia amb 
un espai per la quitxalla. La companyia Sac d'Espectacles repre-
sentarà l'espectacle Traginer de contes en diferents espais del 
recinte del Monestir. Durant el dia també es podrà visitar l'ex-
posició i venda de productes d'artesania de diferents artistes.

L'acte central s'iniciarà a les sis de la tarda amb la rebuda 
a les autoritats, i tot seguit tindrà lloc l’acte litúrgic presidit 
per l'Arquebisbe d'Urgell Monsenyor Joan Enric Vives i Sicília, 
que estarà acompanyat per la música de la Banda Munici-
pal de Lleida. La mateixa formació musical oferirà un concert 
amb un repertori de música popular catalana i bandes sono-
res de pel·lícules.

En l'àmbit literari es presentarà el llibre de l'escriptor de 
la Seu d'Urgell Joan Obiols, que porta per títol Viatge univer-
sal pel Pirineu, per després donar pas a l'acte de cloenda amb 
una cantada d'havanera del grup Port Bo de Calella de Pala-
frugell, acompanyada de rom cremat.

Renaixença i Cor de Cambra de l'Auditori Enric Granados i 
també grups musicals com Laud'Ars, Veus.cat i Quartet Gau-
dí o l'orquestra Andreví, han sigut algunes de les formacions 
que han protagonitzat les trobades.

Els Amics i Protectors del Monestir de Santa Maria de 
Gualter han treballat de valent perquè les trobades tingues-
sin continuïtat i així mostrar la força que pot tenir un col-
lectiu si persevera en els seus objectius. Els impulsors han 
compaginat propostes diverses, per tal que el públic experi-
menti noves sensacions cada any. Amb aquest esperit, les 
trobades arriben a la vint-i-cinquena edició, que se celebrarà 
el pròxim 21 de juliol.

La Trobada cultural d'engany continua tenint com a esce-
nari l'entorn del Monestir, i a la part superior del claustre, del 
21 de juliol a 26 d'agost s’hi podrà visitar l'exposició d'olis i 
acrílics de l'artista igualadí Tines, una col·lecció que porta per 
títol L'ànima de la Baronia, i les ceràmiques de Jordi Rosell de 
Sant Llorenç de Montgai.

Pel que fa a la jornada pròpiament, es projectarà un audi-

Text: Josep A. Pérez
Fotografia: Ajuntam

ent Baronia de Rialb
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"Iratxe Urrutia, muntanyenca bilbaïna de 39 anys, va morir 
per hipotèrmia i esgotament realitzant la ruta del Port del Peón, 
situada a la Serra de Gredos. Altres dos companys de la víctima, 
també en estat d'hipotèrmia, van ser rescatats per efectius del 
Grup de Rescat i Salvament de la Junta de Castella i Lleó. Les 
víctimes, que pertanyien a un grup de 19 persones de Bilbao, es 
trobaven en una zona de muntanya inaccessible per vehicles, 
de manera que es necessitava la intervenció d'un helicòpter de 
rescat". 

La Guàrdia Civil va imputar a l'organitzador de l'excursió per 
denegació d'auxili i homicidi imprudent". (Succés ocorregut el 
29 de març de 2013. Font: www.elcorreo. com).

Quan es produeix un accident de senderisme o muntanya, 
el responsable legal és el guia (professional o no), el monitor o, 
si es tracta d'un grup d'amics, el líder de l'excursió (cobri o no).

Segons el Codi Penal, tots estem obligats a socórrer les per-
sones que necessiten ajuda llevat que hi hagi perill per a un 
mateix o tercers. En aquestes circumstàncies hem de sol·licitar 
auxili. Si no ho fem, la Guàrdia Civil (com va passar amb Iratxe) 
podria informar el jutge. Ni tan sols caldrà esperar a la denúncia 
d'un perjudicat.

N'hi ha prou amb una assegurança esportiva?
Els federats tenen una assegurança de Responsabilitat Civil 

que es fa càrrec dels danys causats a tercers o a les seves instal-
lacions. Però si fas una excursió com aficionat o "dominguero" 

Si tu ets el guia de l'excursió, 
tu en tens la culpa,  i pagues!

(sense federar), també ho necessites, especialment si ets qui 
acustuma a organitzar les sortides campestres entre el teu grup 
d'amics. A més, et recomanem, una Assegurança d'Accidents 
que cobreix invalidesa i mort i et prestarà assistència sanitària 
(imagina haver de pagar de la teva butxaca un rescat en heli-
còpter).

Si ets el líder... comunica clarament els riscos, inspecciona 
que el material estigui en bon estat, adverteix al grup -siguis 
professional o no, cobris o no cobris- qui mana allà (perquè tu 
ets el que es considera "el líder" i tu ets el responsable) i expli-
ca'ls quines són les mesures de seguretat que han de respectar.
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ls professors que més recordo de ciències (els de 
lletres, no sé per què, acostumaven a ser-ho més 
per defecte) són els més heterodoxos. Aquells que 
es permetien excepcions diverses i se sortien dels 

però, recordo a la perfecció detalls que no estaven previstos 
dins les hores lectives. Per molt insignificants que poguessin 
semblar. I no crec que els oblidi.

Als nens de 5è de primària de l’escola Ignasi Peraire, pro-
bablement els serà difícil oblidar el que han après aquest any 
sobre la robòtica, els avenços científics que s’estan produint 
avui i sobre les passions, les necessitats i els ‘perquès’ que 
mouen el món científic en general. I és que van tenir ‘la sort’ 
(entre cometes, perquè va ser el seu treball el que els va dur 
fins allà) de poder participar en un projecte pioner i inno-
vador de la Universitat Politècnica de Catalunya anomenat 
Científics en joc que té com a objectiu donar a conèixer per-
sonatges de la història de la ciència i la tecnologia d’àmbit 
català als estudiants de primària i fer-los partícips del procés 
de creació d’un videojoc sobre ells. Si la història amb el per-

Els escolars de l’Ignasi Peraire coneixen 
Alícia Casals, la mare dels robots

E
programes a les classes per portar-te a anècdotes i terrenys 
personals, on es deduïa ràpidament una vertadera motiva-
ció i passió per la ciència. Malgrat tot, aquests eren mino-
ria. La major part de professors que vaig tenir, tant a l’escola 
com a l’institut, se cenyien estrictament al programa. Mol-
tes vegades, els principis que regien les matemàtiques, per 
exemple, s’escrivien sobre la pissarra i tu els havies d’accep-
tar automàticament i memoritzar sense massa més embuts.

Donar sentit a allò tan abstracte i misteriós era difícil 
amb uns programes i uns professors que esperaven que 
complissis amb uns coneixements teòrics determinats i que 
s’havien d’encabir en un determinat nombre d’hores que hi 
dedicaríem a classe.

