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Estimats Reis Mags d'Orient, com és tradicional arribades aquestes dates, pensem en ses majestats amb la
intenció de fer-los arribar un grapat de peticions, entre
regals i guariments, a canvi de bones intencions i comportaments honorables.
L'any passat, després de molta il·lusió, esforç i bona
voluntat, la petició d'una República es va quedar a les
portes de la seva materialització. Va ser un any de molta
feina, d'organització, de previsions i desplegament d'un
projecte per assolir la llibertat i el benestar dels catalans.
No sabem ben bé per què, estant-hi tan a prop, el
regal que estàvem esperant es va fondre com la neu
d'hivern. I no tan sols això, sinó que alguns dels catalans que signaven aquella carta es van convertir en represàlies per les forces del més enllà. Des del Nadal del
2017, Jordi Sànchez, Jordi Cuixat, Oriol Junqueras, Raül
Romeva, Dolors Bassa, Carme Forcadell, Josep Rull, Jordi Turull i Joaquim Forn són a la presó. També Carles
Puigdemont, Meritxell Serret, Toni Comín, Lluís Puig i
Clara Ponsatí, i Marta Rovira, estan rodant per Europa,
perseguits pel costat fosc de la justícia espanyola.
Som al Nadal del 2018, i tot continua igual. La veritat
és que no sabem si valdrà la pena fer una nova carta,
aquest cop amb un desig molt més ferm, perquè persones i famílies no podran gaudir d'aquestes festes i de la
il·lusió de la vostra presència.
No voldríem dubtar de la vostra fortalesa reial i de
la màgia que us envolta –per més que als catalans, això
de la reialesa no ens convenç massa–, però precisament
perquè no volem deixar de creure en el que signifiqueu
en la nostra cultura i tradició, no podem més que demanar-vos que totes aquestes persones puguin aconseguir
la llibertat, i retrobar-se amb els que els estimen.
Del tema de la República en podríem parlar l'any
que ve! Perquè, per ara, els que haurien de demanar
aquest regal no sabem si s'han portat prou bé...
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Ensenyar en la diversitat és
qüestió de vocació?
En més d'una ocasió he destacat que existeixen professions a les quals només et pots
dedicar si en tens vocació, i per aquest modest periodista, la medicina i l'ensenyament en
són dues de les més destacades. Si aquesta dedicació la traslladem a l'àmbit rural,
encara és més admirable.
En edicions anteriors d'aquesta publicació, vam dedicar
un ampli reportatge als metges rurals. En aquella ocasió parlàvem amb el Josep M. Garcia i el Josep Montserrat, dos galens que han fet de la medicina familiar la seva vida.
Està clar que l'àmbit de la medicina té unes connotacions
molt personals, un tracte entre metge i pacient per guarir-se
de malalties i tenir cura de la salut, que possiblement estan
força allunyades de l'ensenyament, camp a què volem dedicar aquestes línies. Cal dir que conèixer el dia a dia dels metges rurals va ser relativament fàcil, però no per això menys
enriquidor, ja que vaig constatar que ser metge rural és quelcom més que dedicar-se a la medicina.
El cas de l'ensenyament podia ser totalment diferent: la
feina dels mestres és més col·lectiva, i en el seu desenvolupament hi intervenen molts paràmetres socials i, fins i tot,
polítics. Al marge de puntualitzacions, creia que calia triar
un centre on poguéssim trobar-hi la màxima complexitat en
tots els sentits, i per aquest motiu vàrem triar l'escola Mestre Ignasi Peraire (MIP). Per res més!
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Per tal d'aconseguir una immersió en el medi, com diuen
els experts, vàrem proposar un projecte amb el qual, al marge de la nostra recerca, poguéssim fer una modesta aportació de la nostra experiència per aconseguir constatar l'ideari
vocacional dels Mestres, al mateix temps que ens pogués
servir per divulgar la tasca troiana que duen a terme aquests
professionals dia a dia, així com la influència que recullen els
escolars amb aquesta manera de treballar.
Volem deixar clar que aquesta decisió no respon a cap
interès per descartar el projecte educatiu d'altres centres,
ni convertir en referent el que ens ocupa. Haver iniciat en
aquesta escola aquest projecte tan sols respon a la complexitat cultural
i social del “Una iniciativa que, d'una bancentre, que da, permetia als alumnes fer
ens ha aju- una immersió en el món de la
dat a enteninformació, el periodisme, i les
dre que cal
vocació per noves tecnologies”
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educar en aquest marc.
Cal destacar, per altra banda, que tant la
direcció del centre, com el claustre de professors, com els pares, van estar receptius a
la nostra proposta. Una iniciativa que, d'una
banda, permetia als alumnes fer una immersió en el món de la informació, el periodisme, i les noves tecnologies, en el marc de les
anomenades Tecnologies de l'Aprenentatge
i del Coneixement (TAC) i, per l'altra, submergir-nos en el dia a dia de la professió i
poder-ho explicar.
Amb tot el bon sentit de l'expressió, els
alumnes de sisè, la responsable de TAC, i

els tutors dels cicles del MIP, han sigut una
mena de cobais de laboratori, per constatar
les dificultats d'educar en aquest context
professional.
Vàrem començar a desplegar el projecte, que consistia a configurar un entorn de
redacció periodística d'un mitjà digital, des
de la concepció del nom de la capçalera,
passant pel disseny del diari, les seccions, i
tots els entorns tecnològics que havien d'intervenir, incloent-hi l’escriptura, la fotografia, el vídeo, i l’àudio.
Des del primer dia, ens vàrem assabentar
que una de les majors dificultats del centre,
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tot i la bona predisposició, era la manca de recursos; un escull que, malgrat
tot, no va ser cap inconvenient per tirar endavant l'activitat. Dia a dia també
vam comprovar que, entre tota aquella quitxalla, hi teníem una representació d'un gran nombre de cultures. Tan sols calia recordar els noms dels
nostres nous redactors. Però així i tot, la integració i la convivència era palpable, i els mestres ens sorprenien en la forma de tractar a cada un d'ells;
els coneixien a la perfecció i, a poc a poc, ens posaven al corrent de les seves
particularitats, mentre ells també coneixien més les nostres.
El respecte, la tolerància, la participació i
les ganes d'aprendre sobre una qüestió que
els és totalment nova i fora del seu projecte educatiu, ens deixava bocabadats. I de
tot plegat, en va anar sorgint una complicitat a través de la qual, des de fa uns mesos,
compartim experiència i, certament, també
aprenentatge recíproc.
El fet d’anar i tornar pels passadissos
també ens permetia comprovar altres particularitats d'aquesta complexitat: petits amb
dificultats de mobilitat, alumnes amb comportaments complexos als quals se'ls ha de
tractar de forma individualitzada, la incorporació dels problemes de l'entorn familiar i, amb totes aquestes, el posat de
normalitat dels mestres, i fins i tot m'atreviria a dir, de satisfacció reprimida,
tan sols per la constatació que podrien treballar millor amb alguns recursos
més. Per cert, alguns d'ells, moltes vegades aconseguits amb l'esforç dels
mateixos pares i mares, com va ser el cas de l'estudi de ràdio, en el que també hem començat a col·laborar.
En definitiva, una immersió que ens ha permès comprovar que, tot sovint, no s'arriba a entendre que la feina dels mestres és ensenyar, conduir els
“El respecte, la tolerància,
nens i nenes per l'aprenentatge i col·laborar, tan sols col·laborar, en l'educala participació i les ganes
ció, que és una responsabilitat dels pares. És precisament aquesta percepció
d'aprendre sobre una qüestió que els mestres han d'educar amb el trasllat de la responsabilitat a les aules,
la que dificulta l'efectivitat del sistema educatiu. I és per tota aquesta resque els és totalment nova i
ponsabilitat mateixa que els mestres són, encara més, un pilar fonamental
fora del seu projecte educatiu, per al desenvolupament de les futures generacions, que haurien de fer posens deixava bocabadats”
sible la transformació social.
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Un nou espai museogràfic immersiu posa en valor el
patrimoni històric del Monestir de Santa Maria
a Vallbona de les Monges

L

’abadia cistercenca del Monestir de Santa Maria a
Vallbona de les Monges és la més important de la
branca femenina de l’ordre del Cister a Catalunya i
la més antiga del Principat, amb més de vuit-cents
cinquanta anys d’història.
En aquest nou espai museogràfic s’explica, amb la veu i
la mirada de la comunitat de monges, els fonaments espirituals del monaquisme cistercenc i la història del monestir
de Vallbona, un monestir de dones cultes, on es treballava.
Actualment, gràcies al nou espai “Santa Maria de
Vallbona; el monaquisme femení” el monestir reivindica
l’espiritualitat femenina com a principal valor. La visita a
aquest espai genera una experiència innovadora i immersiva
que arriba a tots els públics i és una bona manera de conèixer
la vida religiosa de la comunitat.
El Monestir de Santa Maria de Vallbona és
“L’abadia cistercenca del Monestir de Santa Maria
un espai únic on el pas de les hores es comparteix amb la comunitat religiosa femenina. a Vallbona de les Monges és la més important de la
Amb vuit-cents anys de presència monàstica branca femenina de l’ordre del Cister a Catalunya i la
ininterrompuda, és el tresor més desconegut més antiga del Principat, amb més de vuit-cents cini sorprenent de la Ruta del Cister.
quanta anys d’història”
L’espai es troba a l’anomenada sala gòtica
del monestir i s’ha concebut de manera immersiva per tal il·luminació sòbria que evoca la memòria intangible del
que els visitants experimentin vivencialment el sistema de monestir, però alhora ple de veu, la de la comunitat que ha
vida de la comunitat, copsin els més de vuit segles d’història perviscut durant tots aquests segles.
i revisquin moments tan crucials com l’origen eremític de la
comunitat o d’altres de sorprenents com el període durant el
qual les monges van ser apotecaries. Alhora, explica i exposa Programa Patrimoni en Acció
per primera vegada al públic el gran tresor del monestir: la
Aquest projecte s'ha dut a terme en el marc del prografarmàcia i la seva col·lecció d’atuells, considerada la millor ma Patrimoni en Acció, una iniciativa conjunta de l’Obra Sod’època moderna que es conserva a Catalunya.
cial “la Caixa” i del Departament de Cultura de la Generalitat
Per aconseguir aquesta experiència immersiva, s’ha dotat de Catalunya, a través de l’Agència Catalana del Patrimoni
l’espai de recursos museogràfics evocadors i d’un fil narratiu Cultural, amb l’objectiu de fomentar l’ús i el coneixement del
que transportarà al visitant en el temps. Així, s’accedeix en patrimoni cultural català a través de la millora de serveis i la
una zona atmosfèrica, subtil i sensible, de silenci, amb una millora dels recursos interpretatius. El nou espai museogràfic i les millores al monument, han comptat amb una inversió de 545.000 euros.
“El nou espai “Santa Maria de Vallbona; el

monaquisme femení” genera una experiència innovadora i immersiva que arriba
a tots els públics i és una bona manera de
conèixer la vida religiosa de la comunitat”
Més informació:

Monestir de Santa Maria de Vallbona
C/ Major s/n
25268 Vallbona de les Monges, Lleida
Telèfon: 973 33 02 66

