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Els conceptes ‘Smart City’, connectivitat, intel·ligència artificial, ‘big data’... ja formen part d'un vocabulari que genera la nova revolució científica i tecnològica.
Des del punt de vista funcional, aquestes ciutats intel·
ligents, la connectivitat entre persones i coses, suposa
un gran avanç per a la humanitat que, amb tota certesa,
contribueix a la millora de la qualitat de vida.
Tot i els avantatges d'aquest nou cicle, majoritàriament virtual, no hem sabut separar adequadament el
gra de la palla. Ens hem capbussat en la tecnologia de
tal manera que no sabem què és l’estrictament necessari i funcional, i el que és pellerofa per engreixar les
butxaques de les grans corporacions.
I en aquest escenari, la constatació que cada cop reduïm més els cercles de convivència, i de la necessitat
de relacions humanes, la necessitat de contacte… En la
mesura que tot es redueix a caràcters i emoticones, que
no saps mai què volen dir exactament.
Podem estar d'acord en aquesta contribució de la
tecnologia a la sostenibilitat o l'eficàcia energètica, però
no ens adonem que, a poc a poc, deixem el poder de
decisió en mans de les dades, les màquines, els ‘influencers’ –els nanos que es vesteixen per dir-nos el que
ens hem de posar, que gaudeixen d’un alt grau de credibilitat i unes encara majors retribucions pel que fan–,
els ‘youtubers’ –els que tot sovint diuen bajanades que
nosaltres mirem i compartim i per les que també ells
cobren-.
La tecnologia l'hem de tenir, però no s'ha de permetre que ens controli. Segur que molts direu en llegir
això: “a mi, mal de cap em fot”. Però si us pareu a pensar un instant, us adonareu que, per una banda o altra,
hi esteu ben enganxats...
Per arribar a estar tan connectats, també hem fet
caldo el planeta. Ara hem de ser sostenibles, a tots els
nivells, si volem continuar essent humans. O si volem
continuar, simplement, essent. Perquè en realitat, les
màquines no necessiten planeta.

3

TR La revista de www.territoris.cat
Text i fotografia: Cristina Mongay

La poesia, amb esperit ponentí
Ponent ja té la seva gran antologia de poesia pròpia.

E

ntre les novetats que van arribar al voltant d’aquest
Sant Jordi, que ja es troben a les parades i a les prestatgeries de les llibreries, destaca un recull ple de
sensibilitat i història (i històries) per descobrir. Es
tracta de ‘Poetes de Ponent. Antologia (de la Renaixença als
nostres dies)’, un compendi editat per Pagès Editors de més
de setanta autores i autores de casa nostra, expressats amb
llengua catalana, recollits per Jordi Pàmias i Jaume Pont.
Una selecció de poetes cabdals en les pàgines del nostre
passat i present, una feina de recerca, lectura i tria que configura una panoràmica oberta i eclèctica a la manera de fer i
de la cultura ponentina.
Entre d’altres, s’hi troben Josep Pleyan de Porta, Magí Morera Galícia, Enric Crous Vidal, Màrius Torres, Isabel Solsona,
Manuel de Pedrolo, Josep Vallverdú, Rosa Fabregat, Benet
Rossell, Joan Margarit, Carles Hac Mor, Maria Mercè Marçal,
Josep Borrell, Francesc Pané, Xavier Macià, Txema Martínez,
Meritxell Cucurella-Jorba, Eduard Batlle, Àngels Marzo,
Amat Baró i Meritxell Gené.
Tal com reconeixen Pàmias i Pont, “no es tracta d’una suma
de veus” sense més ni més, “sinó d’una estructura que dibuixa èpoques, estils, tendències, idees, temes i marques
expressives”, pensaments i idees que ens conviden a veure
la nostra societat i entorn des d’un calidoscopi de poemes.
Una selecció de poemes que son l'expressió en vers del passat i present literari de Ponent. Per celebrar l’amor i la primavera, us apropem alguns dels poemes recollits en aquesta
antologia de capçalera.
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Romaní
I
En contrades peregrines
prou voldria jo florir
de violetes i englantines
entre els brots que tant sospir.
De corrents falagadores,
d’aucellets de tendra veu,
prou voldria a totes hores
los sons oure, propet meu.
Mes mon fat, ai! me desterra
de les pompes del jardí
i em reté al peu d’una serà.
Jo só fill de seca terra:
jo só el rústic romaní
LLUÍS ROCA I FLOREJACHS
(Lleida, 1830 - 1882)
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El campanar de Lleida
A dalt de la muntanya que domina
com miranda els bells termes lleidatans,
s’enlaira un campanar fet per titans
o per homes de raça gegantina.
Quan guaita cap avall, l’aigua veïna
del riu li dóna espill i l’horta, encants;
i guaitant cap amunt, toca amb les mans
i conversa amb la lluna i la boirina.
Pugem-hi, doncs... L’escala cargolada,
que als ulls dóna mareig i al cor neguit,
sembla que estigui des del cel penjada,

Boira endins

I amunt, amunt, ja ets dalt! Ara, esperit,

Boira que al prat espessa bulls

si et sents d’àliga el cor, pren revolada,

Enfredorida i tota blanca!

que ja ets a mig camí de l’infinit.

Tendror empegada als ulls!

MAGÍ MORERA I GALÍCIA
(Lleida, 1853 - 1927)

Tot d’una em sento diluït

Oh fulgor tova, paret franca!
a dins d’aquesta fresca nit
que fas, oh boira!, al mig del dia.
Tot delirós de llunyania
palp els contorns de l’infinit.
JAUME AGELET I GARRIGA
(Lleida, 1888 - Madrid, 1981)
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Els Camps Elisis de Lleida
Nit d’hivern
La vila dorm, de fum de boira xopa,
Reposa tot dins l’ordre de la nit.
El fred xucla les coses, les xarropa,
i cada bri d’herbei jeu atuït.
Un raig de llum, subtil i esporuguit
de la lluna, que lentament s’apropa,
projecta a cada porta un cos occit
i la boira s’esmuny com una llopa.
Sota l’imperi pàl·lid de la lluna
ara és el cel qui resta presoner,
i cada estel a dalt és una engruna
repenjada la nit en el no-res.
Oh, quietud malalta d’aquesta hora,
gra de misteri dins la llar i fora.
JOAN DUCH
(Juneda, 1899 – 1929)

Dels meus llunyans records surt la presència
d’aquells jardins bressats pel vent del riu,
brodats per l’amorosa transparència
de l’ombra fatigosa de l’estiu.
Les colles travessaven rialleres
la porta que guardaven dos gegants,
i dins dels corriols i les dreceres
veien jugar les flors amb els infants.
L’ample passeig de plàtans s’acabava
amb el somrís d’un brollador petit
que la barana vella circumdava.
Espai cobert de generós delit
que dins el cor dels lleidatans semblava
la verda catedral del camp florit.
JOAN BAPTISTA XURIGUERA
(Menàrguens, 1908 – Barcelona, 1987)

La ciutat llunyana
Ara que el braç potent de les fúries aterra
la ciutat d’ideals que volíem bastir,
entre runes de somnis colgats, més prop de terra,
Pàtria, guarda’ns... – la terra no sabrà mai mentir...
Entre tants crits estranys, que la teva veu pura
ens parli. Ja no ens queda quasi cap més consol
que creure i esperar la nova arquitectura
amb què braços més lliures puguin senyar el teu sòl.