Sortir-se del programa devia semblar arriscat als pro-
fessors més preocupats per ser solvents. Però de vegades 
sembla justament que és quan es duen les coses al terreny 
personal que acaben calant més en una persona. Perquè allò 
adquireix sentit i t’ho fas teu. I potser, aleshores, allò dei-
xa de ser una matèria que es tracta estrictament a classe, i 
acabes per apropiar-t’ho i endur-t’ho a casa, arribant a ser 
capaç d’aplicar-ho en el teu dia a dia.

Ara potser les coses estan canviant en l’educació, ni que 
sigui una mica. Es reflexiona més sobre aquests aspectes. 
Sobre com ensenyar i com aprendre (i com no fer-ho). I si 
alguna cosa demostra la memòria, amb els anys, és que és 
molt capritxosa. Jo reconec que no recordo moltes dades 
que em vaig fer un fart de repetir-me mentalment. En canvi, 

Text: M
arina Pallàs

Fotografia: Josep A. Pérez 

sonatge esco-
llit i el seu dis-
seny, que havia 
de contenir tot 
tipus de de-
talls, resultava 
la guanyadora, 
els estudiants 
de la Politèc-
nica farien un 
videojoc sobre 
aquesta.

Aquest any, 
a més, l’objec-
tiu era donar vi-
sibilitat a dones 
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destacades en el món científic. Els alumnes de l’Ignasi Pe-
raire van arribar a la final -celebrada al maig a Barcelona, al 
Museu de les Ciències Naturals-, amb una història que tenia 
per protagonista la científica catalana Alícia Casals, cap de la 
Divisió de Robòtica i Visió del Centre d’Investigació d’Engi-
nyeria Biomèdica i professora del Departament de Control 
Automàtic de la Universitat Politècnica de Catalunya.

Un cop estudiada la seva biografia, van desplegar el guió 
del videojoc sota el fil conductor d’una aventura on la cien-
tífica havia d’aconseguir una pròtesi per la cama dreta d’un 
nen que viu en una zona de l’Amazones al Brasil. A la història, 
l’Alícia haurà de recórrer diversos països del món i  superar 
tot un seguit d’entrebancs per aconseguir tots els elements 
de la pròtesi.

Nosaltres volíem voltar pel món, em diu la Mariona, la 
tutora del projecte. I així ho van fer. Van crear un avatar de 
l’Alícia i van dissenyar la història amb tot tipus de detalls: la 
narrativa, els escenaris, els espais, el moodboard que recull 
el disseny gràfic i sonor... I es van tornar experts en el tema 
en concret: Si vam triar aquesta història i aquest tema, diu 
la Mariona, havíem d’aprofundir i incloure aspectes concrets 
sobre el món de la robòtica mèdica, la medicina, la matemà-
tica i l’enginyeria, i com la robòtica pot aplicar-se i millorar...

D’aquesta manera, els alumnes ho van viure des de dins. 
I és que, en triar una científica en actiu, van poder dur-ho 

professora estaven entusiasmats. L’Alícia va presentar-se a 
l’escola i va divulgar la seva feina. Ho va fer, però, sobretot 
des del terreny personal. Va insistir molt en la importància 
que hi hagi més dones en el camp científic. Quan ella va fer 
enginyeria informàtica, tot just quan van sortir els estudis, 

“La Mariona no 
podia evitar sentir-
se sorpresa:  Portem 
molts dies treballant 
sobre tu i, ara, 
vindràs a veu-re'ns”

aquest, els projectes no serien factibles i ella no podria crear ro-
bots: es necessiten programadors, dissenyadors, etc., i també va 
explicar com els robots que ha creat ajuden a millorar la qualitat 
de vida de les persones (fins i tot, quan ella els va ensenyar al-
guns robots i els va parlar d’algunes aplicacions, els va parlar de 
la possibilitat d’assistir o operar un fetus quan encara està for-
mant-se). Més que de feina, ella parlava de tot això. És a dir, de 
la seva experiència i visió personal que l’han dut fins on és ara. 
Així, els escolars van poder posar cara i ulls a aquest concepte 
tan ampli, nou i difús de la robòtica. I sembla que tota aquesta 
experiència els va calar. Amb aquest projecte, els alumnes han 
redactat l’impensable. Si els dic la mà de redaccions que haurien 
d’haver fet a principi de curs, ens haurien maleït. En canvi, en 
anar-les fent, en anar-ho vivint i veure com la història s’anava 
construint i adquiria sentit, no només ho han fet, sinó que ho han 
fet molt bé i amb molt d’esforç. La Mariona em diu que la seva 
vida els ha inspirat i que, d’aquesta experiència, n’han aprofitat 
moltes coses. D’aquesta manera veus que canvia la visió tradici-
onal de l’ensenyament, que fa falta, puntualitza.

Estem vivint un moment emocionant en el camp de la ci-
ència. Les seves aplicacions no sempre són les ideals, però els 
avenços que s'hi produeixen dia a dia no poden deixar de sor-
prendre'ns i també fascinar-nos, i a aquests nens els queden 
molts anys de progressos i descobriments científics per veu-
re. Aquests escolars han demostrat ser-ne conscients, perquè 

una mica més enllà. La Mariona es va pre-
guntar si seria possible contactar amb l’Alí-
cia perquè els fes una visita, així que li van 
escriure un correu. Tot i que la Mariona no 
tenia clar que els hi contestés, l’Alícia va 
respondre mostrant una gran disposició. La 
Mariona no podia evitar sentir-se sorpresa: 
Portem molts dies treballant sobre tu i, ara, 
vindràs a veure’ns. Els escolars de 5è i la seva 

aquest tema de la robòtica l’han escollit ells 
ja que, segons m’explica la tutora, els agrada, 
comencen a sentir-ne a parlar i volen saber-ne 
més. És complicat preveure cap on ens duran 
tots aquests canvis i avenços, però per sort 
per ells, i segurament per tots nosaltres, 
sempre hi ha referents a seguir, no només 
pel que fa al camp estrictament professional, 
sinó també a les motivacions i visió personal 

pràcticament tot eren homes. Ara els per-
centatges han incrementat una mica, però 
encara són massa baixos. L’experiència de 
l’Alícia, però, trencaria amb els estereotips. 
A la seva visita a l’escola va insistir en com, a 
casa seva, a diferència del que semblaria ha-
bitual, ella hi era molt poc i, per tant, el seu 
home havia d’acabar dedicant més hores 
que ella a les tasques domèstiques. S’havia 
produït una inversió dels rols. Ella ens descri-
via una imatge del seu home rodejat de pa-
elles, m’explica la Mariona. Volia donar-nos 
a entendre que es pot arribar fins on un es 
proposi.