Ruta del Cister
Els únics monestirs reials de Catalunya es troben a la Catalunya Nova i són l’ànima de la Ruta del Cister: Poblet, Santes
Creus i Vallbona. Tres conjunts monumentals excepcionals,
tant per la seva bellesa arquitectònica com per l’essència espiritual que, encara avui, s’hi respira.
Amb una sola entrada de 12 € es pot accedir als tres monestirs reials i gaudir, a més, d’altres descomptes en museus i
monuments del territori. L’entrada es pot adquirir als monestirs i a la pàgina web de la Ruta del Cister. Té validesa per a un
any a partir de la data de compra. Les condicions es poden
consultar a www.larutadelcister.info
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La Tribu Fera, un espai
d'aprenentatge per tota la família
Ens endinsem en La Tribu Fera, un projecte de reconnexió
amb la maternitat i la criança conscient
El projecte La Tribu Fera va nàixer el febrer del 2018 gràcies a l’esforç i la il·lusió de dues mares
lluitadores i expeditives. L’Eva i la Marta són dues dones inquietes que volien reconnectar amb el
model de maternitat i contribuir en la reconstrucció del concepte de criança conscient.
Són abanderades, també, de la conciliació familiar, del creixement personal i del porteig infantil.
Quan i com decidiu arrencar el vostre projecte?
Eva: El projecte comença amb el grup Mamíferes el 2015,
on ens vam unir un grup de quatre mares i amigues. La maternitat ens va canviar a totes,i de seguida ens va interessar molt
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el tema del porteig dels infants i la criança conscient. Llavors
vam poder aprofundir en aquests temes amb trobades on line
i tallers. Tant va ser així el nostre interès que finalment la Marta i jo vam decidir buscar un espai físic on poder experimen-
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tar-los i compartir-los obertament amb la gent. Al voltant
del Nadal del 2017 la idea va
prendre forma, vam decidir
estalviar tot el que guanyaríem llavors pel projecte i vam
obrir les portes a finals del
mes de febrer següent.
Per què ‘La Tribu Fera’?
D’on surt el nom?
Ens va costar molt escollir-lo (riures). Formàvem un
projecte nou, és cert, però
teníem molt clar d’on veníem –de Mamíferes–, i per
tant, havíem de trobar un
nom en harmonia i connexió
amb això. La part “Fera” ve
força d’aquí, de Mamíferes; i
per altra banda, ens agradava
molt el concepte de “Tribu”.
La unió d’aquests dos termes
resumia molt bé el nostre objectiu: obrir un espai on compartir experiència amb les
diferents famílies, on poder
criar, etc., ben bé com una

tribu. En realitat, ja tenim
una miqueta la nostra pròpia tribu (riures): la Marta és
mare de dos nens i jo de dues
nenes i un nen.
La Tribu Fera és un espai
familiar que sorgeix a Lleida
i que s’organitza en diversos
espais: botiga, espai de joc i
espai de tallers.
Estem molt contentes perquè amb La Tribu Fera hem
anat creixent personalment

i professionalment, cosa que
també ha fet que creixes el
volum de gent que ens va seguint i que pràcticament són
amics –i no clients- que usen
els nostres serveis, productes
i activitats. Ens agrada provar
coses noves, incorporar tallers
nous, noves activitats que siguin d’interès per les famílies,
fins i tot fa uns dies ens estàvem proposant organitzar un
altre grup de pares. Ara per ara
tenim el de criança, que ens

reunim els dimarts i és gratuït,
i volíem fer-ne un altre de criança d’adolescents, ja que són
pares que estan molt sols.
Aposteu fermament pel
porteig del infants. En què
consisteix portejar?
Aquest potser és el fet
que més diferencia el nostre
projecte, que som assessores
del porteig. No hi ha cap espai
a Lleida que l’assessori, i molt
menys que posi l’assessora-
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ment del porteig per davant
de la seva venda. Aquí en
parlem, els deixem provar, els
lloguem, en tenim de molts
tipus i acabats, i els venem.
No som d’extrems, de només
portejar, però creiem que la
informació és poder, i com
més saben els pares i mares,
més poden escollir que volen
realment pels seus fills.
Quins beneficis aporta a
la relació mare/pare-fill?
El porteig ens aporta moltíssimes coses. Entre elles, el
contacte ple amb el nostre
nadó nou mesos –o divuit–
després d’haver nascut –el
que s’anomena exterogestació–. Amb el porteig, la necessitat de contacte es pot cobrir
fàcilment, i podem seguir una
mica amb dues mans lliures.
El porteig és sempre un procés molt dolç, potser més en
el cas del primer fill, i en els
següents fills, ja és qüestió de
supervivència (riures).
Com vas descobrir tu el
porteig?
Doncs embarassada de
la meva primera filla, la Sara.
Més que preparar-me per al
part, em preparava pel postpart amb més consciència:
llegia molt sobre lactància,

12

alimentació, etc. Indagant per
Internet vaig topar amb el
porteig, vaig esbrinar on podia comprar el primer porta
nadons, etc. L’embaràs és un
gran moment per llegir i informar-te, bàsicament perquè
després no ho faràs més d’una
forma tan plàcida. A mi el porteig m’ha canviat la vida. No és
cap moda passatgera, s’ha fet
tota la vida! L’única diferència
és que hi ha gent que porteja
amb els fills en braços, i altres
ho fem amb els fills subjectats.
Quins tallers organitzeu?
Oferim molta varietat de
tallers. Intentem fer-ne el màxim entre la Marta i jo, i els
que no, els desenvolupen contactes de confiança, com ara
la Júlia de Mandràgora o l’Ariadna del centre de fisioteràpia
Vuitonze. Els tallers depenen
molt de la temporada. Per
exemple, fa poquet n’hem fet
un d’elaboració d’una farmaciola de tardor-hivern, un sobre
mocs o un de menstruació saludable. Intentem estar atentes a tot el que es mou i al que
necessita Lleida actualment, i
així oferir tallers més interessants i útils. Un dels que té
molt èxit és el de llum negra,
que portem fins i tot a escoles
bressol. També fem tallers i as-

sessories personalitzades.
Què me’n dius de l’espai
de joc?
L’oferim a les famílies el
dilluns a la tarda i dimecres i
dijous tot el dia. Les famílies
venen aquí i juguen, l’entrada costa 3€ i es tracta de joc
lliure. No ens agrada dirigir les
nostres activitats, ja ens dirigeixen prou la nostra vida!
La vostra filosofia, i els
productes amb què treballeu, aposten per la proximitat i l’origen natural.
Exacte! Ens agrada que els
productes vinguin de prop,
que siguin el màxim de respectuosos possible, a poder
ser que no tinguin envasos
de plàstic, etc. Curiosament,
molts d’ells estan confeccionats per dones! Ens agrada
buscar l’alternativa pròxima
i més enllà del boom comercial. La filosofia que ens mou
consisteix a viure plenament
amb naturalitat. Nosaltres
informem el màxim respecte als nostres coneixements i
experiència; d’alguna manera,
sembrem llavors, qui vol les
plega, i qui no vol, doncs no!
De vegades, quan entrem en una típica botiga de
gadgets i complements de

nadons, ens pot envair una
certa sensació de culpa, ja
que ens falta de tot del que
ens mostren, i ens poden fer
dubtar de la nostra pròpia
preparació per tenir i criar els
nostres fills.
La culpa acostuma a anar,
malauradament, de la mà de
la maternitat. Tanta gent jutja
a la lleugera en aquest aspecte, es creuen amb dret d’opinar i de renyar. I això passa perquè no comprenen realment
què vol dir estar embarassada:
el cos canvia, el cervell canvia,
el ritme en general baixa. S’ha
d’escoltar el propi cos. Però
ja d’entrada, no oblidem que
tenim dues coses molt importants amb nosaltres: dos
pits. De trastos, sempre som a
temps de comprar-ne.
Envia un missatge a totes
les nostres lectores i lectors!
M’agradaria que a la gent
li entrés al cap que es pot viure d’una manera molt més
natural l’etapa de la criança,
així com recordar-los-hi que
no estem sols. Que a Lleida hi
ha un espai on compartir el
que es vulgui, un espai obert
a tothom on fer tribu, on fer
un te i xerrar.
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“Auxili! Necessito un advocat”
Per què hem de saber què és una assegurança de defensa
jurídica?
Perquè, tard o d’hora, podem necessitar-la.
Es tracta d’una cobertura que pot aparèixer dins d’altres
pòlisses, com la de casa o el cotxe, de fet, és una de les més
demanades pels conductors i està inclosa en el 87,8% de les
assegurances de cotxe. Però també es pot contractar independentment com una assegurança de defensa jurídica.
En què consisteix?
És una garantia que paga les despeses de les reclamacions que puguis plantejar i també de les que hagis de respondre.
I què pot cobrir una pòlissa de defensa jurídica?
Depèn del producte i de l’entitat en què es contracti.
Aquestes són algunes de les cobertures generals:
•
Despeses necessàries per reclamar indemnitzacions per danys experimentats per la persona assegurada,
tant personals com materials.
•
Conflictes per problemes de consum (compravenda, contractes de subministraments…).
•
Despeses urgents. Acostumen a estar incloses i
cobreixen les intervencions d’advocats i procuradors en els
casos que tinguin caràcter d’urgència.
•
Assessorament jurídic telefònic. Possibilitat de fer
consultes a advocats experts en la matèria per consultar.
•
I, sens dubte, assistència presencial amb un advocat especialitzat.
Tothom pot necessitar una assegurança d’aquest tipus:
particulars, empreses, professionals, fins i tot comunitats de
veïns o altres col·lectius… El més important és que revisis les
pòlisses per comprovar si inclouen la defensa jurídica o si
necessites una assegurança independent.
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Anna Punsoda:
"La Claustre té una gran capacitat de
sorprendre’s i de posar paraules fàcils a les
coses més complicades"
Moltes són les línies que porta redactades la periodista i escriptora Anna Punsoda.
Ara presenta ‘Els llits dels altres’, la seva primera novel·la, un relat que explica les memòries
d’una jove de trenta anys que repassa els capítols més importants
–i més amargs– de la seva vida.

Què t’ha portat a escriure aquesta novel·la?Doncs
m’ha portat una mica a explorar els vincles familiars i la
vida dels infants, i quina és la
relació que aquesta darrera
guarda amb les famílies que
volem construir en el futur.
‘Els llits dels altres’ va començar a confeccionar-se
en format de petits relats
que, curiosament, tenien la
mateixa protagonista.
Sí, el text m’ho va posar
molt fàcil. Va arribar un moment que vaig decidir cosir
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totes històries i donar-los-hi
un format coherent. També
un final obert, viu, no volia
donar-ho tot fet al lector,
sinó convidar-lo que pugui
continuar mentalment amb
el relat de la manera que més
li interessi. En realitat, amb
‘Els llits dels altres’ no volia
redactar una història de superació, m’interessava deixar
un final obert precisament
perquè penso que les coses
són un caminar.
És curiós que el teu debut
literari s’emmarqui en la

història de la Claustre, una
jove de trenta anys que repassa episodis de la seva
vida des de la infància. Moments marcats pels abusos,
l’alcoholisme patern, la
soledat i els problemes alimentaris. Ho fas amb una
prosa molt fàcil de llegir
però molt exigent i contundent.
He de dir que feia anys
que anava coent la personalitat i les vivències de la Claustre. Jo tenia alguna intuïció i
vaig buscar la millor manera
d’expressar-la. D’aquí surt la

meva prosa. Segurament no
hauria aconseguit transmetre el seu trencament interior
si hagués desenvolupat més
certs paràgrafs.
D’aquí podem entendre,
doncs, que tant és important en la lectura el que
s’escriu, com el que no, el
que es deixa intuir.
Efectivament. El silenci
que plana al llarg del text és
un patró habitual en els casos
d’abusos a infants i adults.
Aquests són temes que posen a prova la fortalesa de les
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famílies. I moltes vegades la
gent que els sofreix és més
feble que la pròpia estructura familiar; per aquest motiu,
molta es recolza en la xarxa
familiar. L’abús és el gran silenci de la meva obra.

“L’abús és una invasió de la
individualitat, el “jo” resta força
confós i, en algunes ocasions,
aplica aquesta confusió en la
persona que té al costat”

Sense ànim de fer un spoiler, la Claustre en alguns
moments també intenta
esdevenir el perfil d’abusadora davant d’alguns personatges...
D’alguna manera sí. Es
tracta de l’evidència que els
nens tendeixen a repetir els
patrons socials que veuen, i
ho fan sense ni tan sols entendre’ls. Habitualment, i
com a societat, normalitzem
conductes que no són sanes.
La manera que té la protagonista de lluitar contra els
abusos és controlant el seu
propi cos, el que menja, i és
una manera de no relaxar-se
mai. En realitat, el que no tolera la Claustre de cap manera és que li serveixin menjar,
perquè això implica un grau
de confiança en l’altre.

Sí, potser és una manera
alternativa de dir les coses,
però de dir-les en definitiva.
L’abús és una invasió de la individualitat, el “jo” resta força
confós i, en algunes ocasions,
aplica aquesta confusió en la
persona que té al costat. Per
exemple, en algunes parelles
en les que insisteix que han
de cuidar el que mengen, i
que les tracta com a possessions, tal com ha fet la seva
mare amb ella.

Tot i el sobri i desconcert ambient en que desenvolupes a la
trama, també hi és present el
sentit de l’humor més negre.

Per què aquest títol, ‘Els llits
dels altres’?
Doncs perquè el llit és
l’espai més íntim i personal
de la persona, un element
que contínuament apareix
en els capítols. El títol serveix per explicar molt bé la
diferència entre el “jo” i els
“altres”. Els llits dels altres
implica també la invasió dels
altres cap a tu, i de tu cap als
altres. Hi ha certes confusions en un espai d’intimitat

que hauria de ser sagrat i que
només hauríem de compartir
amb qui nosaltres realment
volem. El títol em va semblar
la millor metàfora per explicar l’espai íntim i la relació de
la protagonista amb el món.
El nom de Claustre, la protagonista del relat, no és cap
casualitat.
Efectivament. La Claustre
és com el seu propi nom, algú
reservat, que sempre dona
tombs entre les seves parets
internes, que no confia en
què hi ha a l’exterior. Però, val
a dir, que de cara al final de la
novel·la hi entra una mica de
llum i esperança en aquest
Claustre. El seu procés de
curació dels abusos és passar
de la sospita a la confiança.
La protagonista té una necessitat de sortir d’ella mateixa, i
a través de la conversa inicial
de la trama, es dóna peu a
què la memòria parli.
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- La infància és el punt d’arrencament de la novel·la, i
també són altres infàncies
les que fan replantejar-se la
vida a la Claustre.
Al llarg de la novel·la, hi
ha un joc continuo entre la
Claustre adulta i la Claustre
nena. Ella, tot i ser adulta,
continua tenint la nena molt
viva dins, en part pel sentiment de culpa. Sent nena ha
de viure situacions que la fan
créixer de cop, i de gran encara té una gran capacitat de
sorprendre’s i de posar paraules fàcils a les coses més
complicades, igual com faria
un infant.