Recordo l’olor de sol
Recordo
l’olor de sol i la remor sorrenca
dels petits estris de joguina sobre
la pedra vella de l’ampit, l’olleta
i la sucrera amb tapa manllevada.

Qui pogués oblidar la ciutat que s’enfonsa!
Més llunyana, més bella, una altra n’hi ha, potser,
que ens enviar, per sobre d’aquest temps presoner,

I estimo encara

batecs d’aire i de fe, la dura veu de bronza
que de torres altíssimes s’allarga pels camins,
i eleva el cor, i escalfa els peus dels pelegrins.

perquè el fred em fa por, i el gruix de terra

MÀRIUS TORRES
(Lleida, 1910 – Sanatori de Puig d’Olena, 1942)

el lleu repòs dels ulls sobre les coses
petites i fidels de cada dia,
sota els meus peus i el no-res blau a sobre.
I aquest lladruc estrany
més urgent i més clar cada vegada.
ISABEL SOLSONA
(Cervera, 1913 – Barcelona, 2011)
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Text: Cristina Mongay
Fotografia: Ajuntament de Tàrrega

L’URTX, la Revista d’Humanitats de
l’Urgell, celebra la trentena
L’any 1989 sortia a la llum el primer número d’URTX, la Revista d’Humanitats de l’Urgell, un
projecte que ha vertebrat el desenvolupament dels equipaments de conservació, estudi i difusió
de l’entorn targarí i urgellenc fins als nostres dies.
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A

ra, trenta anys després, aquesta publicació cerverina de l’escultor Jordi de Déu; un sobre Francesc
encapçalada pel Museu Tàrrega Urgell i l’Arxiu Comes i Torró, regent de Catalunya al Consell d’Aragó;
Comarcal de l’Urgell fa balanç, mira enrere per un sobre els Siscart d’Agramunt, una família d’erudits al
esdevenir conscient de la suma d’esforços que Parlament espanyol del segle XIX; i una recerca sobre la
ha consensuat i s’encara al futur per continuar sent taula de vida artística a Tàrrega entre els anys 1875 i 1965. Per altra
debat de les ciències socials.
banda, hi localitzem un estudi sobre la repressió franquista a
En la miscel·lània anual URTX, al llarg d’aquestes tres Anglesola; un estudi de lingüística sobre el parlar targarí; un
dècades, s’han tractat un total de 534 articles del món de sobre la preservació efectiva de les banquetes arbrades del
les humanitats, tot donant veu a les inquietuds i estudis de Canal d’Urgell; un on es presenta una interpretació artística
353 autors i autores. La història, l’antropologia i l’etnografia de la màquina dalladora Trepat; i un article del pregó de la
n’han estat els principals focus d’atenció, seguidament de la Festa Major de Tàrrega de 2018. Finalment, tanca aquest
història de l’art, l’arqueologia i les biografies de personatges volum un article de denúncia periodística, titulat “Silencis
il·lustres del territori. Les seves reflexions també han que ho diuen tot”.
donat cabuda a la llengua i la literatura, la museologia, la
musicologia, l’arxivística, els assajos, la paleontologia, la
demografia, la geografia, la geologia i l’astronomia. URTX ha
tingut la capacitat de donar acollida als estudis urgellencs, i
s’ha convertit així en la seva gran enciclopèdia, així com de
tractar temes de recerca i d’interès d’arreu
“Les seves reflexions també han donat cabuda a la llende les comarques lleidatanes i catalanes.
En el seu número 33, el que commemora gua i la literatura, la museologia, la musicologia, l’arxiaquesta merescuda efemèride, hom hi
vística, els assajos, la paleontologia, la demografia, la
localitza un dossier central dedicat als pous
de gel de Tàrrega i l’Urgell, i el d’Alcarràs. geografia, la geologia i l’astronomia. URTX ha tingut la
Seguidament, dos articles de l’àmbit capacitat de donar acollida als estudis urgellencs, i s’ha
paleontològic; un sobre els jaciments
convertit així en la seva gran enciclopèdia, així com de
oligocènics del Talladell i, l’altre, sobre
la col·lecció que conserva el Museu de tractar temes de recerca i d’interès d’arreu de les coGuissona. També un estudi sobre l’etapa marques lleidatanes i catalanes”
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Text: Marina Pallàs
Fotografia: Marina Pallàs | Hostal del Carme

L

Descobrint l‘Hostal del Carme,
tan proper com essencial

'havia vist mil vegades passant amb el cotxe però
mai no hi havia entrat. Creuar la porta va ser com
si la meva retina topés amb una escena pròpia de
Wes Anderson. Una sala de parets de fusta fosca
amb una barra elegantíssima (i un cambrer a joc) en forma
d'M oferia un ambient que instava a beure un whisky i llegir
el diari. Sí, aquesta hauria estat la millor manera d'encaixar-hi. Fins i tot l'ascensor era pintoresc. Quan em van dir
que, a més de cocktails hi feien esmorzars de forquilla, ja no
m'ho podia acabar. Ja ho sabeu: els típics callos o peus a la
brasa de diumenge al matí, però en un
entorn com aquest.
El bar, però, era només un dels ambients que ofereix aquest hostal de Vilagrassa, que s'obre al seu públic com un món
que s'adapta i es personalitza d'acord amb
el gust i interès de cada persona.
El saló on es fan els dinars i sopars
diàriament no era menys impressionant: amb el mateix toc elegant, però
aquest cop molt lluminós, reunia un
seguit de taules rodones i ben parades
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amb mantels blancs que als migdies i a les nits havien de ser
rodejades per famílies i amics que s'intercanviaven somriures i paraules entre les copes. No podia evitar imaginar-me'ls
amb vestits vaporosos prenent el té, com en el típic saló an-

“La gestió familiar i la seva manera de
fer han estat clau per situar-los com a
referents en el món de l’hostaleria al llarg
del territori”

Publireportatge TR La revista de www.territoris.cat
glès. Allà, l'oferta ja és diferent que la del
bar. El bar obre de les 7 del matí fins les 11
de la nit, per oferir esmorzars de forquilla
com cap i pota i ous ferrats al matí, i snacks
o sopars lleugers a la nit, acompanyats d’una
bona copa, és clar. Al saló, en canvi, és on fan
els dinars diaris i també sopars els caps de
setmana, amb una carta que inclou les delícies típiques dels àpats de diumenge al migdia, però amb el toc de gràcia de la cuina de
l’hostal. Es tracta d’una cuina molt de rostits,
de casa, on no hi faltarà l’espatlla de cabrit i
el ternasco, ni tampoc els arrossos, i que a
les nits de dissabte també us servirà a taula un bon plat de caragols o carn a la brasa
feta a la barbacoa immensa que hi ha a l’interior d’una de les mateixes sales. L’interior
del restaurat té, a part del gran saló, tot de
salons més petits que donen la possibilitat
de reunir-se de forma més íntima.Que sou
10? Cap problema. Hi ha un saló ideal amb
una taula només per vosaltres, que us acollirà com si fóssiu a casa, però amb tot tipus
de comoditats. Que sou 250? No patiu, també hi ha espai de sobres per tots vosaltres a
l‘altra banda de l’hostal. El saló més gran de
tots acull tant de dia com de nit les grans festes
i trobades: bodes, banquets i tot tipus d’esdeveniments i celebracions. Adjacent a un ampli
jardí, aquest gran espai es pot modular segons
les necessitats de cada grup. A més, l’exterior
compta amb una terrassa que als estius també
acull sopars a la fresca.
“Es tracta d’adaptar
cada espai a les necessitats
i gustos de cadascú perquè
l’experiència sigui sempre
diferent“, explica la Marta,
la quarta generació d’hotelers que regenta l’hostal junt
amb els seus germans, el Josep Maria i el Pere. La gestió
familiar i la seva manera de
fer han estat clau per situar-los com a referents en el
món de l’hostaleria al llarg
del territori, però també
mantenir-s’hi fins avui, amb
una generació que respecta
les bases asssentades ja pels
besavis (més de mig segle
enrere), tal com haurien fet
a la seva vegada els avis i els
seus pares, però que s’adapta als temps actuals, buscant
sempre la personalització de