L’enginyera també hauria destacat com n’és 
de necessari el treball en equip ja que, sense 

-si és que ho podem separar- que aporten una mica de llum 
sobre aquests futurs que s’apropen tan de pressa. Ja es veu-
rà, d’aquí uns anys,  els efectes que pot tenir aquesta fugaç 
experiència en el dia a dia d’aquests científics, pensadors, in-
vestigadors i creadors en potència.
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Antoni Balagué manté les arrels de 
l'elaboració artesana

'Antoni ha conservat l'obrador familiar i la manera 
de treballar del seu avi Tonet, i al costat del seu 
pare Antonio va aprendre l'ofici, que més tard 
completaria amb estudis de pastisseria. Tot i com-

Però també cal tenir en compte que el secret del pa i les 
coques dels Balagué es fonamenta en el forn de llenya, una 
imprescindible eina per aconseguir la textura i el sabor dels 
productes que hi elaboren. La llosa del forn, el caliu de la 
llenya i la delicadesa del forner completen un producte final 
que garanteix la qualitat i el segell d'artesania.

De l'obrador dels Balagué en sorgeix una important 
quantitat de coques de recapte, amb la denominació d'ori-
gen Vila-sana. I, per altra banda, també volen mantenir les 
tradicions gastronòmiques del país, així que, en cada època 
de l'any, elaboren el seu dolç tradicional: les coques de Sant 
Joan, els tortells de reis, panellets, o qualsevol encàrrec per-
sonalitzat. I és que la creativitat de l'Antoni està oberta a les 
peticions més originals.

"En realitat, la meva autèntica passió ha sigut sempre la pastisseria", 
confessa Antoni Balagué, tercera generació de forners de Vila-sana, que 
ha continuat la tradició familiar mantenint els principis fonamentals 

d'un dels oficis més antics de la humanitat.

L
provar que els dolços eren el que realment l'atreien, va de-
cidir continuar al petit municipi del Pla d'Urgell i seguir amb 
l'activitat familiar que, amb els anys, ha hagut d'adaptar als 
nous hàbits del públic.

El forn sempre ha estat un referent de les coques. L'An-
toni explica que el seu avi ja preparava la base de les co-
ques, que completava amb el recapte que li facilitaven els 
mateixos clients. Ell ha seguit el mateix mestratge que el To-
net, incorporant la seva creativitat per donar resposta a una 
clientela cada cop més exigent. De la tradicional coca de pe-
brot, albergínies, arengada o llonganissa, ha passat a la pera 
i el bacó, espinacs i panses, carabassó, ceba i verdures, entre 
d'altres. Una creativitat que li ha suposat diversos premis a 
la FiraCóc de Tàrrega, i la nominació de Mestre artesà de la 
Generalitat l'any 2009.

Amb l'Antoni conversem sobre hàbits de consum, i al 
respecte etziba que el sorprèn la manera 'tan gratuïta' com 
es fa servir la utilització de massa mare com a element de 
publicitat quan, en realitat, la massa mare és imprescindible 
i qualsevol forner que es consideri com a tal  l'utilitza per 
aconseguir un pa realment artesà i natural. L'Antoni assegu-
ra que al forn dels Balagué s'utilitza la mateixa massa mare 
que feia anar el seu avi, per la qual cosa l'essència del pa és 
la mateixa que fa 90 anys.

Les tres generacions dels Balagué, amb en Tonet, el fundador 
del Forn de pa Balagué
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E
La transformació creativa del territori ponentí

l territori de Ponent està desplegant una transfor-
mació molt interessant en els darrers anys en molts 
dels sectors econòmics. La gent d'aquesta terra ha 
despertat l'enginy i ha destapat moltes potenciali-

perquè no porta cap additiu ni colorant artificial.
En el mateix certamen, la Destil·leria Gabarró Feixarebia la 

medalla d'or pel seu Licor d'Herbes, amb la mateixa competència 
internacional que els anteriors. L'empresa de les Garrigues s'ha 
especialitzat en la destil·lació d'orujo, un producte que s'obté de 
la destil·lació de la brisa, en aquest cas, una brisa d'alta qualitat 
de les vinyes denominació d'origen Costers de Segre, mantin-
guda en les condicions anaeròbiques necessàries per a la seva 
fermentació i posteriorment destil·lada amb alambí tradicional.

Ambdues empreses –molt joves, per cert-, han sigut capa-
ces de situar la marca Ponent entre els millors licors artesanals, 
recuperant l'elaboració ancestral que incorpora un valor afegit 
als productes i en garanteix la seva qualitat. En definitiva, unes 
activitats que afavoreixen l'economia del territori i obren noves 
possibilitats d'ocupació.

3.840 caves, vins i begudes 
destil·lades de tot el món.

El Tarongetti és un licor 
natural, elaborat després 
d'un procés de maceració 
d'una selecció de taronges 
mediterrànies procedents de 
l'agricultura ecològica. El re-
sultat d'aquesta fusió permet 
obtenir un licor totalment 
natural amb una elaboració 
100% artesanal, que es dife-
rencia dels licors industrials 

“Elixirs de Ponent va 
rebre el reconeixe-
ment internacional 
pel Tarongetti, que 
va ser guardonat 
amb la Medalla d'Or 
al Catavinum World 
Wine & Spirits Com-
petition 2018”

tats com a complement de les activitats tradicionals.
En molts sectors,estan emergint activitats pioneres i de re-

ferència, noves generacions que han trobat segments de ne-
goci d'èxit que convidats junt amb els grans lobbys empresa-
rials, estan situant Lleida en el mapa de l’economia emergent.

Les ganes d'innovar i de trobar nous mercats han fet sorgir 
petits productors que, de manera modesta i amb molta de-
dicació, han aconseguit elaborar productes de primera línea 
reconeguts en els mercats internacionals. Avui dediquem 
aquestes línies a Elixirs de Ponent i la Destil·leria Gabarró Fei-
xa, dues empreses d'Almacelles i Fulleda respectivament que 
s'han enfrontat amb les grans marques del sector, col·locant 
els seus destil·lats en les primeres posicions internacionals.

L'empresa d'Almacelles Elixirs de Ponent va rebre el reco-
neixement internacional pel Tarongetti, que va ser guardonat 
amb la Medalla d'Or al Catavinum World Wine & Spirits Com-
petition 2018, celebrat a Vitòria al mes d'abril, i on competeixen 

Text i fotografia: Josep A. Pérez
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ots hem sentit anomenar la Responsabilitat Social 
Corporativa (RSC), un concepte que sembla destinat 
a les grans corporacions i empreses de gran enverga-
dura, segurament perquè tenim la percepció que la 

“Lo Raconet, una iniciativa que 
va nèixer l'any 2014 a Mollerus-
sa de la mà de l'Antonieta Ser-
rat i l'Àngels Esteban, amb la 
voluntat d'obrir un canal per 
a la comercialització de roba i 
articles usats”

Lo Raconet: compartir emprenedoria i solidaritat

en divulgar les característiques de la seva oferta i fer-la atrac-
tiva per a un públic força divers.

Lo Raconet aplica l'estratègia 'tots guanyem'. Des de 
l'establiment es recullen els articles usats, que es paguen a 
un preu simbòlic, i després d'un procés de selecció i repara-
ció es posen a la venda a preus molt assequibles. En aquest 
procés, es generava una gran quantitat d'articles que, per 
les seves característiques, s'havien de rebutjar pel tipus de 
públic present al territori, però que per altres mercats po-
dien tenir una bona acceptació. D'aquí va sorgir l'aposta de 

T
RSC tan sols abasta l'àmbit econòmic. En realitat, però, aquest 
concepte és molt més ampli, ja que qualsevol empresa, per 
petita que sigui, pot destinar recursos i materials, així com 
participació, en projectes de desenvolupament i suport social.