“El seu procés de curació dels abusos és
passar de la sospita a la confiança. La
protagonista té una necessitat de sortir
d’ella mateixa, i a través de la conversa
inicial de la trama, es dóna peu a què la
memòria parli”
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Molts dels escenaris on
reviu la seva memòria la
Claustre se situen a les terres de Ponent. Com ara, al
mític Frankfurt Las Vegas,
l’Hospital Arnau de Vilanova de Lleida, o el Monestir
de Vallbona de les Monges.
No em recreo especialment en la descripció dels
espais, però és cert que amb
poques paraules es poden
identificar alguns escenaris
de la ciutat de Lleida. No era
quelcom buscat el seu reconeixement, però és un en-

torn que conec bé i que em
serveix molt bé per ambientar la història.
Amb ganes i idees per tornar a agafar la ploma/teclat?
Moltes, i tant! Tinc molts
personatges al cap! Però he
d’anar trobant el moment
per escriure (riures). Especialment, perquè m’agrada
prendre’m el meu temps i escriure a poc a poc. Per escriure és importantíssim trobar
el tema i la paraula correcta, i
trobar el seu equilibri.
Envia un missatge a totes
les lectores i lectors
La Terra Ferma és la terra més
forta. Aquest és un espai per
descobrir i descobrir-se, que
definitivament t’enforteix el
caràcter. Potser en ser la capital catalana més allunyada,
té un ecosistema propi, un
propi Claustre ple de coses
bones i que permet mirar-se
molt més endins. I això caldria aprofitar-ho!
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Text: Marina Pallàs

Ad Remedium Olium: la memòria i el saber dels nostres avantpassats

M

"

’agradaria saber quanta gent, en el moment
d’assaborir l’oli, pensa en el seu origen: l’oliver”.
Amb aquesta frase, la impulsora del projecte Oli Ad Remedium sintetitzava la filosofia de
l’empresa i el seu producte. Ad Remedium és un oli de finca
-situada a les Garrigues, al llindar del Pla d’Urgell- elaborat
a consciència, amb memòria dels seus orígens pagesos: la
dels pares, sabedors del seu caràcter prodigiós i que han
transmès el gran potencial d’aquest fruit verd, un tresor que
s’amaga en la naturalesa propera i estimada. Amb la collita, feta en la seva òptima maduresa i a mà, tal com feien
els seus antecessors a partir de la tècnica de pentinatge de
l’olivera, es produeix un oli d’oliva monovarietal 100% arbequina. Aquest fruit verd-daurat, de baixa acidesa i de màxima qualitat, aporta un aroma dolç en boca, gens amarg, i
deixa un regust lleugerament ametllat que trasllada a qui el
tasta al paisatge d’oliveres, ametllers i fruiters, font natural
d’aquest aliment.
La importància de la força natural la porta el nom de la
marca (“branding”) Ad Remedium (La Cura), i el símbol “La
Flor de la Vida”, que forma un conjunt d’elements íntimament
lligats entre si i que provenen d’una mateixa Font: la natura.
Els seus autors, coneixedors del seu potencial saludable,
han posat tanta atenció a les propietats gustatives com als
beneficis per l’organisme d’aquest suc natural, bàsic en la
dieta mediterrània i font saludable d’àcids grassos monoinsaturats i de
“Ad Remedium Olium no
centenars de
només és ideal per prendre en micronutrients,
cru, sinó que també és un bon que inclouen
acompanyament d’amanides, a n t i o x i d a n t s
com composllegums, verdures, carns, peix,
tos
fenòlics,
postres i dolços”
vitamina E i

carotenoides. Ad Remedium Olium no només és ideal per
prendre en cru, sinó que també és un bon acompanyament
d’amanides, llegums, verdures, carns, peix, postres i dolços.
Els seus autors recomanen prendre’n una cullerada de sopa
en dejú, per la seva efectivitat sobre la digestió i les malalties inflamatòries intestinals. Així és com, segons expliquen, es
capten els seus atributs i es gaudeix dels seus beneficis, que
van des de la protecció dels ossos fins a la prevenció de diabetis de tipus 2 i alguns tipus de càncer, passant per la seva capacitat de reducció de l’acidesa en l’estómac, segons diversos
estudis . Es coneixen, també, els beneficis sobre casos d’hipertensió i la seva
capacitat de reducció dels
microbis i les infeccions.
A banda de la venda
directa a particulars, Ad
Remedium compta amb
un servei de venda online,
que permet adquirir el
producte a través del web
www.adremedium.com.
Presentat en diferents formats (en ampolla de 250
ml, llauna d’1 l o en envàs de 5 l), Ad Remedium
Olium pot ser un regal saludable per aquestes festes, un complement per la
vostra cuina ideal per regular les vostres dietes, o
un indispensable per gaudir tot l’any d’un bo i suau
oli d’oliva.
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Fotografia: Josep A. Pérez

Preixana aposta un any més per la gastronomia de
proximitat i qualitat en la Fira de Prop
Els dies 14, 15 i 16 de desembre, la vila urgellenca de Preixana
celebrarà la 6a edició de la seva Fira De Prop.

L

a inauguració de la Fira tindrà lloc al migdia del dissabte 15 de desembre, i la podreu gaudir fins a les
tres de la tarda del diumenge 16 de desembre. Entre els convidats més destacats que participaran en
aquest certamen, cal ressaltar la presència d’Héctor Robles,
participant de la cinquena edició del famós programa televisiu Másterchef Junior.
La Fira, com és habitual, farà les delícies de petits i grans,
i comptarà amb activitats tan diverses com show cookings,

presentacions de productes exclusius, els ja famosos esmorzars de forquilla i ganivet, dos dinars, un vermut popular i un
sopar preparats per restauradors de la zona.
En aquesta edició, la comarca convidada a presentar els
seus millors representats culinaris serà el Pla d’Urgell
El dissabte, es podrà gaudir d’un tast al Celler Antoni Girivet i un show cooking a càrrec d’Albert Marimón, cuiner de
l’any 2013 del restaurant La Cava de Tàrrega. També de diversos tallers infantils, la xerrada-demostració ‘Nadal soste-
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nible’, a càrrec d’Ada Parellada; un tast
de vermuts de Padró&Co amb Sergi
Castro, un maridatge de vins i formatges amb el sommelier Juanjo Ceresuela
de Cervera, finalista el 2014 del concurs ‘Millor Sommelier de Catalunya’;
un tast de sidres del món, a càrrec de
Sidra Riera Badias; i un taller de vaca
vella madura, a càrrec de Gold Vacum.
Entre les activitats del diumenge,
ressalta el taller infantil ‘Insectes per
a l’alimentació’, a càrrec de Silvia de
Lamo Castellví; el show cooking del
jove cuiner Héctor Robles, concursant de la darrera edició
de Másterchef Junior; i el vermut popular.
La Fira De Prop permet al públic conèixer Preixana a
través del paladar i redescobrir aquells gustos i productes
de sempre que es mantenen ben vius gràcies a l’esforç i la
tenacitat dels petits negocis del territori que treballen amb
productes de la terra.

“Entre les activitats del diumenge, ressalta
el taller infantil ‘Insectes per a l’alimentació’, a càrrec de Silvia de Lamo Castellví;
el show cooking del jove cuiner Héctor
Robles, concursant de la darrera edició de
Másterchef Junior; i el vermut popular”
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Aigua, terra, vida
Les banquetes del Canal d’Urgell
Està en veu de tothom: l’aigua és vida! L’aigua és sinònim d’oportunitat, de creixement, de millora de condicions i de naixement d’alternatives pels qui en tenen, i pels qui no. Qui els ho
havia de dir als nostres ancestres que la vasta i mísera terra que es desplegava des del sud de la
Serra del Montsec als peus de la Segarra, arribant a Montoliu i les Borges Blanques, escassament
beneïda per les pluges, configurada per camps infinits i solitaris de secà, un dia tindria al seu
abast la porta oberta al progrés i l’experimentació.

Text: Cristina Mongay
Fotografia: Josep A. Pérez
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R

ecórrer el Canal d’Urgell i els seus
topants suposa emprendre un melangiós camí al cor d’aquestes terres. Trepitjar les seves banquetes,
contemplar els camps que rega, les indústries que empeny, les granges que abeura, i
els paisatges que regula amb delicadesa, fa
comprendre com un recurs tan vital com l’aigua és alhora la llaçada més forta i resistent
que existeix per agermanar el passat, el present i el futur de les comarques ponentines.
Parlar del Canal d’Urgell és parlar, en realitat, de dos canals i de quatre sèquies principals que nodreixen de vida, a través dels
seus múltiples i llargs tentacles, un total de
75.000 hectàrees banyades per les aigües
del riu Segre.
“-Puja la pala amb energia, Miquel,
En ple segle XXI, és
que pesa i encara cauràs!”
encara un potent motor
de canvi i un generador
“-No pateixis tant, dona, que ho
de riquesa paisatgística,
he fet mil vegades. A part, hem
ambiental, econòmica i,
en definitiva, humana,
d’aprofitar, que avui és el nostre
però també un tresor
turno i sinó aquests arbres nostres cultural i de lleure encaes moriran de set!”
ra per descobrir.

La tenacitat, decisiva en la seva història
A pesar dels conflictes latents durant la
primera meitat del segle XIX arreu de l’Estat
espanyol, les obres del Canal d’Urgell van ser
una realitat a partir del 1853, quan es van
concedir als germans Girona i Clavé, família
profundament unida al territori en part gràcies a la seva finca Castell del Remei. El seu
projecte fou traçat per l’enginyer Pedro de
Andrés i Puigdollers i l’encarregat de dirigir
les obres va ser el basc Domingo Cardenal
Gandasegui, que les va finalitzar l’any 1861
–no sense entrebancs tècnics i geològics–.
La suor i l’esforç del poble van ser els
responsables d’executar i concloure aquesta
gegantina empresa hidràulica, així com els
principals artífexs dels conjunt de canvis que
anirien brollant al territori al seu pas. Per
exemple, del naixement de les indústries i
les granges, o la transformació dels extensos
camps de secà de cereals, vinyes, ametllers i
oliveres en fecunds cultius de regadiu.
Aquí troben el seu origen els mars interiors de camps de panís, alfals i d’arbres
fruiters que poblen la nostra memòria visual
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col·lectiva. També l’expansió ramadera,
la mecanització agrícola i l’aparició de
la fàbrica de Josep Trepat a Tàrrega, el
naixement de trobades econòmiques
com la Fira Agrària de Sant Miquel, o
el progressiu augment demogràfic. La
història del Canal d’Urgell és complexa
i diversa, i en part, es veu recollida a la
Casa Canal, construcció decimonònica
que s’elevà a Mollerussa per administrar aquest bé tan preuat i que avui
aixopluga el Museu Espai Cultural dels
Canals d'Urgell.
Les banquetes arbrades, un oasi al servei de tothom

mal i vegetal que té la capacitat d’adaptar-se al pas dels dies i que modifica
Seguint el traç de les xarxes del perceptiblement la paleta de colors
Canal d’Urgell, es localitzen diverses present en els marges del Canal durant
zones on la riquesa natural apareguda les quatre estacions de l’any.
arran les banquetes és ben bé un oasi
Val a dir, però, que de l’encant de les
on perdre’s i gaudir deixant de banda el banquetes arbrades actualment només
tic-tac de les agulles del rellotge. Frei- en resta el 50% del seu perímetre origixes, àlbers, plataners ens acompanyen nal, i que la part restant es veu amenafreqüentment en aquest camí; també çada per dràstiques solucions, com els
algunes alzines, lledoners, ginestes, dics en U o el soterrament total del canal.
esbarzers, llúpols i arços blancs, així Sortosament, l’existència de plataforcom tantes espècies de fauna salvatge mes com Canal Viu, constituïda al 2016
–entre d’altres, la polla d’aigua, el picot davant d’aquestes accions, constitueiverd o la rata d’aigua–. Diversitat ani- xen un toc d’atenció a la societat civil i a
l’administració per
A peu, o en bicicleta, descobrir els
reivindicar el valor
encants del Canal d’Urgell amb els propis
paisatgístic, ambiental i patrimonial
ulls és una experiència que connecta
de la vegetació de
plenament amb la història, la gent i el
ribera de la plana
territori de la Plana lleidatana
urgellenca i de Llei-