“El saló més gran de tots acull tant de dia com de nit les
grans festes i trobades: bodes, banquets i tot tipus d’esdeveniments i celebracions. Adjacent a un ampli jardí,
aquest gran espai es pot modular segons les necessitats
de cada grup”
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les experiències i prestant molta atenció als
detalls, fins al punt de ser capaços de crear
autèntics ambients. “Quan vas al teatre Ateneu, per exemple, no és el mateix veure una
obra clàssica que una contemporània. En els
dos casos, tu segueixes dins el mateix espai, a
l’Ateneu, però la sensació que tens és ben bé diferent“, precisa la Marta mentre em revela que
fins i tot personalitzen la manteleria.
El disseny de la carta mateixa té una gran
personalitat, i parla per si mateixa: hi surten
retratats tots els membres de la família i treballadors que han alçat i donat vida al negoci,
però també hi surten els clients habituals, “els
de tota la vida“. Tot un atent gest de reconeixement a allò proper i tan essencial. Com el
mateix hostal.
Tant si sou d'esmorzars de forquilla, com de
sopars íntims, com de grans festes o trobades familiars, l'Hostal del Carme és sempre el vostre lloc!
Més informació:
Hostal del Carme, Carretera N-II, km 504
Vilagrassa (Lleida)
Tel. 973 31 10 00
www.hostaldelcarme.com
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Text i fotografia:Territoris.cat

D'esquerra a dreta: Esther Barta, Marina Pallàs, Carme Baró, Josep A. Perez, Robert Garcia i Cristina Mongay

7 anys amb vosaltres!
Territoris.cat compleix 7 anys al servei de les Terres de Lleida i les seves comarques. Sota el nom
de Territoris, amb tota la força que conté la paraula per interpretar una àrea geogràfica de tantes
realitats com paisatges, un 18 de maig de 2012 va néixer el mitjà digital de proximitat, que ja és un
referent pel seu compromís i fidelitat amb el territori, i per als més de 45.000 lectors mensuals de
mitjana que el segueixen cada dia.
Un repte iniciat per tres professionals en llurs àmbits,
conduït pel director i periodista Josep Anton Pérez, i Esther
Barta en la gerència i el màrqueting, ambdós amb una vasta experiència en el món del periodisme i la comunicació,
fins que van obrir el seu propi projecte digital, amb Robert
Garcia, enginyer de sistemes informàtics, amb la voluntat de
projectar al món el dia a dia de les Terres de Lleida. Avui,
Territoris.cat ja esdevé una realitat consolidada. En el decurs
d'aquests anys, s'han incorporat a l'equip les periodistes
Cristina Mongay i Marina Pallàs. A càrrec de la gestió administrativa i comptable hi ha la Carme Baró i, en el departament de publicitat i màrqueting, l'Esther Revuelta. Amb
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aquestes incorporacions s'ha conformat un equip professional preparat per als nous reptes -cada dia majors- del mitjà.
Territoris.cat continuarà amb la mateixa filosofia que l'ha
caracteritzat des del seu naixement: la de treballar per fer
un periodisme a consciència, independent, rigorós i implicat
socialment amb les comunitats locals a les quals donem veu.
A través de la cultura, la reflexió, la visió retrospectiva i
la investigació, tenim la voluntat de construir un model de
periodisme que segueixi un vessant més humà, que empoderi els agents locals i doni visibilitat als fets i les històries
d'aquestes regions, amb la perspectiva de proximitat en un
món globalitzat.
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Guanya el teu trosset de Territori!
Per agrair que ens hàgiu acompanyat en aquests intensos 7 anys, us ho donaríem tot!
És per això que ens plau presentar-vos el concurs
EL TERRITORI ÉS TEU, EL GRAN SORTEIG entre tots els lectors
participants d'uns regals molt especials, únics i representatius
de cadascuna de les 6 comarques de ponent. Experiències amb
què podreu viure i sentir la màgia del territori en la vostra pell!
De moment, us avancem la presentació de les marques
i entitats col·laboradores del concurs. I res més. Estigueu
atents a les xarxes (Instagram, Twitter, Facebook), ja que en
les pròximes setmanes obrirem les participacions i us desvelarem tots els detalls! A punt?

1. ZzZz…
La Teuleria - Parc de les olors
Linyola (Pla d’Urgell)

4. Xin-xin!
Celler Tomàs Cusiné
El Vilosell (Les Garrigues)

2. Yiha!
Montsec Activa
Àger (La Noguera)

5. En guàrdia!
Turisme de Lleida
(El Segrià)

3. Fit fiu!
Materia Rica
Bellpuig / Barcelona
(L’Urgell)

6. Glup, glup!
Casa Dalmases
Cervera (La Segarra)

“Territoris.cat continuarà amb la mateixa filosofia que l'ha
caracteritzat des del
seu naixement: la de
treballar per fer un
periodisme a consciència, independent,
rigorós i implicat
socialment amb les
comunitats locals a
les quals donem veu”
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Text i fotografia: Josep A. Pérez

Josep M. Pons (No Surrender Festival):
“Estic convençut que aquest any
vindrà el Bruce”
Josep Maria Pons, el promotor del No Surrender Festival de Vilanova de Bellpuig, està convençut que aquest any Bruce Springsteen apareixerà al festival. “A la tercera va la vençuda”, afirma
amb rotunditat Pons. Per aquest motiu, i per si de cas, l’organització té reservada una casa rural
del poble. Pons assenyala que, per la filla de Bruce Springsteen, tenen constància que a ell mateix i a la seva banda els han agradat molt les dues gravacions ja realitzades, sobretot la de la
passada edició amb “Badlands”.