Aquest és el principi que van desplegar des de l'empresa 
Lo Raconet, una iniciativa que va néixer l'any 2014 a Mollerus-
sa de la mà de l'Antonieta Serrat i l'Àngels Esteban, amb la vo-
luntat d'obrir un canal per a la comercialització de roba i arti-
cles usats. L'establiment va començar amb la comercialització 
de roba usada i, poc a poc, hi va incorporar altres articles com 
mobles i petits electrodomèstics. Un segment de negoci que 
en altres països 
compta amb 
una important 
acceptació i que 
al territori llei-
datà encara no 
està prou estès. 
Així i tot, l'Anto-
nieta i l'Àngels 
han estat hàbils 
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“El projecte, que va començar 
com una col·laboració incipient, 
ha consolidat uns lligams ferms 
que ha permès la creació d'acti-
vitat econòmica en aquesta zona 
del Senegal”

Lo Raconet; la solidaritat amb altres mercats 
internacionals.

Cal destacar que, a la parella d'emprene-
dores, també les movia la voluntat de fer una 
modesta aportació a la solidaritat i l'ajut a 
projectes humanitaris, i és per aquest motiu 
que, des de fa uns anys, també s'han vincu-
lat amb iniciatives com l'ajut als refugiats de 
l'illa de Lesbos, els projectes del missioner 
basc Àngel Olaran, o projectes comercials a la 
població de Malika al Senegal. D’entre totes 
aquestes iniciatives, la que actualment s'ha 
consolidat ha sigut la col·laboració amb el col-
lectiu senegalès de Malika, població propera 
a Dakar, en la que Lo Raconet ha obert una 
botiga gestionada per personal local.

El projecte, que va començar com una 
col·laboració incipient, ha consolidat uns lligams ferms que 
ha permès la creació d'activitat econòmica en aquesta zona 
del Senegal, així com un circuit de solidaritat per a senegale-
sos residents en territori català que volen fer arribar qualse-
vol producte als seus familiars. Aquesta iniciativa està tenint 
tants bons resultats que ja es plantegen obrir un altre esta-
bliment en un altre punt de la regió senegalesa.

Àngels confessa que ha sigut un gran esforç fomentar la 
cultura de la segona mà en un territori amb un elevat estat 
del benestar però que, de forma moderada, el públic entén 
que hi ha molts articles que poden tenir una segona opor-
tunitat com a conseqüència de la seva qualitat, de manera 
que, de vegades, el públic opta per adquirir primeres mar-
ques a preus assequibles, que d'altra manera li serien inac-
cessibles. L'Àngels també destaca que, a diferència d'altres, 
en el sector de vestir no existeix l'obsolescència programa-
da, per la qual cosa el públic renuncia a les peces per modes 

o temporades, i no pel seu estat.
La manera d'actuar de Lo Raconet demostra que la RSC 

és possible en qualsevol àmbit de l'activitat comercial i em-
presarial, una actitud que es podria situar entre la voluntat 
d'implicació en el suport als més necessitats i la responsabi-
litat per la cura de l'entorn en què convivim.

Amb aquestes directrius, l'Àngels i l'Antonieta no poden 
fer més que convidar els lectors a visitar aquest establiment, 
que es troba al carrer Ferran Puig número 17 de Mollerussa, 
per comprovar que l'oferta de vestir és atractiva i diversa i 
que, pel que fa a la resta, també es poden trobar articles 
molt variats i grans oportunitats. Per altra banda, també re-
comanen que no es llanci la roba usada, sinó que la portin 
a la botiga per tal que pugui tenir una segona oportunitat. 
Com s'ha dit al principi, es tracta d'una actitud amb la qual 
'tots guanyem', una percepció necessària que, avui en dia, 
uneix cultures i millora la convivència.
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Que la ciutadania cregui i conegui la riquesa del patrimoni cultural és una de les tasques 
més compromeses dels responsables dels equipaments culturals del territori. La cultura, 
en general, és un dels àmbits que compta amb menys suport per a la seva divulgació, per 
la qual cosa, enginy i estratègia creativa són eines indispensables per a consolidar un 

projecte d’aquest tipus.

Tàrrega o com creure en la 
riquesa del patrimoni cultural 

com a eina d’identitat

àrrega ha sigut una de les ciutats de la demarca-
ció de Lleida en la que s'ha constatat clarament 
l'aposta per l'àmbit cultural. El seu projecte de 
consolidació i implicació ciutadana ha sigut con-

Espinagosa destaca que la implicació de l'àrea de Cultura 
de l'Ajuntament de Tàrrega ha sigut un dels motius trans-
cendentals per la consolidació dels projectes culturals de 
la ciutat. El responsable cultural considera que els polítics 
han de creure en la importància de la cultura com a eina 
per incrementar l'estat del benestar dels ciutadans, així com 
el sentiment de pertinença i motiu d'identitat d'un territori.

Des dels museus de Tàrrega es treballa per fomentar 
la recerca en àmbits diversos, relacionats amb la ciutat, la 
comarca o fins i tot altres zones del territori, però que pu-
guin tenir un interès general. Aquest és un dels pilars fona-
mentals de la cultura, segons Espinagosa. Per aquest motiu, 

T
seqüència de factors com ara l'aposta de les institucions i 
un equip de professionals profundament involucrats en el 
projecte.

Jaume Espinagosa lidera un equip de professionals que 
gestionen els equipaments culturals de la capital de l'Urgell, 
El Museu Comarcal de l'Urgell-Tàrrega i el Museu de la Me-
canització Agrària Cal Trepat, dues seus des de les quals es 
gesta tota l'activitat de l'entorn cultural de la ciutat.

Text i fotografia: Josep A. Pérez
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tius, regenerar continguts, oferir activitats 
dirigides a un ampli segment de públic. En 
aquest sentit, Espinagosa destaca que el 
sector docent també juga un paper molt im-
portant en la divulgació dels espais ja que, 
si s'aconsegueix despertar la curiositat de 
la quitxalla, això comporta posteriors visites 
familiars.

El Museu Comarcal de l'Urgell-Tàrrega 
està situat a l'edifici Cal Perelló, un casal an-
terior al segle XVIII, situat en ple centre his-
tòric. Compta amb exposicions permanents 
dedicades a l'artista Antoni Alsina, als ibers, 
sales nobles, la Tragèdia al Call de Tàrrega de 
1348 o els Fòssils del Talladell. Des de l'espai 
també es gestiona els jaciments de la necrò-
polis jueva de les Roquetes.

Tàrrega també compta amb un passat in-
dustrial rellevant, i la mostra es troba al Mu-
seu de la Mecanització Agrària Cal Trepat. 
La factoria que va fundar Josep Trepat és un 
testimoni i un dels protagonistes de la me-
canització agrària, a causa de la importància 
que va tenir en el procés de transformació i 
mecanització del camp tant català com tam-
bé espanyol.