“

”
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da, per conservar i per recuperar on han
desaparegut les banquetes arbrades del
Canal i les sèquies, i per fomentar la compatibilitat dels usos de reg del Canal amb
els usos culturals, lúdics i naturals.
Recórrer a peu, o en bicicleta, alguns
trams del Canal d’Urgell permeten la descoberta de petites i grans construccions
que expliquen el seu bon funcionament i
el seu encant. Espais particulars d’aquest
gegant de l’enginyeria hidràulica tan
transformador del seu entorn en totes les
esferes. Des de casetes a aqüeductes, túnels, ponts i salts d’aigua, reflexos a parts
iguals de funcionalitat i de bellesa.
Entre les obres singulars que hi són
dempeus, cal destacar –de nord a sud de
la nostra geografia– la Presa del Tossal
de Ponts, prop de la qual es localitza la
primera Casa de Comportes, datada del
1908; l’Aqüeducte del Cenill, de 670 metres, situat molt a prop d’Artesa de Segre;
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“Amb més de cent
cinquanta anys d’història,
el Canal d’Urgell i les seves
branques són una part molt
important de la identitat i
del tatuatge geogràfic de les
terres Ponent”

el costós i laboriós túnel de Montclar, tot
un prodigi de l’enginyeria del moment a
escala europea, construït al llarg de vint
dilatats anys; el sistema de captació la
Presa de Sant Llorenç de Montgai, l’Aqüeducte del barranc del Salat, de tres trams
de 12,5 metres de llum; el Pont de Ferro
d’Agramunt, el primer aqüeducte lligat
a l’obra a partir de pedra picada, maçoneria i maons; el Terraplè de Castellserà, de 60 metres d’alçada; les restes de
la fàbrica La Forestal d’Urgell, ubicada a
Mollerussa; i els Túnels de Sidamon i dels
Alamús. Al seu pas per Juneda, al nord de
la comarca de les Garrigues i en direcció
a les Borges Blanques o Margalef, es pot
conèixer també la Primera i la Segona
Màquina, l’arbreda del Salt Desfet i la
del Bas, els Nou Salts, que cobreixen 23
metres de desnivell en poc més de 300
metres; i petites construccions de notable interès com el Pont Negre, el Collet,
la font Vella o la Casella del Tei.
Una manera alternativa de conèixer
molts d’aquests escenaris, articulada des
del 2013, és a partir d’una ruta adreçada als amants del ciclisme. Es tracta dels
Pedals del Canal d’Urgell, un recorregut
de 185 km que convida a apropar-se al
Canal des de la Noguera i fins a les Garrigues, passant pel Pla d’Urgell i l’Urgell.
I ara què? Reptes de futur
Amb més de cent cinquanta anys
d’història, el Canal d’Urgell i les seves
branques són una part molt important
de la identitat i del tatuatge geogràfic
de les terres Ponent. I com tota estruc-

tura en ús i servei, ha de veure’s obligada a dialogar constantment amb el seu
present i amb tot el que s’espera d’ella
en el futur.
Queda un llarg camí per deambular
que asseguri la pervivència de la seva
integritat, però també que conservi
el romanç de pau, frescor i serenor –
només interrompuda per l’incansable
força de l’aigua– que és la seva xarxa
de banquetes. No és una exageració dir
que és ben bé fortuna el que sent qui
trepitja els camins paral·lels al Canal, a
l’ombra de les seves arbrades.
La responsabilitat en l’ús de l’aigua,
i en la preservació dels espais d’interès natural, depèn de totes i tots. I el
moment i el lloc d’actuar és ara i aquí.
De nou, l’enginy en les propostes i
els malabars han de posar-se en acció damunt de la taula de negociació.
Sempre, sempre, amb l’objectiu de fer
compatible, per una part, el desenvolupament òptim del territori a través del
bon ús de l’aigua, i per una altra, la conservació i la protecció de tota la riquesa
medi ambiental derivada d’aquesta.
Tant de bo les banquetes arbrades
es vegin finalment com la marca de
qualitat ponentina que són, es protegeixin legalment amb el codi sobre la
mà, i s’estimuli la seva replantació. Uns
espais que conviden a aturar-se i respirar, a redescobrir la natura, la història i
l’entorn. També a retrobar-se amb una
mateixa, practicar exercici físic, gaudir
de bones converses, aprendre a anar
en bicicleta, a recordar els que han fet
possible aquesta titànica empresa, i a tenir
molt més present tots
els qui n’han fet ús responsable i l’han pres
com la font de vida
que és.
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Entre l'urbanisme de la discòrdia i el progrés de la ciutat

Q

ualsevol reforma urbanística a peu de carrer en un
municipi sol ser motiu de discòrdia entre els agents
implicats -per regla general, administracions i ciutadans-. Una situació que, un cop finalitzada l'actuació,
sol desaparèixer, si les coses s'han fet correctament.
Mollerussa ha estat immersa, des del passat 21 de maig,
en un dels projectes urbanístics més importants de la ciutat i,
com és evident, no exempt de polèmica i controvèrsia entre
els actors. Ha sigut una obra molt complexa que s'ha desenvolupat en un termini relativament curt, encara que queden
alguns serrells per completar.
Mollerussa, com també moltes altres ciutats de Catalunya,
es van acollir a llei 2/2004 de millora de barris, àrees urbanes
i viles que requerien una atenció especial. Amb la llei el Govern de la Generalitat, amb Pasqual Maragall al capdavant, es
pretenia recuperar la centralitat del barri convertint-lo en el
lloc de referència per a la vida comercial i cívica del municipi,
enfortir la cohesió social, millorar la qualitat de vida dels residents i, d'aquesta manera, disminuir els riscos de segregació
social i de despoblament al barri.
El consistori de Mollerussa dirigit per Toni Bosch i amb
Marc Solsona com a tinent d'alcalde, va presentar una actuació per desenvolupar en la zona de les piscines i l'avinguda del
Canal, pretensió que no responia a les bases de la llei, i que va
ser desestimada pel govern de la Generalitat.
L'any 2007, accedeix a l'alcaldia Teresa Ginestà, que es bolca en poder accedir al Pla de Barris, i el consistori encarrega al
gabinet Portacabot la redacció del projecte de la ciutat, aquest
cop destinat al centre antic de la ciutat, tal com prescrivia la
llei. Es presen“Mollerussa ha estat immersa, ta la proposta
en una segona
des del passat 21 de maig, en
convocatòria,
un dels projectes urbanístics
que és accepmés importants de la ciutat”
tada amb una
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dotació de 8,5 milions d'euros, dels quals el 50% els finançava
la Generalitat, i la resta, el consistori i veïns.
El Pla de Barris no tan sols incloïa projectes d'obres, sinó
que també desenvolupava accions de rehabilitació de façanes
i edificis, barreres arquitectòniques, accions socials i de promoció, formació, foment de l'emprenedoria, així com aspectes mediambientals, entre altres.
L'equip de Teresa Ginestà va desplegar alguna de les actuacions previstes, com l'ala del carrer Ciutat de Lleida del Complex de l'Amistat, l'oficina del Pla de Barris a la tercera planta de
l'edifici consistorial, i el projecte de l'Oficina Jove, entre altres.
El 2011, l'alcaldessa renuncia al càrrec, precisament, segons
aquesta, pel conflicte amb els grups de l'oposició CiU, amb
Marc Solsona com a portaveu, i ERC amb Miquel Martín com
regidor, que es neguen a donar suport a una operació de crèdit
de 4,5 milions d'euros, per poder fer front al desplegament del
gruix del Pla de
Barris. Un crèdit que, segons
Ginestà, era imprescindible per
la liquiditat del
consistori, immers en una situació econòmica insostenible.
CiU i ERC
fan front comú
i Marc Solsona accedeix a
l'alcaldia,
en
el període de
transició
fins
a les eleccions
del 2011, en les
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que CiU torna a recuperar l'alcaldia amb el lideratge de Solsona.
El nou equip de Govern es marca com a prioritat l'austeritat, donada la situació econòmica,
i la intervenció de les finances per part de la Generalitat i del Govern Central, per la qual cosa
el Pla de Barris queda al calaix. Així i tot, l'equip
de Solsona va desplegant detalls testimonials del
projecte, pràcticament fins al 2017, pel fet que la
Generalitat adverteix que el Pla de Barris s'havia
de desenvolupar abans de finalitzar el 2018.
El consistori va iniciar el gruix de l'obra als carrers Santa
Cristina, Onze de Setembre, Estrella, i ciutat de Lleida el 2017,
i el 21 de maig del 2018 començava a les places del centre,
l'avinguda Catalunya, Acadèmia i altres. Amb l'obligació de la
data, l'Ajuntament va poder respirar en rebre la notícia que la
Generalitat prolongava el període de finalització de les obres,
que ara per ara ja estan acabades, amb alguns serrells, com
s'ha dit abans.
Els grups de l'oposició i els ciutadans han acusat al consistori de precipitació en el desplegament, que hauria provocat
molts més inconvenients que si s’hagués fet de forma escalonada, cosa que nega l'equip de govern, ja que considera que
el procés participatiu i els tràmits administratius no van fer
possible arrencar abans les obres.
Un sector important dels comerciants i empresaris de
la zona, afirmen haver-se sentit perjudicats i han demanat
responsabilitats al consistori, així com actuacions per con-

trarestar el període d'obres.
L'Ajuntament ha fet el possible per habilitar més places
de pàrquing, i també destinarà una partida de 30.000 euros
a subvencionar els possibles perjudicis que han ocasionat les
obres a les activitats econòmiques de la zona.
Pel que fa a la ciutadania, la transformació del centre ha
estat acollida amb satisfacció i es converteix en visita obligada i tema de conversa, amb les aportacions i crítiques
pertinents, però amb el reconeixement que han suposat
un canvi substancial per la ciutat. Ara, en general, tots els
consultats afirmen que caldrà dinamitzar i aprofitar-les com
a eina de dinamització de la ciutat, per la qual cosa caldrà
complicitat i participació.

“Pel que fa a la ciutadania, la transformació
del centre ha estat acollida amb satisfacció”
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Mollerussa Comercial
revifa un any més l’esperit
de Nadal
Com cada any, de la mà del fred, la boira i qui
sap si la neu arriben, fidels i puntuals, les Festes
de Nadal. Ho indiquen els termòmetres i, aviat,
ho indicaran els llums decoratius de la ciutat.

I

com el Nadal, un any més, Mollerussa Comercial ens
brinda l’oportunitat de celebrar aquesta època de l’any
compartint experiències amb família i amics de la mà del
bo i millor que ofereixen els seus establiments, així com
les activitats per a grans i petits que han preparat per avivar
l’esperit de les festes per tota la ciutat.
La benvinguda al Nadal es farà aquest dissabte 8 de desembre amb el Mercat de Santa Llúcia que omplirà, durant
tot el dia, la plaça de l’Ajuntament de parades amb productes tradicionals i detalls nadalencs. A partir del 5 de desembre, però, l’associació posarà a la nostra disposició butlletes
per entrar al sorteig duna gran panera de Nadal, valorada en
500 €, que s’adquiriran amb cada compra realitzada en els
establiments associats, i regalaran entrades per l’Aventura
de Nadal per cada compra de 10 € a qualsevol de les botigues de l’associació, que caldrà recollir al punt d’informació
de l’associació mostrant el tiquet de compra.
Les activitats continuaran el proper cap de setmana, amb
exhibicions del Gimnàs Campillo, els Bastoners del Casal l’Arreu i el Big Ben Country concentrades el dissabte 15 al matí
a la plaça de l’Ajuntament, i l’espectacle “Santa Clowns”, que
tindrà lloc a la tarda a l’avinguda del Canal. El diumenge 16
al matí, solidaritat i festa confluiran a la plaça de l’Ajuntament, on es vendrà coca i xocolata en el marc de la Marató
de TV3. El proper dissabte 22, la plaça del Pla d’Urgell i el
carrer Vilaclosa es transformaran, durant el matí, en espais
d’esbarjo amb jocs de fusta per als més petits que, a la tarda,
podran viure les “Històries de Nadal” de la mà dels titelles a
la Plaça Manel Bertrand. El diumenge 23, a tocar del gran dia
i perquè el dia de Nadal no agafi a ningú despistat, es farà un
taller d’arbres de Nadal amb Solaç al Centre Cultural al matí,
pel qual també caldrà adquirir un tiquet al punt d’informació i, a la tarda, en col·laboració amb el centre d’iniciatives
solidàries Àngel Olaran, es farà cagar el Tió a
la plaça Major.
El programa d’activitats s’estén fins ben
bé les acaballes de l’any, ja que el dissabte
29 al matí hi haurà un altre taller al que es
podrà participar amb el tiquet, aquest cop
de Reis, amb el Solaç al Centre Cultural i, a la
tarda, tindrà lloc l’Espectacle “Pastorets” al
carrer Ciutat de Lleida. El dia 30 es farà l’esperat anunciament del guanyador i entrega
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de la gran panera, i el 31 posarà punt final a l’any ni més ni
menys que l’home dels nassos, a càrrec del Casal Popular
Arreu, que caldrà buscar pels carrers de Mollerussa.
No faltarà tampoc, aquest any, el trenet que circularà
pels carrers de Mollerussa, al qual es podrà pujar de forma
gratuïta si es fa una compra de 10 € a les botigues associades. A més, els establiments de Mollerussa Comercial decoraran els aparadors de les seves botigues per participar en
un concurs al qual tothom pot fer de jurat a través d’una votació a facebook@mollerussacomercial, per tal de guanyar
un lot de Nadal. I perquè el vessant solidari és indissoluble
amb el Nadal, del 10 de desembre i fins al 31, es farà una recollida de joguines per a l’Associació SOSmamas de Balears.
Per cada joguina que es porti al punt d’informació de
Mollerussa Comercial, l’associació donarà una entrada per
l‘espectacle de màgia “L’efecte papallona” del dia 22 de desembre al Teatre l’Amistat.
Mollerussa Comercial ha instal·lat un punt d’informació a la plaça Manuel Bertrand, núm. 6 perquè la gent del
municipi pugui adquirir les entrades per les activitats programades, i on també es farà l’entrega de la panera i el lot
de Nadal i la donació de joguines. Les entrades o tiquets
es podran adquirir mostrant, en aquest punt, un tiquet de
compra en qualsevol dels establiments associats per valor
mínim de 10 €.