E

l municipi del Pla d'Urgell prepara la tercera edició
de la convocatòria en tribut al Boss, que se celebrarà
el 29 de juny. En aquesta ocasió, estarà dedicada a
la peça “Glory Days”, després de fer “No Surrender”
el 2017 i “Badlands” el 2018. L'organització espera
més d'un miler de músics per interpretar aquest tema de Bruce
Springsteen al camp municipal d'esports, un dels més coneguts
i significatius de la carrera del músic nord-americà.
Segons Pons, el fet de triar “Glory Days” pot ajudar a fer
créixer el nombre de participants, ja que el tema inclou trom-
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petes i trombons. “L'organització vol apostar
Aquests dos ins- fort aquest any per millorar
truments se sumales condicions dels músics
ran als cantants,
bateries, baixistes, participants”
guitarres, teclats i saxos que fins ara ja han pres part en les dues
primeres edicions del festival.
Antoni Tolmos tornarà a dirigir la banda i s'han fet canvis
en els equips de so perquè aquest millori i els músics tinguin la
mateixa sensació com si estiguessin tocant a dalt d'un escenari.
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Novament, tot plegat s'enregistrarà amb vídeo perquè en quedi
constància i després es penjarà a la xarxa. Cal destacar que el videoclip de la cançó “No Surrender” que es va interpretar el primer any és a punt d’arribar al milió de visualitzacions a Youtube.
Després de l'enregistrament de “Glory Days”, està prevista
l'actuació de la banda tribut a Bruce Springsteen, Sergio Gisbert
& The Jacks amb la formació al complet, un grup considerat
com el millor de tribut a l'artista nord-americà de tot Europa.
“Un col·lectiu de Madrid ens va oferir la possibilitat de
traslladar el No Surrender Festival a la capital espanyola facilitant-nos serveis i tot el que ens fes falta, però nosaltres som de
Vilanova i no ens fa gràcia marxar”
Malgrat que les inscripcions per participar no s'obren
fins aquest dimarts a la matinada, Josep Maria Pons assegura que fa mesos que reben missatges d'arreu del planeta per
poder venir al festival. Explica així el cas d'una persona d'Alemanya que, fins i tot abans de fer-se públic que hi hauria una
tercera edició, ja
tenia els bitllets “Un col·lectiu de Madrid ens
d'avió comprats. va oferir la possibilitat de
Pons remarca que traslladar el No Surrender
també han rebut
missatges d'inte- Festival a la capital esparès des d'Austrà- nyola facilitant-nos serveis i
lia, els EUA, l'Ín- tot el que ens fes falta, però
dia, Xipre, Israel,
Noruega, Suècia, nosaltres som de Vilanova i
no ens fa gràcia marxar”
França i Itàlia.
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El suport al desplegament de projectes
empresarials al territori
Id'a - Incubadora d'Empreses d'Innovació Agrometal·lúrgica
A principis del 2007, Bell-lloc arrencava un dels projectes urbanístics més importants de la demarcació de Lleida.
Es tractava del Polígon Vinyes del Mig, una superfície de 60
hectàrees que s'havia de convertir en un pol d'atracció per a
noves empreses o per a l'expansió d'activitats locals.
Amb les expectatives d'aquesta oferta urbanística, l'ajuntament de Bell-lloc va impulsar la Incubadora d'Empreses
d'Innovació Agrometal·lúrgica (id'a) amb l'objectiu de crear
una base de projectes innovadors que, un cop consolidats,
poguessin continuar la seva expansió en el Polígon Industrial. Una eina que es compaginaria amb la formació de gestió
empresarial i planificació estratègica, entre altres dirigides
als sectors empresarials i comercials de
la comarca del Pla d'Urgell i de la demarcació.
Així, l'id'a obria portes l'any 2013
amb una oferta de 9 espais totalment
equipats per acollir projectes d'emprenedoria.
La Incubadora de Bell-lloc ofereix
espais de 14 fins a 30 metres quadrats,
amb tots els serveis imprescindibles
per a qualsevol activitat. Una proposta
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que, a partir d'un preu de 100 euros, dóna facilitats per iniciar un projecte empresarial amb un cost molt assequible, que
inclou des de subministrament, mobiliari o xarxa de fibra a
espais comunitaris per a reunions i activitats paral·leles.

“L'ajuntament de Bell-lloc va impulsar la
Incubadora d'Empreses d'Innovació Agrometal·lúrgica (id'a) amb l'objectiu de crear
una base de projectes innovadors que, un
cop consolidats, poguessin continuar la seva
expansió en el Polígon Industrial”
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Des de l'any 2013, de l'id'a han sorgit 24
empreses, un 95% de les quals s'han consolidat i han ampliat les seves instal·lacions en
el territori. Empreses dels sectors de la tecnologia, la logística, el disseny industrial o la
consultoria.
Actualment hi ha instal·lades cinc empreses que donen feina a tretze persones, en
uns equipaments que formen part de la xarxa de Centres d'Empreses Innovadores (CEI)
que impulsa la Diputació de Lleida.
L'interès dels responsables de l'id'a de
Bell-lloc per consolidar la seva oferta i ferla extensible a qualsevol punt del país, els
ha portat a formar part dels impulsors de la
Xarxa d'Allotjaments Empresarials de Catalunya (XAEC). Una estratègia que permet a
qualsevol empresa establerta a Bell-lloc utilitzar els equipaments de la xarxa arreu de
Catalunya.
La Incubadora de Bell-lloc pretén oferir
les eines bàsiques d'estructura i economia
per al desplegament de nous projectes empresarials. Donar possibilitats al talent del
territori per tal que arrelin els seus projectes i contribueixin al creixement econòmic
del país.

“Des de l'any 2013, de l'id'a han sorgit 24 empreses,
un 95% de les quals s'han consolidat i han ampliat
les seves instal·lacions en el territori. Empreses
dels sectors de la tecnologia, la logística, el disseny
industrial o la consultoria”
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Les llegendes de la Torre del
Gimferrer de Bell-lloc
L'interès per la Torre del Barberet, o la Torre del Gimferrer com la coneixen a Bell-lloc, va ser
del tot casual. Bé, del tot no... Sempre m'havia cridat l'atenció aquell casalot enmig del tros cada
cop que passava per l'autovia. Un dia, en Carles Guerrero, un apassionat de l'urbanisme, em
comentava que tenia indicis que aquell casalot perdut enmig dels conreus podria tenir alguna
relació amb Domènec Cardenal, un dels artífexs de la construcció del Canal d'Urgell.

D

esprés de diverses indagacions en l'Arxiu Comarcal del Pla d'Urgell, en l'Ajuntament de Bell-lloc i
altres contactes de la comarca, vaig arribar a una
font reveladora, Josep Cau, un bell-lloquí que va
ser alcalde uns quants d'anys. El seu vessant d'interès per
la recerca històrica, patrimonial i cultural, em semblava talment sorprenent.
El retrobament amb Josep Cau després d'un grapat d'anys,
quan havíem coincidit esporàdicament pel poble, va partir de
la pregunta sobre la relació de l'enginyer Domènec Cardenal
amb Bell-lloc i la Torre del Gimferrer, com se la coneixia actualment. Aquesta va detonar una primera conversa que em
va deixar bocabadat, amb la que vaig omplir un bon nombre
de fulls de notes. Dades, noms, llocs, situacions que anaven
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despertant cada cop més el meu interès, ja que la conversa
derivava de la Torre del Gimferrer a connexions amb històries
intrigants, de política, de relacions, i fins i tot d'assassinats.
Aquell primer contacte en va portar altres, que em van
ajudar a concretar i poder establir els nexes entre la Torre
del Barberet, o del Gimferrer, els personatges que en van ser
propietaris, i l'entorn sociopolític de cada època, a Bell-lloc i
a la demarcació de Lleida.
Puc assegurar que es tracta d'una història apassionant,
pels fets i pel que significa en quant a aprenentatge de les
arrels del nostre petit territori. També he de dir que faré un
primer lliurament per situar el relat, que continuarem en
una pròxima publicació, a l'espera de noves converses amb
més protagonistes.
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Text i fotografia: Josep A. Pérez