Cal Trepat va revertir a l'Ajuntament de 
Tàrrega l'any 2012 i, des de les hores, ha si-
gut un perfecte complement del dinamisme 
cultural de la ciutat. L'espai forma part del 
Sistema Territorial del Museu Nacional de la 
Ciència i de la Tècnica de Catalunya com a 
equipament únic a Catalunya en l'àmbit de 
la industrialització agrària, una xarxa de la 
qual hi formen part vint-i-vuit espais de Ca-

talunya.
El director cultural ex-

plica que Cal Trepat no s'ha 
limitat a exercir d'espai 
museístic, sinó que també 
ha trobat maneres de vin-
cular-se amb l'activitat de 
la ciutat. L'antiga fàbrica, al 
marge de les visites peda-
gògiques i culturals, ha sigut 
escenari de rodatges, inspi-
ració fotogràfica i esdeveni-
ments diversos. En el recinte 
també s'hi troba la Nau 9, 
destinada a les activitats de 
la Fira del Teatre, un viver 
d'empreses del circuit CEI 
de la Diputació de Lleida, i 
un centre de Formació Con-
tinuada.

“Cal Trepat va re-
vertir a l'Ajuntament 
de Tàrrega l'any 2012 
i, des de les hores, 
ha sigut un perfecte 
complement del di-
namisme cultural de 
la ciutat”

des del Museu Comarcal de l'Urgell-Tàrrega 
s'edita la revista d'Humanitats URTX, una 
publicació anual que arriba a la trentena 
edició. La revista és tan sols un element de 
l'extens catàleg de treballs que es publiquen 
periòdicament.

La gran majoria de les publicacions s’han 
recolzat en el rigor científic i s’han dirigit a 
estudiosos i experts de les matèries que s'hi 
ha tractat, una manera de documentar els 
agents que han intervingut en el desenvolu-
pament de la ciutat i el seu entorn. Però ca-
lia expandir aquests coneixements a un pú-
blic més ampli, i per aquest motiu, des dels 
equipaments culturals targarins es va donar 
suport al projecte de la periodista Gemma 
Peris i la Il·lustradora M. Alba Minguell, au-
tores del llibre Una aventura al Call de Tàrre-
ga. Un text que atansa la història de la ciutat 
al públic jove i adolescent, i que s'ha conver-
tit en llibre de text dels centres educatius de 
la ciutat. Es tracta del primer volum de les 
aventures de l'Alba i el Quim, que es preveu 
que tingui continuïtat.

Espinagosa assegura que la vitalitat de la 
cultura també la constata la participació de 
la ciutadania en les activitats que es progra-
men, així com en la coneixença i identificació 
dels equipaments, una circumstància que 
han corroborat diferents entitats que han 
dut a terme auditories a la ciutat.

És evident que, per aconseguir aquesta 
percepció d'acceptació dels targarins i del 
públic en general, cal dotar els equipaments 
de vida, de mobilitat per fer-los més atrac-
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La pluralitat de Cal Trepat és evident des 
de fa uns anys amb l'organització del Festival 
Embarrat, nom de les politges i entramats 
mecànics que utilitzava la fàbrica, una pro-
posta pluridisciplinària i transversal que re-
cull les tendències més actuals en el món de 
l'art i la creació contemporània, alhora que 
dóna visibilitat i impuls a l'obra dels nous 
creadors emergents que utilitzen l'experi-
mentació i l'exploració de nous llenguatges 
artístics com a via d'expressió.

Espinagosa, explica que l'enginy i la re-
cerca de possibilitats els va dur a desplegar 
el projecte McTrepat, un joc de paraules que 
tenen a veure amb els orígens americans de 
la fàbrica. Josep Trepat va importar la idea 
de les seves màquines de la dalladora ameri-
cana Mc Cormick, convertint-se en un pio-

ner de la mecanització a tot l'Estat. Aques-
ta vinculació americana va donar origen al 
certamen que combina concerts musicals, 
audiovisuals, gastronomia, ball, trobades de 
col·leccionistes i vehicles clàssics en el recin-
te de la factoria.

El director dels museus targarins es mos-
tra satisfet per les més de 17.000 persones 
que visiten els equipaments al llarg de l'any, 
i més tenint en compte que no es tracta 
d'una zona potencialment turística, per la 
qual cosa l'esforç de programació i d'oferta 
d'esdeveniments ha de ser més atractiva i in-
tensa, un esforç que també passa per la for-
mació de bons professionals. És per aquest 
motiu que, des de la Xarxa de Museus, fins i 
tot s'ha proposat la creació d'un Postgrau de 
Direcció Estratègica de Museus.

“El director dels 
museus targarins 
es mostra satisfet 
per les més de 17.000 
persones que visiten 
els equipaments al 
llarg de l'any, i més 
tenint en compte 
que no es tracta 
d'una zona potenci-
alment turística”

El Museu Comarcal de l'Urgell-Tàrrega està situat a l'edifici Cal Perelló
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Amb la voluntat de trobar un argument per canalitzar una 
festa popular a Bellvís que fos un motiu d'atracció turista i de 
divulgació del municipi, la tardor de 1995 es va començar a 
gestar Els Firals. Els impulsors de la iniciativa van voler fugir 
del context històric medieval en què s'havien recreat altres 
festes i,després d'una recerca documental, es va creure adi-
ent traslladar la historia a l'any 1637, data de gran transcen-
dència amb l'entrada de les tropes de Felip IV a Catalunya, i 
l'espurna amb la qual esclataria la Guerra dels Segadors.

Un cop es va decidir l'escenari històric en el qual es desen-
voluparia la festa, es va començar a treballar, i es va encarregar 
a experts els textos, músiques, coreografies de les danses, que 
es van fer exclusivament per la festa. Els impulsors es van mar-
car el juliol de 1997 per celebrar la primera edició dels Firals.

A partir d'aquell moment,calia la complicitat del municipi; 
en primer lloc, un planter d'actors, ja que una representació 
teatralitzada seria el gruix de la festa i, per aquest motiu, es va 
comptar amb el grup de teatre La Portalada. Va continuar un 
degoteig d'implicacions amb el grup de malabars, els sarda-
nistes i el grup de gegants. Un punt de partida que, poca poc, 
va implicar a la pràctica totalitat del municipi, l'Associació de 
dones Pou de l'Or, puntaires, cavallistes, les escoles i els pares. 

La comissió de festes, la coral, i molts més bellvisencs i bellvi-
senques que, a títol personal, van dedicar hores i esforç a fer 
realitat Els Firals i la Llegenda de Cal Bufalà.

La festa popular arriba aquest any a la vint-i-dosena edició, 
del 27 al 29 de juliol, continuant amb la complicitat de més de 
dues-centes persones vinculades a entitats i associacions,així 
com particulars compromesos en la divulgació del seu municipi.