“No faltarà tampoc, aquest any, el trenet que
circularà pels carrers de Mollerussa, al qual
es podrà pujar de forma gratuïta si es fa una
compra de 10 € a les botigues associades”
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Pedra sobre pedra, per llegir
el passat, gaudir el present i
escriure el futur
El dimecres 28 de novembre, la Unesco va fer pública la inscripció de la tècnica de
construcció de la Pedra Seca com a Patrimoni Immaterial de la Humanitat, un reconeixement
que Espanya havia demanat conjuntament amb Croàcia, Xipre, França, Grècia, Itàlia,
Eslovènia i Suïssa. En aquest marc, cal destacar que a Catalunya i, en especial, Lleida,
és on existeix una major representació d'aquest patrimoni.

32

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

L

a Unesco va considerar que calia preservar el valor
d'aquesta tècnica per la relació que representava
entre l'ésser humà i la integració en l'entorn natural, una circumstància que destaca especialment
en la demarcació de Lleida i, en especial, a les comarques
del Segrià, les Garrigues, i la Segarra, i en menor quantia a
l'Urgell i el Pla d'Urgell, on s'han catalogat al voltant d'un
miler d'aquestes construccions.
És fàcil observar metres i metres de marges de bancals,
cabanes, barraques, fins a aljubs, cisternes i pous construïts
amb aquesta tècnica pel territori lleidatà. Un patrimoni arquitectònic que des de fa uns anys s'ha volgut valorar i utilitzar
com a eina d'atracció turística i identitària de les zones rurals.
La tècnica de la Pedra Seca es remunta a la prehistòria,
a partir del neolític, passant pels ibers i fins als nostres dies.
Tanmateix a Catalunya, el període àlgic d'aquestes construc-

cions, segons la datació de la majoria de construccions que
encara romanen dempeus, va del segle XVIII fins a finals del
segle XIX, època en què s'incrementa notablement la població. En aquest punt, a causa de la consolidació del sistema
feudoemfitèutic de propietat, basat en la parcel·lació de la
terra, es reparteixen nombroses terres del comú i s'ocupen
pràcticament totes les terres i zones boscoses que fins al
moment havien quedat ermes.
La Pedra Seca o Pedra en Sec consisteix a aixecar qualsevol construcció amb pedres que es troben en l'entorn sense
cap material de cohesió, com ara la calç o el guix. D'aquesta manera, s'han construït una gran diversitat tipològica
de construccions, en la seva major part relacionades amb
l'economia tradicional agro-ramadera, l'explotació del bosc i
l'abastament d'aigua.
Es tracta d'una arquitectura sempre integrada en l'en-
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torn, i que en algunes zones s'ha practicat
amb tanta profusió que ha contribuït decisivament a la configuració del paisatge local.
Tradicionalment, construïen amb aquesta tècnica, i les persones combinaven la seva
feina al camp o al bosc amb tasques puntuals d'aixecament i restauració de construccions utilitàries, per bé que també hi havia
individus i grups especialitzats en les tècniques més complexes.
Amb la transformació dels models tradicionals d'explotació dels entorns rurals, la
tècnica ancestral va quedar en desús, per
després donar pas a constructors especialitzats, així com a estudiosos que han incorporat les propietats de la Pedra Seca en projectes arquitectònics actuals, aprofundint
en les característiques d'aïllament tèrmic i
acústic, així com d'integració en l'entorn en
el qual s'han construït.
Un dels bressols de l'interès per la preservació de la tècnica constructiva ha sigut
el Centre d'Interpretació de la Pedra Seca de
Torrebesses, al Segrià (CIPS), un equipament
que es va inaugurar l'any 2011, amb la voluntat de donar a conèixer el patrimoni arquitectònic que representen les nombroses
i diverses construccions de pedra seca de la
zona.
Es va reconvertir un antic edifici cedit per
un veí i un altre de contigu adquirit, que han
estat reformats i que sumen uns 300 metres,
on es va habilitar una sala d'exposicions, una
sala de conferències i una biblioteca. En el
soterrani es conserven les troballes pròpies
de l'antiga construcció; la bodega, l'estable,
les sitges i el trull.
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El fet que Torrebesses es convertís en centre
neuràlgic de la Pedra Seca no ha sigut casual ni gratuït, ja que en el seu terme municipal s'hi troben
més de 500 quilòmetres de marges, 53 aljubs i 58
cabanes, als que s'han d'afegir pous, forns, basses,
i altres construccions peculiars, segons l'inventari
que es va encarregar a la Universitat de Lleida.
El reconeixement de la Unesco suposarà una
oportunitat per difondre
aquesta tècnica i de promoció del turisme cultural al
territori lleidatà. Els municipis, els Consells Comarcals
i la Diputació de Lleida, des
del Patronat de Turisme, divulguen rutes i llocs d'interès com a oferta turística i
cultural.
Aquesta nova inscripció
de Catalunya al Patrimoni de
la Unesco s'afegeix a la de
l'Art Rupestre el 1998, la del
romànic de la Vall de Boí el
2000, i la de la festa de Falles
del Pirineu el 2005.

“El reconeixement de la Unesco suposarà una
oportunitat per difondre aquesta tècnica i de
promoció del turisme cultural al territori lleidatà.
Els municipis, els Consells Comarcals i la Diputació de
Lleida, des del Patronat de Turisme, divulguen rutes i
llocs d'interès com a oferta turística i cultural”
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Tintoreria Subirós, referent de tradició i servei

L

a major part de les activitats comercials i de serveis
es qüestionen quin ha de ser el seu paper davant
la tempesta de les noves tecnologies i les xarxes
socials. Una situació que ha canviat de forma vertiginosa els hàbits de consum del públic. Es presenta una dura
contesa principalment en els petits establiments, que els
obliga a replantejar les seves activitats i la presència en un
mercat cada cop més globalitzat.
Davant d'aquesta situació, Tintoreria Subirós ha sigut
una petita empresa de Mollerussa que ha mantingut el
seu posicionament amb una clara voluntat de servei, que
ha anat desplegant des de l'any 1922.
Prop d'un segle evolucionant en el sector de la neteja i el tractament dels teixits, un mestratge que ha sigut el motiu
de la gran confiança dels seus clients i
la garantia de continuïtat.
La responsable de l'establiment és
la Laura Rosell, una jove emprenedora
que es va formar durant sis anys en la
mateixa empresa i que, des de fa un
any, es va posar al davant de l'activitat
amb la voluntat de continuar la línia de
qualitat i servei que van promoure els
seus antecessors.
La Laura ens explica que, al marge de la tecnologia en els
sistemes de neteja que utilitzen, també han implantat mètodes de sostenibilitat, tant en els productes que utilitzen, com
en el tractament dels teixits.
Tintoreria Subirós ha aconseguit una especialització en la
neteja de vestits de festa, boda i celebració, i els teixits més
delicats que necessiten una gran atenció per aconseguir els
resultats òptims en general, una tasca per la qual no tothom
està preparat.
Tanmateix, les peces del dia a dia, parament de la llar, i
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altres teixits i complements també reben el polit tracte de l'establiment, amb aquesta voluntat de mantenir un lideratge de
qualitat i professionalitat a Mollerussa i la demarcació de Lleida.
“Tintoreria Subirós ha aconseguit una
especialització en la neteja de vestits de festa,
boda i celebració, i els teixits més delicats que
necessiten una gran atenció per aconseguir els
resultats òptims en general, una tasca per la
qual no tothom està preparat”

TR La revista de www.territoris.cat
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S

egons les darreres dades demogràfiques de Catalunya,
Torregrossa compta actualment amb un índex de gent
gran per sobre de la mitjana catalana que se situa en el
18,3%. Dels 2.200 habitants, 507 superen els 65 anys i
118 estan per sobre dels 85. Aquestes xifres representen que
un 23% de la població supera els 65 anys.
Davant d'aquesta realitat, l'equip de govern del municipi del
Pla d'Urgell, conscients del paper actiu que tenen i han de tenir les
persones grans en la societat, i l'increment de l'esperança de vida,
ha constatat que la situació ha donat lloc a un col·lectiu cada cop
més nombrós, amb moltes necessitats al llarg del seu cicle vital.
En aquest nou escenari, el consistori de Torregrossa projecta habilitar un nou equipament diürn en el qual la gent gran
pugui disposar dels serveis essencials que els permeti assolir la
qualitat de vida i la zona de confort.
Per desplegar el projecte, l'equip de govern preveu optimitzar l'edifici de tres plantes que es va construir fa una dècada,
en el que es va fer una inversió de més de dos milions d'euros,
i del qual tan sols s'ha utilitzat la planta baixa, on es va instal·lar
el Consultori Mèdic i una sala polivalent. La resta de l'edifici va
quedar inacabat per falta de finançament.
El consistori preveu desplegar l'equipament per la gent gran en l'espai que queda a
la planta baixa, per la qual cosa ha encarregat
la redacció del projecte, que amb un pressupost de 400.000 euros, permetrà habilitar
una cuina i menjador, sales de repòs, sales
d'activitats tant físiques com cognitives, infermeria, fisioteràpia i recuperació, podologia,
bugaderia, serveis i dutxes geriàtriques. Ser-
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Torregrossa desplegarà
el centre de serveis per la
gent gran, si la Generalitat
l'autoritza

veis essencials que les persones grans puguin utilitzar durant
el dia, sense haver de prescindir del nucli familiar.
L'Ajuntament de Torregrossa ha dut a terme tota la tramitació administrativa per poder desplegar aquest projecte al
llarg del 2019, i disposa de liquiditat econòmica suficient per
poder fer front al finançament, ja que l'endeutament del municipi no supera el 21%. Però aquesta inversió l'ha d'aprovar
el Govern de la Generalitat, que és qui té les competències en
l'àrea de Benestar, per la qual cosa les intencions de l'equip de
Govern queden supeditades a la decisió de l'executiu català.