A principis del segle XX, la comarca del Pla d'Urgell no En aquestes propietats és on es va construir la torre d'estil coexistia ni en els pensaments. Va ser una distribució territorial lonial a imatge de les que van fer als indians a la zona alta de
posterior en els anys, conseqüència de les estratègies geo- Barcelona, l'edifici, origen d'aquest relat.
Els Codina es van establir a Bell-lloc, convertint-se en una
polítiques Convergents, per contrarestar el pes dels Socialistes a la metròpoli barcelonina i el seu cinturó industrial. Ens de les famílies més influents, motiu pel qual es creu que van
vam creure allò de "la comarca volguda", que no era més fer construir la Torre als afores del poble. Aquesta situació
que un argument per atorgar notorietat a Mollerussa. Però benestant, com en tota bona història, hauria generat llegenanem a pams. Bell-lloc era un poble molt ben situat a peu de des de la promiscuïtat i també el despotisme de Josep Codila carretera Rial, on s'hi trobava una de les poques fondes na, un comportament que suscitava preocupació en l'entorn
que disposaven d'abeuradors pel bestiar en molts quilòme- familiar, que veia perillar el patrimoni amb les relacions fetres; una aigua que arribava del que anomenaven el Reg Vell menines del progenitor.
que, a través de la séquia del Molinal, discorria pel terme
En un entorn d'intrigues i misteri, Josep Codina és assasdel Palau d'Anglesola fins a Bell-lloc. Aquesta circumstància sinat el novembre del 1913, i inculpen a una família de nouconvertia el terme de Bell-lloc en un dels més fèrtils, temps vinguts que fan de pastors: Joan i Vicente Serrat. Pare i fill
abans de l'arribada del Canal d'Urgell, per la qual cosa famí- van confessar el crim, pel qual es van tancar al penal d'Ocaña
lies benestants de la Barcelona industrial diversificaven les a Toledo. Però sobtosament en van sortir tot just haver comseves inversions en aquest territori.
plert set anys de condemna.
Aquest va ser el cas dels Codina, una saga familiar amb
Ara, tornant a la llegenda... Es diu que podrien haver siseu a Barcelona que gestionava una
“Després de la mort de Josep Codina, dona i fill es van anar
diversitat d'empreses de diferents sectors, també amb ramificacions a Tàrre- desfent de les propietats bell-lloquines, que van passar a
ga. Va ser Josep Codina qui va decidir mans de Ramon Felip Galicia, un prohom influent en els
diversificar les inversions familiars en àmbits de la política, l'economia i la societat lleidatana. El
l'entorn rural de Ponent, convertint-se
seu nom apareix en el Montepio de Lleida, el Banc d'Espanya,
en un dels grans terratinents, que gestionava al voltant de vuit-cents jornals de La Seu Vella, el Sindicat de Regs del Canal d'Urgell i com a
terra en el terme de Bell-lloc i rodalia. impulsor del Canal Auxiliar”
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gut la dona i el fill del Josep Codina qui encarregaren l'assassinat, per la por a que, alguna de les relacions femenines del
pare, fos "més espavilada del compte". Una de les constatacions de la possible protecció dels convictes podria ser la
curta estada en presó, i el caire benestant dels Serrat, després de quedar en llibertat sense que se'ls conegués activitat ni fortuna.
Després de la mort de Josep Codina, dona i fill es van
anar desfent de les propietats bell-lloquines, que van passar
a mans de Ramon Felip Galicia, un prohom influent en els
àmbits de la política, l'economia i la societat lleidatana. El
seu nom apareix en el Montepio de Lleida, el Banc d'Espanya, La Seu Vella, el Sindicat de Regs del Canal d'Urgell i com
a impulsor del Canal Auxiliar.
Amb aquest rol lliberal, Felip Galicia, conegut a Bell-lloc
amb el mal nom del "Barberet", segons ens explica Josep
Cau, també es va forjar un cercle d'enemistats i enveges que
van derivar en el seu afusellament al mur del cementiri de
Lleida l'any 1936. La llegenda, novament, deia que el van
denunciar en un complot de rivals polítics i deutors de préstecs, als Comitès Revolucionaris de la FAI, acusat de cacic i
liberal. Però Ramon Felip no tenia descendència, tan sols els
germans, i tampoc havia fet testament en la data de la seva
mort, per la qual cosa la seva fortuna es va fer invisible, així
com la seva empremta, a la que ja dedicarem un nou capítol.
En aquest nou escenari, la Torre del Barberet i les propietats de Ramon Felip Galicia a Bell-lloc, van ser adquirides per la família Gimferrer per una quantitat de 140.000
pessetes, que no s'ha pogut esbrinar qui les va cobrar. Com
s'ha remarcat, Ramon Felip Galicia no es va casar ni va deixar
testament, però propietats i fortuna es van diluir en estranyes circumstàncies –de les que ja en parlarem en un altre
lliurament–.
La família Gimferrer procedia de Banyoles, on havia prosperat amb la fabricació de sacs de lli i jute. Es va establir a
l'habitatge que es coneix com a Torre del Gimferrer fins al
dia d'avui, conreant finques i participant de la vida social i
econòmica de Bell-lloc. La propietat dels Gimferrer l'adquiria
l'empresa Vall Companys tot just en el traspàs al segle XXI,

finques de conreu
que es van modernitzar al voltant de la Torre
que ja començava
a partir un important
deteriorament. En aquelles
dates, Josep Cau
era alcalde de
Bell-lloc, situació
des de la qual va
poder desplegar
el seu interès per
la
construcció
emblemàtica
i
element arquitectònic singular del
municipi.
L'estratègia de
l'alcalde tenia la voluntat de protegir un edifici històric, per la
qual cosa va negociar la cessió del mateix al poble amb l'argument de transformar-lo en una residència o equipament per
la gent gran, així com altres activitats relacionades. L'interès
per la preservació també va portar al consistori a catalogar
l'edifici com a Patrimoni Arquitectònic d'Interès Local.
Vall Companys no va tenir cap inconvenient en cedir
l'edifici a l'Ajuntament sense cap cost, si havia de destriar-se
a aquesta finalitat. Per aquest motiu, Cau i l'equip de Govern
van encarregar una memòria valorada per a la restauració
de la Torre Gimferrer. El projecte del consistori es va desmuntar en conèixer la xifra de la memòria que es bellugava
sobre els tres milions d'euros, una quantitat inassolible, que
va deixar aparcat el desig.
Tot i la decepció per conservar el que es considerava
patrimoni local del poble, Vall Companys va mostrar la voluntat de col·laborar amb Bell-lloc, i va cedir una parcel·la
de 10.000 metres quadrats per tal que es pogués construir
l'equipament per a la gent gran, una finca situada davant de