L'eix de la festa continua essent la llegenda de l'anella 
de Cal Bufalà, la família d'origen bellvisenc, guaridors de su-
posats delinqüents perseguits per la justícia. La història es 
completa amb el romanç de la Maria i el Joan i l'entrada de 
les tropes de Felip V al municipi del Pla d'Urgell.

Aquest any,l'organització ha volgut que l'exconsellera 
d'agricultura apadrini la celebració i, davant la impossibilitat 
que hi pugui assistir, s'ha convidat la seva parella, en Ferran 
Civit, en una compareixença que encara està per confirmar.

Bellvís prepara l’edició més 
reivindicativa dels 

Firals i l’anella de Cal Bufalà
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'estiu acostuma a ser l'època en què les famílies 
intenten buscar noves experiències pels seus 
fills i filles, d'una banda, per trencar amb la quo-
tidianitat del que ha sigut el curs escolar i, per 

Estades d'estiu per 
retornar als orígens, 
amb la Granja-Escola i 
EcoCentre Les Obagues

var quins animals els aporten aliments, com creixen les 
verdures i els cereals i altres vegetals; i podran entrar en 
contacte amb les abelles i comprovar que es tracta d'un 
insecte que no és tan alarmant com es diu.

A la granja, l'experiència ho és tot: veure com surt el 
poll de l'ou, munyir les vaques, alimentar les cabres o els 
corders, donar verd a les gallines, etc.

De l'entorn, cal destacar que aquesta vivència tam-
bé inclou l'àmbit sostenible i medioambiental, pel que 
fa, per exemple, a les energies renovables o la selecció i 
aprofitament i reciclatge de residus, un component més 
que incrementa el fet diferencial de les estades garri-
guenques.

Amb tot aquest argumentari queda demostrat que 
la proposta de les colònies de Les Obagues respon a la 
senzillesa unida a un alt potencial vivencial. Aquestes 
compten amb un excel·lent equip de tècnics i monitors, 
alguns d'ells de generacions que ja havien participat en 
les estades com a nens i coneixedors de l'entorn.

La Granja-Escola  participa també en un conveni amb 
el Consell Comarcal de les Garrigues i Caixa Bank que els 
permet oferir set beques per a famílies amb risc d'exclu-
sió social.

Si creieu que la proposta és prou atractiva, podeu 
consultar més detalls de les instal·lacions, preus i ins-
cripcions al lloc web www.obagues.cat o al telèfon 973 
195 663.

L
l’altra, per l'etern inconvenient de la conciliació dels ca-
lendaris i horaris familiars.

En aquest escenari cada cop sorgeixen propostes 
més exòtiques en el sector dels campus, estades, tallers i 
activitats estiuenques. Tot un desplegament d'iniciatives 
que es plantegen més aviat des del punt de vista mer-
cantilista que del veritablement pedagògic, sensorial i 
experimental.

En aquesta panoràmica, crida l'atenció el projecte de 
Granja-Escola - EcoCentre Les Obagues, el qual incorpo-
ra un seguit de components basats en la senzillesa que 
aporta el medi rural i els principis bàsics de la convivència 
social. Es tracta d'un programa que posa en contacte als 
infants i joves amb una experiència vital que els permet 
conèixer l'origen de molts dels elements de la quotidiani-
tat -aliments, conreus, animals domèstics, etc.- i, al mateix 
temps, permet integrar aquesta immersió pedagògica en 
la cultura de la sostenibilitat i el medi ambient.

La marca Les Obagues, per si sola, és un referent en 
el sector educatiu, un projecte que va néixer l'any 1983 
amb la voluntat d'oferir una eina d'educació arrelada al 
món rural, tot combinant l'aprenentatge amb el lleure 
de manera vivencial.

La Granja-Escola i EcoCentre Les Obagues ha traçat 
un projecte d'estades d'estiu que obre portes del 24 de 
juny fins el 28 de juliol, amb propostes per a infants i 
adolescents de 7 a 13 anys. Un període distribuït en tres 
torns, del 24 al 30 de juny, del 3 al 14 de juliol i del 19 al 
28 de juliol, en el que els participants experimentaran i 
conviuran en el medi rural i prendran part 
en totes les seves activitats. En la seva es-
tada, els participants es convertiran en 
hortolans, forners, grangers, apicultors, 
cuiners, i gaudiran del lleure amb jocs, 
música i molta convivència.

El més atractiu de la proposta de Les 
Obagues és el fet de poder experimentar 
la realitat de cadascuna d'aquestes activi-
tats. Amb elles, els nens i joves prendran 
contacte amb les tasques reals de la colli-
ta, de la transformació i l’elaboració de 
productes, que després seran els que se 
serviran als menjadors; podran compro-
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l celler Mas de l'Aranyó es converteix en el vaixell in-
sígnia de la Família Torres en la DO Costers del Segre, 
una finca de 870 hectàrees al terme de Juneda que 
portarà el nom de Purgatori i que mantindrà la vo-

Segons Miquel Torres, es tracta de fer un recorregut per 
la història de la viticultura en un lloc que permet conèixer 
com es feia el vi antigament, una manera de recuperar les 
tradicions. En aquest sentit, ha assenyalat que el vi es diu 
Purgatori perquè la zona on s'elabora té un clima molt dur, 
amb hiverns freds i estius de molta calor. Unes condicions 
molt favorables pels ceps.

De les 870 hectàrees que té la finca, n'hi ha 200 que 
estan dedicades al cultiu de vinya. Unes 100 són d'oliveres 
antigues, d'entre 400 i 500 anys, i també hi ha blat i amet-
llers. La resta, prop de 500, són de zona boscosa, que forma 
part de l'Espai Natural Protegit dels Bessons. Segons Torres, 
es tracta de tot un ecosistema on la vinya conviu amb la fau-
na i la flora.

El celler, integrat a la masia, conforma un espai funcional 
de 1.800 metres quadrats, banyat amb llum natural a través 
de grans finestrals i en el qual s'han utilitzat materials nobles 
de proveïdors de la zona. 

Les instal·lacions del cellers disposen de 46 dipòsits de 
diferents mesures i materials per a la fermentació i criança 
del vi. N'hi ha fets de formigó que són únics, ja que han 
estat fabricats amb una barreja de terra de la mateixa vinya 
amb la idea de potenciar l'expressió de procedència del vi. 
També compta amb una sala d'envelliment amb capacitat 
per a 400 bótes.

E
luntat de conservar el patrimoni històric i arquitectònic que 
els monjos benedictins de l'Abadia de Montserrat van cons-
truir al segle XVIII. La llegenda explica que els monjos van ser 
enviats a terres garriguenques per redimir els seus pecats, 
conreant oliveres i vinya, motiu del nom de Purgatori.

El director general de Cellers Torres, Miquel Torres, expli-
ca que la família va adquirir la finca l'any 1999 amb l'objectiu 
de recuperar el conreu de la vinya a la zona, on els darrers 
ceps es van plantar l'any 1987.