“L'equip de govern preveu optimitzar l'edifici de tres plantes que es va construir fa una
dècada, en el que es va fer una inversió de més
de dos milions d'euros”
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Els garants de la sort

D

iuen que només una porció molt petita de l’èxit es
deu a la sort. El gran percentatge de la seva fórmula, si és que existeix, és esforç i treball. La Marta, la
quarta generació que regenta les Loteries Barcala
des d’un dels edificis més emblemàtics de Mollerussa com
és “La casa de pedra”, bé sap que aquesta afirmació és certa.
La Marta ha heretat , dels seus millors mestres, una manera
de fer que té a veure amb la valentia i la passió, el treball i
la perseverança, i una virtut innegable que poden reconèixer
tots els seus clients. En conèixer-la, deduïm que aquesta és
traslladable a altres àmbits de la seva vida. I és que de fet, la
Marta en té dues, d’empreses: l’econòmica i la familiar.
Tot sovint, m’explica aquesta autònoma mare de dos fills,
aquestes dues es confonen. Sobretot en les dones, que encara es troben amb moltes incompatibilitats a l’hora de tirar endavant la vida personal i familiar i la laboral i de manera equilibrada. Quan els seus fills van nèixer, en ser autònoma, no
va poder tenir la baixa dels quatre mesos. “Vaig haver d’estar
aquí des del dia dos”, etziba. Per això, com a propietària d’una
empresa que no s’atura i mare de dos éssers que tot just acaben d’aterrar al món, va haver de fer mil i un equilibrismes i
afinar l’astúcia, mentre la frontera entre empresa i casa esdevenia cada cop més fina i ella,
per fer front a unes resposabilitats socials excessives,
es tornava una experta de la
relativització dels problemes,
l’organització i les filigranes
en general. L’estretègia és
simple i clara: “Treus temps
d’on és possible. Si volia fer
alguna cosa, m’he aixecat
més aviat”. La reorganització

familiar i l’establiment d’unes normes de convivència d’acord
amb la situació serien indispensables en aquest sentit, però
la Marta també té clar que s’hauria de fer un cop damunt la
taula a nivell col·lectiu. Hi ha un seguit de mesures que urgeix
tirar endavant, té clar, en el conjunt de la societat, com és ara
l’equiparació dels permisos de paternitat i maternitat i l’adaptació de l’horari comercial a l’escolar. Mesures que, en definitiva, permetrien a tothom “portar una millor vida”.
Com un acte reflex davant les adversitats la Marta aprèn,
busca noves vies i innova sense por. El missatge del trencador
cartell de la campanya de Nadal d’aquest any no podria ser
més clar: la recompensa i la il·lusió per les coses van molt lligades. I la recompensa de la Marta és, sobretot, la il·lusió dels
seus clients: “El millor que pot passar és poder anar a la sabateria o als bars a celebrar que ha tocat un premi que canviarà
la vida de les persones. Veure’ls tan contents”.
És així com Barcala i la seva successora porten tants anys
fent arribar la sort a Mollerussa i a la comarca. I seguiran sens
dubte. Perquè la sort està a favor, sobretot, d'aquells qui la
saben reconèixer en les petites (grans) coses.
Loteria Barcala Tel. 973 60 25 07 - Plaça Major, 17 - Mollerussa
www.loteriabarcala.com

“La recompensa i la
il·lusió per les coses
van molt lligades. I
la recompensa de la
Marta és, sobretot,
la il·lusió dels seus
clients”
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Parlem amb el mollerusenc Robert Garcia Sisteró, director de diversos projectes audiovisuals i de Lo Cercacurts, i amb l’actor cerverí
Ray Ortega. Actualment presenten ‘Cita con el
éxito’, una crítica a la crueltat de la sextorsió,
treball que s’està presentant en diversos festivals i sales de visionat de Catalunya.
Com va sorgir la idea de fer aquest
curtmetratge?
- Ray: Doncs a partir d'una confessió que em va fer una amiga. La seva
parella la gravava mentre mantenien
relacions, i aquest facilitava els vídeos
a canvi de diners i drogues...
- Robert: Quan el Ray em va explicar
aquesta història, vaig quedar commocionat i els dos vàrem coincidir en què
ho havíem d'explicar. Així, vam començar a escriure, a investigar casos semblants, i va néixer ‘Cita con el éxito’.
Imaginem una parella que es troba a una desconeguda a la carretera
i l’acaben portant a casa. Aquest és
el punt de partida del curt però, com
continua la història?
- Ray: La història arrenca amb la
pèrdua de la Sanya, la protagonista,
enmig de l'illa. Llavors és quan es troba
a la Claudia i en Miguel, amb els que
agafa confiança, però un bon dia tot
aquest bon rotllo es trenca i ella es veu
abocada en un carreró sense sortida.
La història es basa en una història
real. ¿Són casos que passen més del
que ens imaginem?
- Robert: Quan un veu ‘Cita con el éxito, es pregunta si realment això pot arribar a passar, i la resposta és que sí, i molt
més en aquest món tant globalitzat i pervers. Malauradament, hi ha moltes xarxes arreu que mouen gran quantitat de
diners a canvi de producte sexual il·legal.
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En el curtmetratge heu volgut re- posats a Internet. La idea ara és portar
flectir el patiment de la persona que aquest treball a festivals i projectar-lo
en diferents Instituts, Biblioteques i
és extorsionada.
- Ray: Sí, el patiment d'una noia Centres Culturals. La veritat és que la
jove que fuig de la seva família, amb història dóna per a fer un llargmetratl’esperança de què a l'illa trobarà la ge, i us diem en primícia que ens hem
fama i l'èxit. També tractem el tema posat a treballar en aquesta línea...
de la parella en la seva decadència, i també ens agradaria que el curt tingui
la història d’una tercera persona que un llarg recorregut i generi consciència.
no hem anomenat (així mantenim una
mica més la intriga).
- Robert: Volem transmetre el missatge de què s'ha d'anar molt en compte amb qui et
relaciones, en es- “Quan un veu ‘Cita con el éxito, es pregunta
pecial als adoles- si realment això pot arribar a passar, i la
cents, que són els resposta és que sí, i molt més en aquest món
que estan més ex- tant globalitzat i pervers”

Text: Cristina Mongay
Fotografia: Territoris.cat

‘Cita con el éxito’, el
curtmetratge que ens
mostra la crueltat de la
sextorsió
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LA SEVA EMPRESA O NEGOCI
compleix les noves normatives
vigents en PROTECCIÓ DE DADES?
RGPD (Reglament General de Protecció de Dades)
LOPDGDD (Llei Orgànica de Protecció de dades i
Garantia dels Drets Digitals)
Què és el RGPD?
El RGPD (Reglament General de Protecció de Dades) va entrar
en vigor el maig de 2016 i és d'aplicació obligatòria per a totes
les empreses de la Unió Europea des del 25 de maig de 2018.
L’objectiu principal del RGPD és homogeneïtzar les regulacions
sobre la protecció dels drets entre tots els estats membres de la
Unió Europea i augmentar la protecció dels drets personals dels
ciutadans i de les empreses en l’actual era digital.
Què han de tenir en compte les empreses davant el RGPD?
Més enllà de les sancions que pot implicar la falta de
compliment del RGPD, encara hi ha moltes PYME que estan
fent poc o gens davant aquesta nova exigència comunitària.
En essència, el nou reglament de protecció de dades endureix el control sobre les dades personals i atorga a cada individu el dret al fet que siguin utilitzats o no per qualsevol
entitat, pública o privada, així com la manera en la qual s'accedeix a ells i retirar l'accés.
No obstant això, altres empreses estan buscant ajuda per
fer del RGPD un aspecte diferencial i un valor afegit. La seva
nova estratègia passa per considerar que no hi ha millor valor
comercial que conèixer en profunditat
les dades que els
subministren els seus
clients presents i futurs.
Davant el nou
marc legal derivat
del reglament europeu de protecció
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de dades, les empreses han de tenir en compte els següents aspectes:
• S’ha acabat el consentiment tàcit. El consentiment ha
de ser atorgat de forma explícita i expressa per admetre
el tractament de les dades de caràcter personal.
• Nous drets dels ciutadans: “Dret de supressió” o “Dret
a l’Oblit“, “Dret a la portabilitat de dades“.
• Apareix la figura del Delegat de Protecció de Dades
(DPD). La seva presència és obligatòria per a totes les
administracions públiques i en aquelles organitzacions
amb tractament de dades a gran escala.
• Proactivitat en la comunicació de bretxes de seguretat.
• Les organitzacions han de fer un anàlisi de riscos i
una avaluació d'impacte.
• Principi d’accountability o responsabilitat activa. El
responsable del tractament ha d'aplicar mesures tècniques i organitzatives apropiades per poder garantir i
demostrar que el tractament que realitza és conforme
el RGPD.
• Increment de les sancions.
¿La meva empresa ha d’adaptar-se al RGPD?
Si tracta dades personals, té l'obligatorietat de complir amb
el Reglament General de Protecció de Dades, ja sigui empresa, institució pública, organització o autònom.
Objectiu de la LOPDGDD
L'objectiu de la Llei és garantir la protecció de les dades personals de les persones físiques, incloent mecanismes de seguretat per al tractament i la disposició d'aquests. Per això,
s'aplica al tractament total o parcial, i automatitzat o no, de
les dades personals. És l’adaptació del dret espanyol al Reglament europeu de Protecció de Dades (RGPD).
“El nou reglament de protecció de dades endureix el control sobre les dades personals
i atorga a cada individu el dret al fet que
siguin utilitzats o no per qualsevol entitat,
pública o privada, així com la manera en la
qual s'accedeix a ells i retirar l'accés”

TR La revista de www.territoris.cat

45

TR La revista de www.territoris.cat

La Fàbrica J. Trepat de
Tàrrega, al descobert
La seu del Museu Trepat,
epicentre reflexiu del
comerç de maquinària
agrícola durant el segle XX

L

La Fàbrica J. Trepat de
Tàrrega torna a brindar la
possibilitat de reflexionar
i conèixer millor la seva
fecunda història amb la
publicació ‘Les tècniques de mercat
de la fàbrica J. Trepat de maquinària
agrícola de Tàrrega (1916-1982)’, de
Jacinto Bonales.
‘Les tècniques de mercat de
la fàbrica J. Trepat de maquinària
agrícola de Tàrrega (1916-1982)’
és el tercer volum de la col·lecció
‘Claus Trepat’, un compendi que vol
aprofundir, i difondre entre tota la
ciutadania, la història i la societat
del segle XX que van acompanyar
la trajectòria vital de l’antiga fàbrica
targarina.
Aquest estudi ha estat realitzat
pel Doctor Jacinto Bonales, expert
en història moderna i contemporània de Catalunya. En ell s’explica
d’una manera senzilla, i amb tot
luxe de detalls, l’evolució històrica
de les tècniques de publicitat emprades per l’antiga fàbrica J. Trepat
entre els anys 1916 i 1982.
‘Les tècniques de mercat de la
fàbrica J. Trepat’ es divideix en tres
parts ben clares i concises: la creació de la marca comercial, la seva
expansió arreu de la geografia peninsular i el repte de contactar –i
de competir– amb el gegant mercat
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Text: Cristina Mongay
Fotografia: Marina Pallàs i Arxiu Trepat

La Fàbrica J. Trepat de Tàrrega, al
descobert
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internacional. Entre d’altres, es revelen
alguns dels secrets que expliquen com
aquesta petita foneria local va convertir-se pràcticament en una indústria
monopolística del sector de la maquinària agrícola arreu de l’Estat espanyol.
Es proposa un recorregut al voltant de la transformació dels models
publicitaris en aquest ampli ventall de
temps, i també al voltant dels sistemes
de venda d’aquesta empresa familiar.
S’hi recullen, per exemple, molts anuncis publicitaris d’època, cartells, alçats
de la fàbrica, així com gràfics i mapes
evolutius. En definitiva, un seguit d’estratègies que expliquen molt bé la societat i l’economia canviant de la centúria passada.