“La propietat dels Gimferrer
l'adquiria l'empresa Vall
Companys tot just en el
traspàs al segle XXI, finques
de conreu que es van
modernitzar al voltant de
la Torre que ja començava
a partir un important
deteriorament”
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les sitges de cereals, que està a l'espera d'algun projecte.
La Torre del Gimferrer ha quedat relegada a un munt de
runes i alguna façana en la qual es pot apreciar els seus orígens, enmig d'un conreu extensiu que hi impedeix l'accés,
tot esperant que un s'acabi d'esforçar.
En la situació en què es troba l'edifici, els propietaris l'haurien enderrocat, però la catalogació municipal ho ha impedit.
Vall Companys va deixar clara la seva intenció amb l'edifici
quan el va cedir a l'Ajuntament, i ara tan sols espera que s'enderroqui per si sol i poder disposar del solar per ampliar els

conreus. No voldria que tot això es prengués com un retret,
però es tracta, simplement, de ser fidels a una realitat.
Amb aquest fil conductor de la Torre del Gimferrer, esperem poder desfilar altres històries relacionades amb els que
van ser els seus propietaris, relats que crec poden tenir un
gran interès per la memòria històrica de Bell-lloc i del territori
lleidatà.
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La pedra, un recurs territorial
generador d'activitat econòmica i
ocupació
El Consell Comarcal de les Garrigues, amb la col·laboració del Consell Comarcal del Pla d'Urgell així com del Segrià i l'Urgell, està desenvolupant el projecte innovador i experimental del
Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) “La pedra com un recurs territorial generador d'activitat
econòmica i ocupació”. Una iniciativa que té com a objectiu generar oportunitats econòmiques
innovadores entorn de la pedra fomentant la creació d'ocupació a l'àmbit territorial de les comarques que el recolzen.

E

l projecte compta amb la complicitat de l'INS Mo- entorn de les sortides professionals associades al sector de
llerussa, l'únic centre de Catalunya que imparteix el la pedra.
cicle formatiu de Pedra Natural, i amb aquesta preEls impulsors del projecte han dut a terme una diagnosi
missa es vol donar a conèixer a joves i persones inte- del sector, del qual es desprèn que, tant pel que fa a paletes
ressades en les sortides laborals existents al sector de la pedra. especialitzats en col·locació o restauració en pedra com en la
Però els objectius del projecte van més enllà de la divul- indústria de la pedra, hi ha demanda laboral i les empreses
gació de la professió, i pretén ser un pla integral que inclou la tenen dificultats per trobar personal qualificat.
preservació d'un recurs local amb potencialitats de generar
Aquesta aposta per la pedra també ha comptat amb un
oportunitats de negoci en altres sectors complementaris a la nou al·licient com va ser la incorporació de la construcció
indústria i la construcció com seria el turisme i l'agricultura, la valorització del patrimo- “El projecte també vol arribar a ser eina de professioni, el paisatge i el producte local.
nalització dels treballadors que tenen vinculació en el
El projecte també vol arribar a ser eina
de professionalització dels treballadors que sector de la pedra, en la indústria i construcció princitenen vinculació en el sector de la pedra, palment, així com per a joves en desavantatge laboral,
en la indústria i construcció principalment, residents en municipis de marcat caràcter rural, que
així com per a joves en desavantatge laboral,
residents en municipis de marcat caràcter poden millorar la seva qualificació entorn de les sortirural, que poden millorar la seva qualificació des professionals associades al sector de la pedra”
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de pedra seca en la llista Representativa del Patrimoni Cultural Immaterial per la Unesco. Aquest nou element va ser
una de les conseqüències per les quals els alumnes de l'INS
Mollerussa, que cursen estudis de Pedra Natural, s'afrontessin a la restauració d'una cabana de volta construïda amb la
tècnica de pedra seca.
Els estudiants van dur a terme la restauració d'una cabana de volta al terme municipal de Tarrés a la comarca de les
Garrigues, propietat de Pere Palau, una obra que es va dur
a terme entre els mesos de març i abril amb el suport de
l'Ajuntament de Tarrés. Una experiència que ha servit per
donar visibilitat pràctica de la formació que reben els alumnes i per mostrar una de les possibles sortides professionals
dels joves en l'àmbit de la construcció i, concretament, en la
restauració del patrimoni de pedra.
Amb la voluntat de fer front al gran desconeixement que
hi ha sobre aquest sector i la seva formació, s'han organitzat
les Visites de descoberta a empreses del sector de la pedra
i a l'INS Mollerussa, que tindran lloc el dimarts 7 de maig i
el dilluns 20 de maig i que permetran conèixer empreses de
les Garrigues i de l'Urgell. Les visites són gratuïtes i hi haurà
servei de transport a disposició de les persones participants.
Podeu consultar el programa de les Visites de descoberta
al Blog del Pla Estratègic de les Garrigues:
www.lesgarriguesfentcami.cat

Cabana de volta abans de la restauració

Restauració amb la tècnica de la pedra seca
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Clínica Basel: els mentors de
la vida saludable
Hola! Atura’t. Com està? Crec que fa un temps que no li preguntes. A ell, el teu cos, o a tu, perquè
sou el mateix, per molt que tot sovint se t’oblidi. La unitat bàsica, allò físic amb que ocupes espai i vius els moments. No hauria de fer falta, doncs, trobar-se malament per prestar-li atenció
i cuidar-lo. Cuidar-se.

A

la Clínica Basel, ho tenen molt clar. Tots els experts que la conformen coneixen la importància
de responsabilitzar-se del propi cos i de la salut.
Però ells no hi son per fer-nos retrets: saben que els temps
son frenètics, i que tot sovint ens oblidem de parar atenció a
allò més important, que som nosaltres mateixos. Ells hi són
per ajudar-nos i acompanyar-nos en processos no només de
curació i recuperació, sinó en el dia a dia, en els hàbits i en
els camins cap a petits grans objectius.
La Clínica Basel amb la Laura Roca i la Cristina Solà al
capdavant, com a sòcies i fundadores, compta amb un equip
multidisciplinari expert en multitud de camps diversos, que
treballa conjuntament per garantir a la persona que entra
a la clínica que, junt amb el seu treball i voluntat, acabarà
assolint el progrés. És el punt de trobada de professionals
especialitzats d’arreu que compten amb un gran recorregut
en el seu àmbit, referents del món de la salut que ens rebran,
ens orientaran i ens acompanyaran en cadascun dels nostres
processos (curatius, preventius, formatius, etc.) i que estan al
nostre abast a un cop de porta, tot des d’un punt característic de sensibilitat, confiança i gran professionalitat. La clínica,
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a més, compta amb una tecnologia punta que acompanya
l’experiència humana (Bemer, Oligoscan, Scenar, Neuralter,
Therma Lipo-eco, Equilios) i que se sumen als coneixements
dels doctors per tractar aspectes tan diversos com la circulació, el mesuratge de reserves d’elements al nostre cos, el sistema nerviós, el dolor i la inflamació, la grassa, l’envelliment
o el funcionament glandular. Un seguit d’espais adequats
per diversos usos (consultes, aparells mèdics, yoga, relaxació
i meditació, educació postural, ioga i “Mindfullness”, preparació en el part i postpart, etc.) ofereixen al client l’atenció
més complerta segons les necessitats.
Aquest servei de primer nivell ha estat possible gràcies
als treballs de les seves fundadores, que van obrir la clínica
com a resposta natural a una necessitat de creixement que
van copsar
quan el des- “Cada mes, organitzen un seguit
patx d’Op- de tallers i xerrades sobre àmcinatura, la bits diversos relacionats amb
botiga especialitzada en la salut i el benestar oberts a
p r o d u c t e s tothom i gratuït”
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“Quan un pacient entra a la
clínica, no només entren en
acció els professionals i els seus
coneixements, que treballaran
en equip per trobar una solució
conjunta, junt amb tota l’aparatologia que utilitzen, sinó que
també és essencial que hi hagi
la voluntat del mateix pacient
de participar activament en els
processos del tractament”
ecològics amb què encara avui complementen la seva activitat a la clínica, quedava cada cop més petit davant els
requeriments dels clients. Elles són la Laura i la Cristina, que
han unit la millor aparatologia i els experts i professionals
més formats i amb més experiència en un espai immillorable, tot sota el concepte de Medicina Integrativa; un concepte que cada dia ens sona més i que compta amb més
professionals i pacients que s’hi recolzen obtenint resultats
molt positius. Aquesta engloba el millor de les especialitats
de la medicina convencional i la medicina natural per aconseguir fer els tractaments més eficaços i menys agressius
dels problemes de salut, tot allunyant-se de la idea que una
malaltia es tracta incidint en el símptoma, i anant a buscar i corregint, en canvi, les causes de fons que provoquen
aquests desequilibris en l’organisme. Aquesta visió holística,
que considera tots els processos vitals i de l’organisme com
inseparables, interrelacionats (i que ja comença a gaudir
d’una tradició important en altres països com Itàlia, França
o Alemanya), requereix també de treball en equip entre professionals que permeti adquirir una visió global alhora que
especialitzada de la situació del pacient, de manera que ell
pugui progressar en tots els àmbits que faci falta per assolir
l’estat de benestar. “On no arriba un, arriba l’altre”, apunten
les sòcies fundadores, que tenen una vasta formació en múltiples camps com la Psicologia Clínica, la Naturopatia, l’Osteopatia, la Psiconeuroimmunologia, la Medicina Biològica, els
Pilates i la Reeducació Postural. Així, quan un pacient entra
a la clínica, no només entren en acció els professionals i els
seus coneixements, que treballaran en equip per trobar una
solució conjunta, junt amb tota l’aparatologia que utilitzen,
sinó que també és essencial que hi hagi la voluntat del mateix pacient de participar activament en els processos del
tractament. El treball en equip, segons expliquen la Laura i
la Cristina, no és només entre els professionals, sinó també i
sobretot amb qui vol tractar-se. Per responsabilitzar-se de la
salut d’un mateix, puntualitzen però, no és necessari arribar
a estar malalt i tenir un diagnòstic. A més, no són partidàries
d’utilitzar etiquetes. “Tu tens això ara, però tu no ets això”,
puntualitza la Cristina. Així, prendre consciència de la im-