Amb l'arribada dels nous propietaris, es va tornar a plan-
tar ceps, majoritàriament de les varietats garnatxa i carinye-
na, i recentment s'ha construït un nou celler seguint criteris 
d'eficiència energètica i que s’integra en l'entorn paisatgístic 
de les Garrigues

“El celler, integrat a la masia, conforma un 
espai funcional de 1.800 metres quadrats, 
banyat amb llum natural a través de grans 
finestrals i en el qual s'han utilitzat materi-
als nobles de proveïdors de la zona”

Purgatori, l'aposta de la Família Torres per Costers del 
Segre a les Garrigues

Text: Josep A. Pérez 
Fotografia: Celler Torres
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“Avui compta amb 200 hectàrees de vinya ecològica, 

repartides entre la vall i els vessants, que arriben 

als 550 metres al seu punt més alt. Es tracta d'una 

vinya molt qualitativa gràcies al clima extrem, 

típicament continental, amb una gran amplitud 

tèrmica durant l'estiu”

El celler s'estrenarà amb la verema 
d'aquest any i es destinarà a l'elaboració del 
vi Purgatori, un vi elaborat amb varietats tí-
picament mediterrànies com la garnatxa i la 
carinyena i procedent de la vinya que es tro-
ba davant l'edifici. És l'únic vi de la Família 
Torres emparat sota la DO Costers del Segre, 
el nom del qual simbolitza la dura vida dels 
monjos que eren enviats a aquesta zona, 
allunyada del monestir. 

Aquest és el cinquè celler de la Família 
Torres a Catalunya i se suma als tres del Pe-
nedès i al del Priorat. A Costers del Segre 
hi va arribar l'any 1999 i va reintroduir-hi 
el cultiu de la vinya. Avui compta amb 200 
hectàrees de vinya ecològica, repartides 
entre la vall i els vessants, que arriben als 
550 metres al seu punt més alt. Es tracta 
d'una vinya molt qualitativa gràcies al clima 
extrem, típicament continental, amb una 
gran amplitud tèrmica durant l'estiu. Això, 
i la falta d'aigua, afavoreixen una lenta ma-
duració del raïm que dona lloc a vins de 
gran intensitat aromàtica.   

Pel seu clima extrem, aquesta finca és 
també un excel·lent camp de proves per 
a l'experimentació de les varietats de raïm 
ancestrals que ha recuperat la Família Torres 
en els últims trenta anys, i per comprovar si 
són varietats, no només amb alt potencial 
enològic, sinó també resistents al canvi cli-

màtic. D'entre totes elles, la gonfaus és una de les que millor s'ha adaptat 
a aquesta finca lleidatana i per la qual està apostant la família amb diverses 
plantacions experimentals.

Text: Josep A. Pérez 
Fotografia: Celler Torres
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La sala de l'antiga Capella de Torregrossa vol esdevenir un referent expositiu al 
bell mig del Pla d’Urgell. Es tracta de l’única instal·lació que actualment es conser-
va de l’antic convent de les Germanes Terciàries Franciscanes del Sagrat Cor del 
Nen Jesús i Maria, espai destinat històricament a l’activitat docent. El seu interior 

fou rehabilitat l’any 2004 i ara s’estrena com a emissor cultural.

La Capella de Torregrossa, 
epicentre expositiu al 

Pla d’Urgell
Text: Cristina M

ongay
Fotografia: Josep A. Pérez
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’Ajuntament de la vila ha dissenyat 
un cicle d’exposicions artístiques 
que atansarà a veïnes i veïns a les 

Aquesta exposició podrà visitar-se del 30 de 
juny al 28 de juliol. Per la seva organització 
s’ha comptat amb la col·laboració de l’Espai 
Guinovart d’Agramunt i el projecte Tinta In-
visible, que va treballar de manera regular 
amb l’artista.

En el marc de la Festa Major d’agost, el 
municipi inaugurarà la tercera exposició, 
que presentarà al públic l’obra pictòrica i 
escultòrica de l’artista autodidacta Evru. 
I amb l’arribada de la tardor, al voltant del 
mes d’octubre, aquest espai expositiu acolli-
rà la darrera mostra del cicle. En aquest cas, 
atansarà a veïns i visitants les captures del 
reconegut fotògraf viguetà Manuel Esclusa.

Amb aquest conjunt d’exposicions, la 
sala de l’Antiga Capella de Torregrossa es 
reivindica amb força com a espai de debat 
cultural, i s’incorpora al quartet patrimoni-
al que configuren el Campanar de Margalef, 
l’entrada del Castell, la Capella votiva de 
Sant Roc i el campanar.

“Aquest cicle vol reactivar 

la vida cultural de 

Torregrossa”

“En el marc de 

la Festa Major 

d’agost, el munici-

pi inaugurarà la 

tercera exposició, 

que presentarà al 

públic l’obra pictò-

rica i escultòrica de 

l’artista autodidac-

ta Evru”

L
creacions d’artistes locals i de referents de 
renom d’arreu del territori català. Tanmateix, 
aquestes quatre mostres organitzades en-
guany volen situar el municipi al mapa com a 
agent dinamitzador cultural.

La primera d’aquestes exposicions ha estat 
'Exili i Retirada, Retrats anònims', de l'artis-
ta Jose M. Guerrero Medina. Es tracta d'una 
mostra de pintures que el creador ha elabo-
rat a partir de documents fotogràfics i que 
perpetua mitjançant la pintura unes imatges 
que formen part de la nostra història recent. 
L'obra trasllada als visitants a l'èxode que va 
patir el nostre país l'any 1939 i ens convida a 
reflexionar-hi. Entre d’altres, a l'exposició s’ha 
pogut veure el quadre 'La Retirada', un dibuix 
sobre tinta xinesa, així com dramàtiques imat-
ges que el mateix Guerrero Medina anomena 
'Anònims'.

La segona mostra se suma deliberada-
ment a les activitats ideades arreu de Ca-
talunya en el marc de l’Any Guinovart, que 
commemora el desè aniversari de la mort de 
Josep Guinovart. Així, ‘La celebració com a re-
volta’, comptarà amb un variat recull de gra-
vats de diferents temàtiques de l’obra gràfica 
de Guinovart, l’obra ‘El blau del nàufrag’ (mixt 
sobre fusta que Guinovart pintà l’any 2006), 
i el gravat ‘Terres de Torregrossa’ (realitzat 
per l’artista el 2007), peça cedida al municipi. 
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a gastronomia està essent un dels sectors emergents 
de l'economia catalana. Possiblement, terra endins i 
allunyats de la gran metròpoli barcelonina, pot fer la im-
pressió que aquest sector ha mantingut una línea més 

Eduard Carulla importa una nova manera 
d’experimentar la gastronomia a Ponent

de compartir taula amb un menú que el client pot fer a la seva 
mesura, deixant de banda l'hermetisme de cartes i menús.