“La factoria fou una de les
empreses protagonistes de
la mecanització del
camp català i espanyol durant el segle XX”
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Text i Fotografia: Josep A. Pérez

El ressorgir del Calendari de
l’Ermità

S

empre m’havia cridat molt l’atenció veure, al taulell
de la llibreria Sarri, aquelles revistetes amb el frare,
el telescopi i un cel d’estrelles al més pur estil de la
il·lustració amb ploma de tinta. O també unes altres amb els signes del zodíac, també il·lustrades, que feien
referència a activitats de l’entorn agrícola. La temptació de
fullejar-la, que a primer cop d’ull em semblava del tot clàssica, en contrast amb l’època de la tecnologia i de la societat
de la informació, responia a la curiositat de saber qui podia
tenir interès a adquirir aquelles publicacions.
He de reconèixer que sempre m’han atret les tradicions i
“És evident que el caràcter agrícola d’aquest
territori és un dels motius d’interès, però
la veritat era que s’havia constatat que, els
lectors, no podien trobar en cap altre mitjà
informatiu les dades que anualment apareixien en els calendaris”

la cultura popular. Comprovar que hi ha una data idònia per
sembrar els alls, o comprendre la influència de les llunes en
l’entorn rural, sempre ha tingut per mi un cert encant.
Per circumstàncies de la meva activitat, no fa gaire, vaig
tenir l’oportunitat de conèixer en Norbert Tomàs, responsable d’Edicions Morera, que publiquen els calendaris de
L’Ermità i dels Pagesos. Aquella tarda vàrem mantenir una
conversa molt interessant, en el decurs de la qual es van
desvetllar moltes de les incògnites que m’havien suscitat
aquelles publicacions. El més destacat que l’editor ens va
explicar a la nostra redacció, va ser que Lleida és la demarcació on més es consumeixen aquestes publicacions.
És evident que el caràcter agrícola d’aquest territori
és un dels motius d’interès, però la veritat era que s’havia
constatat que, els lectors, no podien trobar en cap altre
mitjà informatiu les dades que anualment apareixien en els
calendaris. Si més no, amb la concreció i profunditat amb
què es tractaven en aquesta publicació.
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“El seu atractiu rau en alguna
cosa que va més enllà de les
raons que mouen normalment el
mercat editorial”
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És precisament aquest interès, no tan sols del sector agrícola, sinó
d’una varietat de consumidors curiosos, i al que també s’afegiria la voluntat continuista de l’editor de continuar la tasca dels seus avantpassats, el
que ha fet evolucionar aquests calendaris i adaptar-los als nous temps, per
tal de continuar essent eines de consulta obligatòria per un ampli sector
de públic, incloent-hi el familiar. I és per aquests nous perfils del públic,
que l’editor també ha fet una rèplica dels calendaris en versió digital, que
també es pot trobar a les xarxes.
Norbert Tomàs explica que el Calendari de l’Ermità, d’utilitat pràctica
indiscutible fins a èpoques relativament recents, ara és una edició singular
i tradicional. De fet, ens atreviríem a dir que ja forma part del patrimoni
etnogràfic català.
Els seus consells remeiers i agrícoles potser no són el motiu pels quals
avui, ja als tombants d’any, s’adquireixi la publicació. Tampoc els pronòstics meteorològics, ni la secció literària com a element
d’entreteniment o instrucció com havia estat en altres
moments. El seu atractiu rau en alguna cosa que va més
enllà de les raons que mouen normalment el mercat editorial. Un atractiu especial -una mica inexplicable, com
passa amb tot allò que ens atreu-, que fa que aquesta
peça impresa, lluny de ser anacrònica, tingui milers de
lectors actualment.
Han sigut, fins al moment, 140 anys marcant o descrivint el ritme del pas del temps, pronosticant els fets astronòmics més destacables, convidant-nos a visitar fires,
mercats i festes majors, observant els temps litúrgics,
posant-nos al dia del santoral, alliçonant-nos de com i
què hem de plantar o collir en cada moment i dels remeis
que hem de fer servir segons les llunes i tantes altres
coses. 140 calendaris marcant l’esdevenidor individual i
col·lectiu. En definitiva, el Calendari de l’Ermità ens dóna
la pauta del cicle de l’univers i de la natura, del nostre
món laboral i festiu, l’essència de la nostra vida.
Un fenomen editorial que cada any, pels volts de Sant
Narcís, patró de les mosques, surt renovat per pronosticar l’any nou, sense fer massa soroll, des de la humilitat
més sincera -característica dels savis- i, alhora, sabent-se
un dels darrers exponents de l’antiga literatura de canya
i cordill o de fil i canya.
El precursor de la publicació va ser el targarí Antoni
Maria Morera i Colom, que l’any 1876 va fundar El Calendario del Ermitaño de los Pirineos, i que després de
diverses vicissituds administratives, es traduí al català
l’any 1926.
El darrer editor del Calendari de l’Ermità ha estat Estanislau Tomàs Morera (1924-2014), besnét del fundador. Enginyer industrial de professió, en l’especialitat de
metal·lúrgia, va ser un home d’àmplies inquietuds humanístiques. Tomàs
donà continuïtat al projecte, així com al Calendari dels Pagesos del qual,
l'any 1975, va comprar els drets.
El Calendari de l’Ermità és un dels exponents d'una tradició editorial a
Catalunya de calendaris populars que arrencà amb força la segona meitat
de segle XIX. La publicació, que avui s’estrena en llengua catalana, ens ofereix una singularitat i una serenor difícils de trobar en altres publicacions
actuals a tot color.
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Ara que s’acosten les festes nadalenques, arriba el moment de buscar algun
petit obsequi per felicitar el Nadal a familiars i amics. Petits regals que, intercanviats
de forma recíproca, compartida, puguin
aportar-nos alguna cosa de valor, més enllà del seu material.
El Calendari l’Ermità d’Edicions Morera
es presenta com un obsequi original, cuidat, i de ben segur, encertat per aquestes
festes. Una publicació que és sinònim de
cultura i tradició, que es pot adquirir a un
preu molt assequible, i que un mantindrà a
la vista, o a la mà, com ho farà amb la seva
manta. El podreu acompanyar amb el llibre “Celebrem el Nadal” d’Amadeu Carbó,
que desvela un munt de curiositats sobre
el nostre costumari nadalenc.

“El Calendari de l’Ermità
és un dels exponents d'una
tradició editorial a Catalunya
de calendaris populars que
arrencà amb força la segona
meitat de segle XIX”

53

TR La revista de www.territoris.cat

Slow press, un nou ritme informatiu
Cristina Mongay
Doctora en Història de l'Art, Màster en Patrimoni Cultural
Redactora de Territoris i de Surtdecasa Ponent
Pressa. Aquesta és l'eterna cadència del metrònom la nostra vida. Pressa
al matí, en llevar-nos, per treure el gos i esmorzar en un embut. Pressa per
deixar els nens a l'escola, pressa per moure'ns fins la feina, pressa per menjar,
pressa per beure, pressa per viure, pressa per respirar. Pressa, fins i tot, per
llegir i per informar-nos!
Jo dic: Prou! Ja n'hi ha prou! Trenquem la roda de hàmster en la qual
estem abocats a rodar, dia rere dia
Qui ens hi posa aquest ritme infernal i autodestructiu al cos, la societat
(de veritat)? Realment ens fa més productius i qualificats, o ens enlluerna
provocant que no siguem conscients del procés i la finalitat del treball? I què
ens dóna això de bo? Més diners, més reconeixement, més felicitat? Permeteu-me que ho fiqui en dubte.
La premsa (parcialment) és, per tradició i per necessitat, immediatesa. Per
això la pressa hi és gairebé implícita (pressa de capturar la notícia, de transmetre-la, de consuminar-la, de twittejar-la, d'oblidar-la).
Però és cert també que no hem d’engolir sense mastegar les notícies.
Hauríem d'alçar la mà davant de tot l'arsenal d'estímuls informatius que ens
arriben, contrastar la seva ensordidora bromera i prendre distància i temps.
Digueu-me il·lusa però crec que hi ha prou espai (i necessitat) per un
altre tipus de periodisme
És tota una necessitat la informació reflexiva, cuita a foc lent, que informa
de la realitat des d'una altra perspectiva, que no busca l'autodestrucció un
cop ser llegida. La informació que vol calar fons, remoure consciències, fer
comunitat. En definitiva, per l'slow press.
Aquest tipus de premsa no significa menys productiva, sinó més conscient
i de qualitat, més coherent i curosa amb la paraula i el contingut i, en definitiva, més humana.
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El pes de la llibertat
Marina Pallàs
Grau en Antropologia Social i Cultural
Redactora de Territoris
L’heu pogut sentir alguna vegada, sobre
vostre, el pes de la llibertat i la justícia? Quan
les teniu a tocar. Com una pressió sobre el vostre cap dubtós, les espatlles i els genolls que,
tremolosos, t’empetiteixen mentre aguantes
el tipus. Sobre els pulmons, agafant-se a l’aire.
Sobre la gola. Sobre l’estómac.
Com ressona, més enllà, on no t’arriben
els ulls, després d’un silenci abismal i eixordador que pretens saltar. Com l’alè de fred
que sent el canari davant la porta de la gàbia
oberta. No saps si seràs capaç, però pretens
saltar-lo. No ho tens clar. Gens clar. Però també saps que ho faràs. Allà vas. I dius el que
penses, et sinceres, t’expresses. I irromps en
una conversació o un silenci durs com el ferro, o prens una posició i t’asseus enmig del
carrer, desprotegit, per fer-te’l teu un moment i protegir-lo. O poses el teu cos contra
la incertesa. Contra la por. Contra les porres.
Contra els cossos negres de l’ordre. Contra
un dolor nou. I contra les reixes, l’enyorança i la foscor. Contra la por una altra vegada. Contra els anys, els mesos, els minuts i
la injustícia. Contra els segons de plom. La
incomprensió. Contra la fam mateixa. Però
mai, mai, contra tu mateix. És per això que
ho fas, perquè respons a una voluntat que
s’estén més enllà dels límits del teu propi
cos, del carrer, dels anys i de l’habitació enreixada. De la por. I, en definitiva, el que fas
és alçar els ulls i mirar allò que no t’agrada,
allò que vols canviar, allò a què et dirigeixes.

Mirar els ulls dels teus monstres. Amorfs però omnipresents. Llavors esperes
aquesta mena de reflex natural de totes les coses; el de la reacció davant la
teva acció. És una llei que saps inapel·lable o que no t’atreviries a qüestionar, com un principi que t’expliquen i al que et subjaus només néixer.
Però també és sabut que alguna gent fa tant de temps que espera aquesta
reacció, que estan sortint a la llum alguns llindars esgarrifosos que no esperàvem veure mai.
L’adaptació és una arma de doble fil. És clar que la capacitat d’adaptar-se
a l’entorn i les circumstàncies és bàsica per la supervivència dels éssers vius.
Però també és cert que, com tot, portada a l’extrem, no només pot ser contraproduent, sinó vertaderament perillós per a l’esdevenir individual i col·
lectiu, com el de la granota que, vulnerable i sense saber-ho, nada en l’aigua
bullent que primer havia estat freda.
Ara, quatre dels presos polítics del país s’han iniciat en una via de resistència i lluita que constitueix un ultimàtum a la situació de l’statu quo i l’estancament en què semblem estar immersos. El desenllaç dels pròxims esdeveniments condicionaran l’esdevenir de tota la gent del país. La vaga de fam
és una via que han escollit, insostenible (ja als dos mesos) per als seus cossos,
capaços de cedir abans que la mateixa voluntat. I alhora, és un missatge. I
l’han iniciat un any després d’haver entrat a la presó, sense que nosaltres (per
molt que això no ens ho retrauran mai) hàgim sigut capaços de treure’ls ni de
garantir-los el seu demà, a tocar d’un segon Nadal lluny de les seves famílies
i davant un judici que presenta les mínimes garanties. Molts cops argumentem la nostra sensació d’estancament i passivitat afirmant que no tenim líders
perquè se’ls va endur la repressió. Amb tot, els fets d’aquests dies invaliden
per complet aquest argument: Ells estan vius i actius; nosaltres, no tenim massa temps. Els nostres líders són a la presó, però segueixen liderant des d’allà
aquest moviment que vam iniciar entre tots, de forma voluntària i conscient,
atenint-nos a les conseqüències. De fet, des que van entrar a la presó (com a
representants d’aquest moviment nostre, recordo), han adoptat una posició
constant i activa com ningú. La més activa i rebel de totes, com diria la feminista Francesca Gargallo: la del pacifisme; passant pel moment en què van renunciar a l’indult (una forma de desobediència, perquè no accepten les normes
imposades) fins ara, que han iniciat una vaga de fam. Aquests són els nostres
líders, no deixen de demostrar-ho, i no en tindrem de més representatius. Des
del carrer, però, hem confós pacifisme amb passivitat. El pacifisme no existirà
si no és a través d’un moviment conjunt, coherent, just i absolutament actiu. El
que han adoptat els nostres presos polítics en tot moment. Amb aquest últim
moviment, ells no només han mogut fitxa, sinó que potser s’han jugat la seva
última carta. Clarament, una acció a espera de reacció. És evident que ara ens
toca a nosaltres, assumint la responsabilitat que ens pertoca. Les opcions que
tenim són diverses (ja dedicarem després d’aquest un article a la desobediència civil i a Henry Thoreau) però el temps és molt limitat. I la llibertat ens
pesarà, a tots, cada dia més.
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Les estacions d’esquí del Pirineu de Lleida preveuen
consolidar els resultats de la campanya anterior
El Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida va presentar, el 21 de novembre, la temporada
de neu 2018-2019 a les estacions de la demarcació, un calendari que es presenta força optimista, i amb l’expectativa de superar els 1.350.000 forfets de la passada temporada.
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Text: Josep A. Pérez
Fotografia: Ara Lleida