portància de mantenir i cuidar la pròpia salut permet arribar
a fer prevenció de les malalties. N’hi ha, segons expliquen,
com la diabetis, que donen senyals entre 15 i 20 anys enrere.
Els professionals de la clínica tenen la formació suficient per
fer un diagnòstic precoç i treballar en la prevenció si l’usuari
també hi posa de la seva part. Si, en canvi, la malaltia ja està
diagnosticada, des de la clínica actuaran partint de la idea
que un quadre que ve desenvolupant-se des de fa tants anys
no podrà revertir-se amb una simple pastilla. Tant si es tracta
de prevenció com de cura, en el procés de tractament cal
sumar-hi hàbits alimentaris i de vida, higiene de son, exercici físic, etc. “S’ha d’anar tocant totes les tecles i sumar una
mica d’aquí i una mica d’allà per poder revertir situacions o
guanyar en qualitat de vida i mantenir-la”, manifesta la Laura. Una qualitat de vida que tots desitgem, i que perseguim
fent equilibris (i desequilibris) en el dia a dia, però que, per
assolir-la, de vegades ens tocaria reconèixer que necessitem
de l’ajuda o guia dels experts. La bona notícia és que la Clínica Basel ens ho posa fàcil: cada mes, organitzen un seguit
de tallers i xerrades sobre àmbits diversos relacionats amb
la salut i el benestar oberts a tothom i gratuïts, que tracten
des de les al·lèrgies i el sistema immunològic, a tecnologies
de l’estètica i la salut, passant per presentacions de llibres
sobre maternitat o additius alimentaris. És a dir, al gust de
tothom. Aquest caràcter pedagògic evidencia una voluntat
d’educar i conscienciar en la salut, de compartir un coneixement no només útil, sinó necessari i, en definitiva, actuar
més enllà de les consultes i la relació doctor-pacient. La salut
integrativa no és només una disciplina que ja han demostrar
dominar, sinó una filosofia de vida -mai millor dit- que resulta i que, ara, ja és a l’abast de tothom.
Més informació:
C/ Muralla 2 1r - Mollerussa
973 803 955 - 675 589 992
www.clinicabasel.com
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La llegenda de la camamilla de
Linyola convertida en 'L'Elixir' amb
reconeixement internacional
Diuen els linyolencs que, històricament, han tingut una fixació amb la camamilla, una planta que
la quitxalla local es dedicava a collir en els marges de les finques per tal d'aconseguir uns dinerons per poder gastar durant la Festa Major. Al mes d'abril, les bicicletes feien autèntics carrerons
pel terme de Linyola a la recerca de la camamilla, joves inquiets que conreaven les plantes per
després vendre-les al poble, per elaborar les infusions i licors, segons explica Mingo Sarradell.

A

questa activitat tradicional de fa més de mig segle, va deixar empremta a Sarradell, que ha dedicat els darrers quinze anys a compaginar la seva
activitat professional amb la recerca al voltant de
la camamilla i els licors que se'n podien elaborar.
L'investigador linyolenc ha descobert que la camamilla
ha sigut una planta molt apreciada des dels temps del Neandertal, tal com demostren les troballes arqueològiques a la
cova del Sidrón d'Astúries
La descoberta continua en cultures posteriors com l'egípcia, que anomenaven a la camamilla ‘Planta del Sol’ per la
seva forma, i pel fet que obre les fulles en els moments més
càlids del dia. La planta s'utilitzava com a antídot contra la
malària, i als faraons se'ls col·locava un ram de camamilla en
els sarcòfags, per tal que els acompanyés en el seu traspàs.
En la cultura grega, la ‘matrix’ - del nom científic ‘matricària’- s'utilitzava per remeiar el mal de panxa i per assistir a
les dones en el moment del part. I en temps posteriors, era
considerada la planta contra les adversitats, ja que guaria a
altres plantes de malalties i propiciava la seva recuperació.
La recerca de Sarradell l'ha portat a treballar en l'elaboració
de licors que mantinguessin aquestes qualitats digestives i
curatives, intentant reduir la quantitat d'alcohol de la maceració i combinant la camamilla amb espècies i botànics, fins
a aconseguir una recepta única.
Mingo Sarradell destaca que la camamilla de Linyola té unes característiques que
la diferencien de la d'altres procedències,
gràcies a les característiques de la terra, que
aporten més dolçor.
Aquestes qualitats les van descobrir els
alemanys, que als anys seixanta es van dedicar a conrear tota la camamilla que estava al
seu abast. La portaven al seu país i retornaven la pellerofa en forma de sobres d'infusió, i l'essència la convertien en un producte
que, sembla ser... curava tots els mals.
Mingo Sarradell va tenir l'oportunitat de
conèixer a Gerard Barsalà, un emprenedor
d'Almacelles que va fundar l'empresa Elixirs
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de Ponent, un projecte que va néixer amb l'elaboració del
licor Limonetti. Aquest producte va ser reconegut amb la
medalla d'or en el Catavinum World Wine & Spirits 2017,
un reconeixement amb el qual es constatava el mestratge
de Barsalà.
D'ambdues experiències en va sorgir una aliança: d'una
banda la recepta original del Mingo Sarradell; de l'altra, l'experiència de l'elaborador Gerard Barsalà, que ha fet possible
aconseguir el licor de camamilla ‘L'Elixir’. Un producte que
també compta amb la complicitat del Parc de les Olors de
Linyola, on es conrea la camamilla per a la seva elaboració.
Àlex Mases, el propietari del conreu, destaca que la camamilla és un símbol per Linyola, una planta de la qual es coneixen dades d'usos i aprofitaments des de fa més de 150
anys. Dades que constaten que el biotip de la camamilla de
Linyola es pot considerar com la millor del món, una planta
amb la qual, al llarg dels anys, els linyolencs han elaborat
tota mena de licors
Mases afegeix que aquesta simbiosi de producte, tradició i experiència ha fet possible aconseguir un producte amb
un alt valor afegit.
Amb tots aquests components, Elixirs de Ponent amb
L'Elixir de camamilla, va tornar a revalidar una medalla d'or
en el certamen Catavinum World Wine & Spirits 2019, celebrat a Vitòria el passat mes de febrer. Uns premis als quals