La proposta gastronòmica va acompanyada d'una acurada 
carta de vins. En aquest àmbit,L'Atrevit  també incorpora inno-
vació, ja que el client es pot permetre tastar diverses varietats 
i experimentar amb el celler. Amb el sistema nomenat Coravin, 
es pot gaudir de qualsevol varietat per copes, sense compro-
metre's a haver d'acabar una ampolla.

De terres anglosaxones, l'Eduard ha importat idees sobre 
gintònic i còctels i, en aquest cas, la creativitat del seu equip ha 
arribat a experiències insospitades. En aquest àmbit, la combi-
nació de sabors i sensacions no es pot expressar literàriament, 
sinó que s'ha de gaudir de manera personal; la tònica i la gine-
bra queden en un segon pla per incorporar quasi el que es po-
dria dir gastronomia dels combinats.

L'Eduard impulsa el projecte de la mà de la seva parella Pris-
cil·la Muñoz, provinent del sector de l'administració però apassio-
nada de la gestió de sales i dels vins. Amb un equip de cinc joves 
professionals, pretenen aportar al Pla d'Urgell i a la demarcació 
de Lleida noves experiències cada cop que es comparteixi taula a 
L'Atrevit, situat a l'antiga N-II al terme de Fondarella, a l'en-
trada de Mollerussa.

L
conservadora, encara arrelada a la cuina tradicional. Però en els 
darrers anys, noves generacions de professionals estan donant el 
tomb a aquest sector per apropar al territori lleidatà noves idees 
creatives i nous conceptes a l’hora de tractar la gastronomia.

La demarcació de Lleida pot presumir d'estrelles Miche-
lin i restaurants reconeguts que han situat la seva gastrono-
mia en lloc de referència, de nous creatius que no han volgut 
renunciar a la seva pertinença i, un cop han aconseguit una 
bona formació i experiència, han volgut desplegar-la a casa.

De la saga de la parella de Miralcamp Carulla Zamora, re-
coneguts al Pla d'Urgell per les seves espectaculars cassoles, 
presents en festes, trobades i celebracions, n'ha sorgit l'Edu-
ard Carulla, un cuiner format a l'Escola d'Hoteleria de Lleida, 
experimentat en el restaurant Can Boix de Peramola, i amb 
el mestratge en el reconegut restaurant Zuma de Londres. El 
plaurgellenc torna a la seva terra amb el projecte L'Atrevit. Es 
tracta del nou concepte anomenat Gastrobar, una combinació 
de cuina d'autor i tapes elaborades.

“La seva creativitat 
posa a l'abast del 
públic una carta 
de dinou propostes 
amb una magnífica 
presentació, amb 
estructures i sen-
sacions que entren 
en l'experimentació 

dels paladars”

L'Eduard, després del seu 
periple d'experimentació i 
mestratge, ha volgut portar a 
Fondarella una línea gastro-
nòmica innovadora en aquest 
territori. La seva creativitat 
posa a l'abast del públic una 
carta de dinou propostes amb 
una magnífica presentació, 
amb estructures i sensacions 
que entren en l'experimenta-
ció dels paladars. Una manera 
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a novena edició del cicle “Música sota les estrelles” 
proposa set concerts de petit format programats 
fins al 24 de novembre al Parc Astronòmic del Mont-
sec, a Àger. Es preveu que més d’un miler de perso-

El cicle es va iniciar el 9 de juny amb Joan Masdéu i el 
seu “L’ordre dels planetes”. El seguiran el grup musical Fals-
terbo amb “50 anys i una nit amiga” (7 de juliol), Xavier Pié 
& MACC amb “Connexions” (4 d’agost), Núria Graham amb 
“Cloud Fifteen” (8 de setembre), Jordi Montañez amb “La 
Lluna plena, aquest foc” (13 d’octubre), Marcel Lázara i Júlia 
Arrey amb “Dormirem sota estrelles d’umbú” (27 d’octubre) 
per acabar el 24 de novembre amb El Petit de Cal Eril i “Tants 
i tants planetes com hi ha al cel…”. L’actuació de Jordi Mon-
tañez tindrà lloc en el marc del IV Festival d’Astronomia del 
Montsec. L’horari dels concerts és a les 22 h, excepte el 9 de 
juny i el 7 de juliol, que es faran a les 22 i a les 23 h.

El Parc Astronòmic del Montsec inaugurarà en el marc 
dels actes del desè aniversari, que se celebra aquest any, un 
nou Espai d’Exposicions de 280 m² amb sales com Recepció: 
Donar a conèixer el Parc Astronòmic i altres entitats científi-
ques; Espai de l'Univers: Provocar una nova mirada a l'Uni-
vers, i l'Espai Cel Fosc: Fer viure al visitant l'experiència "Cel 
Fosc". Aquesta última instal·lació serà la primera d’aquest 
tipus a l’Estat espanyol.

Cal dir que el PAM s’ha convertit en un motor de poten-
ciació del turisme astronòmic i del coneixement que està 
donat un gran dinamisme al territori, atès que l’impacte 
econòmic per al sector turístic del Montsec és de prop de 
2,5 milions d’euros.

L
nes gaudeixin de les actuacions de Joan Masdéu, Falsterbo, 
Xavier Pié & MACC, Núria Graham, Jordi Montañez, Marcel 
Lázara i Júlia Arrey i El Petit de Cal Eril.

Aquesta iniciativa ha anat creixent en quantitat de con-
certs consolidats i també a nivell de cartell i dels músics de 
renom. En les vuit primeres edicions, al voltant de 8.500 per-
sones de tot Catalunya i de l’Estat han assistit a aquest certa-
men musical que té lloc al Centre d’Observació de l’Univers 
(COU).

Aquesta nova edició manté l’estructura de concerts de 
petit format amb un aforament de només 68 seients sota 
l’organització del Consell Comarcal de la Noguera, entitat 
gestora del Parc Astronòmic del Montsec (PAM), amb la 
col·laboració de la Diputació de Lleida i l’Institut d’Estudis 
Ilerdencs (IEI). Tots els concerts seran nocturns, tindran una 
durada d’uns 45 minuts i es podran veure per 15 euros, un 
preu que també inclou l’observació al Parc de Telescopis. Les 
entrades es poden adquirir a www.parcastronomic.cat.

Pel que fa al cartell, es manté l’aposta de l’any passat per 
la varietat d’estils (pop, folk, jazz, cançó d’autor) i per donar 

Propostes musicals des del Parc Astronòmic del Montsec

cabuda a grups musicals 
punters en l’escena catalana 
i també de la música inde-
pendent, amb formacions 
i cantautors consagrats al 
costat d’altres emergents. 
Aquest fet ha propiciat que 
en els darrers anys el cicle 
s’hagi consolidat dins l’oferta 
cultural de Catalunya, on ha 
esdevingut un projecte únic 
per aquestes particularitats.

“Tots els concerts 
seran nocturns, 
tindran una durada 
d’uns 45 minuts i es 
podran veure per 15 
euros, un preu que 
també inclou l’ob-
servació al Parc de 
Telescopis”

Text: Josep A. Pérez
Fotografia: Ara Lleida