L

a Val d’Aran, l’Alta Ribagorça, el
Pallars Sobirà, el Solsonès, l’Alt
Urgell i la Cerdanya lleidatana són
cada any la destinació triada per
una gran part dels aficionats a l’esport de
l’esquí. La temporada 2017/2018, les 11
estacions del Pirineu de Lleida van atreure
el 60% dels esquiadors de Catalunya, com
també el 23,5% del nombre dels que van
esquiar als complexos hivernals del conjunt
de l’Estat espanyol. D’altra banda, cal dir
que els practicants estrangers van representar el 12,9% del total d’esquiadors, dels
quals el 59% van ser francesos.
Les 11 estacions d’esquí del Pirineu de Lleida ofereixen
per aquesta nova temporada 500 km esquiables, amb 245
pistes d’alpí i nombrosos itineraris de nòrdic, 110.584 passatgers/hora, 78 remuntadors, més de 110 quilòmetres de superfície innivada a les estacions d’alpí amb 1.415 canons de
neu, 85,5 quilòmetres de circuits de raquetes, 900 monitors
i unes 26.000 places d’allotjament, al marge de les segones
residències. A més, es brinda una oferta complementària a
la neu integrada per 122 empreses especialitzades en els esports d’hivern.
A més de les novetats a les estacions d’esquí del Pirineu
lleidatà, cal assenyalar que la companyia de turoperació sueca Quality Travel ha incorporat enguany Baqueira Beret i la
Val d’Aran com a destinació per a esquiadors en els paquets

turístics que comercialitza amb vols a l’Aeroport de Lleida-Alguaire aquest hivern. La previsió és que Quality Travel operi
durant vuit setmanes (del 3 de febrer al 24 de març), amb dos
vols els diumenges. Les ciutats de sortida de la companyia des
de Suècia són Estocolm, Malmö, Kalmar, Göteborg, Linköping,
Jönköping i Växjö.
Una altra novetat d’aquesta temporada d’hivern són els
vols de baix cost que oferirà l’aerolínia britànica Jet2.com entre Lleida-Alguaire i Londres Stansted els diumenges, entre el
16 de desembre i primers d’abril. D’altra banda, per vuitè any
consecutiu esquiadors britànics arribaran a l’Aeroport de Lleida-Alguaire per esquiar als Pirineus. El turoperador britànic
Neilson transportarà esportistes al Pirineu des de Manchester, Londres Gatwick i Londres Stansted, a partir de mitjans
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de desembre. Neilson aprofitarà algunes places dels avions de Jet2.com per
traslladar esquiadors del Regne Unit. A
més, la companyia Air Nostrum té dos
vols setmanals des de Lleida fins a Palma de Mallorca i dos més des de Palma
de Mallorca fins a Lleida els divendres i
els diumenges.
Principals novetats dels centres hivernals
Baqueira Beret eleva aquesta temporada la seva cota màxima, que se situa en els 2.610 m al Cap de Baciver, i el
desnivell també augmenta en aconseguir els 1.100 m amb la instal·lació del
teleesquí de Baciver. Amb la creació de
la nova àrea a Baciver, que se suma a
les tres històriques de Baqueira, Beret
i Bonaigua, l’estació passa a disposar
de 2.273 hectàrees de terreny esquiable, s’incrementen també els quilòmetres esquiables a 165 (comptant 5 km
d'itineraris fora pista) i s'eleva el nombre de pistes abalisades a 111.
Boí Taüll ha estat guardonada
aquest mes de novembre com la millor estació d’esquí d’Espanya durant
la celebració de l’edició dels World Ski
Awards 2018, que ha tingut lloc al complex hivernal de Kizbühel, a Àustria.
D’altra banda, la Generalitat de Catalunya ha assumit el control de les pistes
d’esquí de Boí Taüll i treballarà per mitjà de les empreses públiques Actius de
Muntanya i Avançsa.
Les estacions de muntanya d’Espot
Esquí i Port Ainé, gestionades per Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), han fet diferents treballs de
manteniment. A les cotes 2.000 d’Espot
Esquí i Port Ainé (annexos al parc lúdic),
centres neuràlgics de les estacions, s’inauguraran aquesta temporada dos nous
circuits infantils d’iniciació a l’esquí.
Les principals novetats que presenta
Port del Comte són l’adquisició de màquines noves per a la neteja de la neu i
per millorar els accessos per als vianants
a tota l’estació, el recobriment de diversos
talussos amb terra vegetal, l’arranjament
dels murs de contenció i l’asfaltatge i la
pintada del pàrquing a la zona de l’hotel,
ampliant les places d'estacionament per
fer més fàcil i còmode l'accés a les pistes.
L’estació d’esquí d’alta muntanya
de Tavascan ha fet enguany una de les

inversions més grans de les darreres temporades (més de 140.000 euros) en la
renovació d’equipaments i infraestructures (accessos, instal·lacions d’arrossegament i edifici polivalent dinfermeria), a més de les despeses en concepte de
reformes pel manteniment i la posada a punt del complex. Tavascan impulsarà
la modalitat del freeride amb la contractació de guies, sessions dirigides al fora
pista, més material de lloguer de freeride, recomanació d’itineraris, etc.
Esquí nordic
D’altra banda, els practicants de l’esquí nòrdic poden tornar a gaudir un any
més dels paisatges, la tranquil·litat i l’ambient familiar d’unes instal·lacions envoltades d’espais naturals i protegits de gran bellesa. Enguany, les estacions d’Aransa,
Lles de Cerdanya, Tavascan, Baqueira Beret, Sant Joan de l’Erm, Tuixent-la Vansa i
Virós-Vallferrera ofereixen més de 130 quilòmetres per a l’esquí de fons i un centenar d’itineraris marcats per a raquetes. Les estacions exclusivament de nòrdic,
agrupades sota la marca Tot Nòrdic, han fet les inversions en millores, accessos,
pistes i l’adquisició de material nou per llogar. Els complexos pensen estar a disposició del públic a partir del dia 6 de desembre.
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L’osteopatia lluita per situar-se
entre les professions sanitàries
L'osteopatia és una professió sanitària en molts països d'Europa i del món, que utilitza
exclusivament, com a eina terapèutica, les mans. Juan Castillón, osteòpata i fisioterapeuta de la Clínica Osteopàtica TESANA, situada a la plaça Major de Mollerussa, ens parla
d’aquest abordatge centenari.
Bé, Juan, explica’ns una
mica la filosofia de l’osteopatia.
Hem de saber que el cos
humà actua com una unitat
funcional, cosa que implica
que totes i cadascuna de les
parts del cos, es relacionen
entre elles d’una manera interdependent. Així és com expliquem la globalitat.
Per un altre costat, diem
que el cos humà tendeix cap
a la salut. Et donaré un exemple, si tenim una ferida, la
funció del sistema immunitari
serà treballar per tancar-la. O
si ens entra un patogen a través de les vies respiratòries o
el menjar, l’exèrcit de glòbuls
blancs actuarà de seguida per
intentar eliminar-lo.

Aquesta és la manera
com actua el cos humà per
arribar finalment a l'equilibri
fisiològic, el que s’anomena
“homeòstasi”. Aleshores, què
passa quan es produeix un
desequilibri degut a un factor
extern? El cos necessita revertir aquesta situació, i per
fer-ho, l’organisme necessita
ressoldre els bloquejos que
existeixin a diferents nivells.
Em refereixo a les vies arterials, venoses, limfàtiques o
nervioses. Han d'estar lliures,
i és aquí on actua finalment
l'osteopatia. Sobre aquests
bloquejos que s'han produït
on el teixit no està equilibrat
fisiològicament, l'osteopatia
actua intentant alliberar-los i
fent que la informació flueixi

d’una manera més adequada.
Aquests bloquejos es poden
presentar a nivell físic, degut a
postures desequilibrades, una
cicatriu o una lesió antiga que
estigui afectant una zona més
allunyada; a nivell emocional
per estrés, on la circulació capil·lar perifèrica dels teixits és
troba més afectada, o inclús
degut als reflexos viscerosomàtics, que són els reflexos
que actuen, per exemple,
quan una víscera està alterada i hi ha una repercussió en
l'àmbit somàtic.
O sigui, quan un pacient
es presenta amb uns símptomes determinats, la manera
d'actuar sobre aquell pacient quina seria?

Nosaltres diem que la
salut, en aquest pacient, no
s'expressa
correctament.
Quan ens visita el pacient
amb un dolor que no té perquè venir d'un traumatisme
recent, sinó que ha aparegut
sense una causa aparent,
en primer lloc ens hem d’informar de tota la historia
clínica del pacient a través
de l’anamnesi, i en segon
lloc hem de realitzar una exploració general completa,
per descartar una possible
derivació mèdica i esbrinar
d'on prové aquesta manca
d'adaptació i aquesta molèstia o dolor.
Quan hem detectat les
causes primàries i secundàries
d'aquest dolor, és quan aquest
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finalment es pot solucionar. Si
no actuem d’aquesta manera,
és probable que aquest dolor
es torni a reproduir una vegada i una altra fins que trobis
la solució. A la medicina convencional en general, no es
mira això en aquesta classe de
dolència. Al final, et donen un
antiinflamatori o un antiàlgic i
sí que es calma el dolor, però
passat un temps et torna a
venir. Els fàrmacs són necessaris, però en alguns casos
ens els poden estalviar. I de
fet, hi ha estudis que avalen
aquesta afirmació. Per exemple, en el dolor lumbar crònic
hi ha un estudi molt conegut
que es va fer Anglaterra i es
va publicar en revistes de gran
impacte científic que diu que
l'aplicació de fàrmacs en dolor
lumbar crònic no és superior
en efectivitat que l'abordatge
manual. Llavors, si tu tens dos
abordatges, i un no és superior
a l'altre, i penses en el bé del
pacient, quin elegiràs? El que
no tindrà efectes secundaris,
és a dir, l'abordatge manual.
Això és el que em diu l'ètica
professional, recordant que
el principi hipocràtic “Primum
non nocere” ha d’estar sempre
present en la pràctica clínica.
En certs casos, s'ha vist que
aplicar aquest tipus d'abordatges pot estalviar, al sistema
sanitari, molts diners. És el
cas, per exemple, d’estudis on
s'aplica l'osteopatia en pacients que han estat sotmesos
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a cirurgia visceral, on s’ha vist
que, al postoperatori, si s'apliquen tècniques osteopàtiques, l'estància a l'hospital disminueix, i el mateix succeeix
amb un estudi realitzat a Itàlia
amb 700 nadons prematurs.
Com és aquest abordatge
manual?
L’osteopatia està vinculada
en molts casos, erròniament,
amb professionals que només
ajusten les articulacions, però
dintre del ventall de tècniques
que apliquem, aquelles només
representen un 15%, ja que
també fem servir tècniques
molt suaus aconseguint, moltes vegades, el mateix resultat.
Ens adaptem a cada tipologia
de pacient segons les seves
necessitats. Resumint, la tècnica en osteopatia no és l’important, és el concepte osteopàtic
el que veritablement ens ajuda
a entendre el cos i actuar per a
què la capacitat inherent d'autocuració s'expressi. Val a dir
que no és amb un curs de tècniques de manipulació d’uns
quants mesos que s’aprèn i
s’interioritza aquest concepte;
fan falta uns quants anys.
Que n’opines del fet que
ara es vulgui afegir l’osteopatia al llistat de les pseudociències?
Trobo que s’han utilitzat
informacions esbiaixades i se
n’han obviat d’altres molt importants intencionadament.

L’osteopatia es
una ciència en
evolució
com
tantes altres, que
té molts estudis
científics darrere
que avalen els beneficis clínics pel
pacient, i a més,
compta amb dos
documents que
donen suport a
una regulació: la
norma europea CEN-16686 i un
marc referencial en formació
osteopàtica de la OMS. Hi ha lobbies que pressionen molt fort
perquè la informació que arribi
a les persones no sigui completa.
Crec que tot això és una falta de respecte als països on s’ha
regulat com a professió sanitària
amb el fi de donar seguretat del
pacient, i també a la gent que
utilitza aquest abordatge. Penso que, per opinar sobre una
professió, s'ha de conèixer, i si
no la coneixes t'has d'informar,
perquè al final, si no ho fas, denotes que el que argumentes és
per benefici propi, i no és per un
benefici del pacient.
Quines conseqüències pot
tenir la no regulació de l’osteopatia?
Primerament, si no es regula, s’estan incomplint els tractats

europeus de mobilitat de professionals. Però és que, a més,
si no es lluita per una regulació,
el pacient no té seguretat en
el tractament, ja que no sap si
l’osteòpata que el tracta s’ha
format en un curs de mesos o
bé té una formació completa i
adequada. L'osteopatia és tot
un concepte que necessita, mínimament, entre quatre i cinc
anys per assimilar-lo. I això, el
pacient ho ha de saber.
Què hi diuen els pacients
a tot això?
Crec que el pacient s’ha
d’empoderar, ja que té la llei
d’autonomia del pacient que li
dóna empara, té dret a elegir
el que cregui més beneficiós
per a ell, té dret a tenir tota la
informació i el poders públics
han de vetllar perquè així sigui.
Durant mols i molts d'anys,
més de cent anys, l'osteopatia
ha existit. Si un abordatge terapèutic, ja sigui regulat o no regulat, funciona, la gent hi va. Si
no funciona, automàticament
desapareix. És així... El tema, al
final, és no enganyar la gent i
ser ètics.
Així que hem d’intentar
aconseguir que, en un sistema
sanitari, l’únic que prevalgui
sigui el benestar i la salut del
pacient.
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