TR La revista de www.territoris.cat

optaven 4.000 vins, caves i begudes destil·lades, entre els
quals va destacar L'Elixir de camamilla, en la categoria de
Vins de licor.
Elixirs de Ponent ha aconseguit transformar la recepta
original adaptant-la als nous hàbits de consum tot mantenint les propietats digestives, però incorporant qualitats
que aporten les espècies i els botànics, que el fan ideal
com a base per fer còctels en l'àmbit de la destil·leria o
com a ingredient culinari.

“La camamilla és un símbol per Linyola,
una planta de la qual es coneixen dades
d'usos i aprofitaments des de fa més de
150 anys”
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Els artistes targarins contemporanis,
protagonistes de la nova sala
permanent del Museu Tàrrega Urgell
Des de fa unes setmanes, el Museu Tàrrega Urgell disposa d’una nova sala d’exposicions permanent. Es tracta d’un àmbit molt esperat per la ciutadania, el Museu i el mateix Consistori, que porta per títol ‘Forjant un sistema artístic’ i on s’hi desplega una cinquantena d’obres de vint-i-quatre
artistes targarins emmarcades entre els anys 1875 i 1965.
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E

ntre aquestes pintures, escultures i fotografies,
s’hi exposen peces d’Antoni Alsina Amils, Ramon
Alsina Amils, Josep Balcells, Evarist Basiana, Antoni
Boleda, Magí Escribà, Josep Güell, Francesc Marsà,
Jaume Minguell, Lluís Trepat, Guillem Viladot, Miquel Martí
Florensa i Jaume Calafell.
Es tracta, doncs, d’una ocasió històrica per conèixer de
primera mà una panoràmica rica i variada estilísticament de
la creació artística targarina de finals del segle XIX i la primera
meitat del segle XX, quelcom que es complementa amb la inclusió d’alguns creadors forans que també van contribuir notablement a promoure l’esperit artístic a la capital de l’Urgell.
Entre les redescobertes biogràfiques a les que convida
la mostra, cal destacar la de la figura de la fotògrafa Palmira Puig-Giró (Tàrrega, 1912 – Barcelona, 1978), pràcticament
una desconeguda fins fa poc que desenvolupà la totalitat de
la seva trajectòria artística al Brasil, on es traslladà als anys 40 del segle passat per trobar-se
amb el seu marit, Marcel Giró.
El discurs museístic d’aquest projecte arrenca de la tesi de la Dra. Esther Solé i Martí (Universitat de Lleida), i permet al visitant conèixer
en conjunt, i harmònicament, diverses generacions d’artistes i peces vinculades a l’àmbit creatiu de Tàrrega. Un diàleg complex i necessari
que explica la configuració del seu sistema artístic com a part de l’ànima creativa catalana.

Aquest recull de peces s’acompanya de tot tipus de documentació original de l’època, que en reforça l’aproximació
i el discurs; com ara retalls de premsa, cartells, catàlegs, fulletons i fotografies.
Les peces exposades a ‘Forjant un sistema artístic’ provenen principalment del fons artístic de la pinacoteca, obres
en general poc conegudes pel públic; i també de cessions de
col·leccions particulars.

“Una ocasió històrica per conèixer de primera mà una panoràmica rica i variada
estilísticament de la creació artística targarina de finals del segle XIX i la primera
meitat del segle XX”
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Nova llei hipotecària: més
protecció a la ciutadania
L’explosió immobiliària va protagonitzar episodis tristos en els
quals van quedar al descobert els abusos comesos per la banca:
clàusules terra, desnonaments, imposició de productes financers…
Tot i que amb retard, el Congrés ha aprovat una nova llei hipotecària que entrarà en vigor el 16 de juny, amb la qual es fomenta la
protecció al públic consumidor i es millora la transparència.
Prohibit obligar
Amb l’excusa d’oferir-te condicions creditícies més bones,
l’entitat financera t’obligava o et condicionava a contractar serveis vinculats, com targetes de crèdit, domiciliacions de nòmines
i pagament de rebuts i assegurances vinculades a la hipoteca.
Ara es poden oferir tots els serveis i productes, però el client
té dret a denunciar qualsevol pressió. L’entitat financera està
obligada a acceptar pòlisses alternatives amb les condicions i
prestacions equivalents a les proposades, i no podrà cobrar cap
despesa per les anàlisis de les pòlisses que se li presentin. I el
que és MOLT IMPORTANT, acceptar una pòlissa alternativa no
ha de suposar “un empitjorament en les condicions de qualsevol naturalesa del préstec”.
El notari vigila
La clientela podrà preguntar tots els detalls i el banc estarà obligat a aclarir les clàusules de la hipoteca, el repartiment
de despeses i les situacions que es puguin produir (favorables
o no). Amb aquesta informació, les persones que hagin decidit
contractar una hipoteca han d’anar obligatòriament al notari un
dia abans de signar per rebre assessorament gratuït i emplenar
un test.
A més, es prohibeixen les clàusules terra, es rebaixen les comissions per amortitzacions anticipades i s’amplien els temps
de desnonament a 12 o 15 quotes impagades. A més, totes les
despeses vinculades a la concessió d’un crèdit aniran a càrrec de
l’entitat financera, amb l’excepció de la taxació.
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Sistemes Electrònics Progrés
adquireix el complex tecnològic del
Palau d'Anglesola
Alguns dels grans avenços del sector tecnològic ens han arribat de la mà de joves emprenedors,
creatius i inquiets que han posat el seu enginy al servei de la societat; personatges com Steve
Jobs o Steve Wozniak que van revolucionar el món de la computació i van fer possible que l'ordinador es convertís en una eina a l'abast de tothom. La marca Apple i el seu Macintosh van ser
el punt de partida d'un seguit de destacadíssims avenços tecnològics.

A

casa nostra, també hem tingut exemples d'aquesta
emprenedoria, possiblement no amb la rellevància
d'Apple, però no per això menys important. Aquest
seria el cas de Jaume Solsona i Enric Segarra, dos
lleidatans que l'any 1985 van impulsar l'empresa Sistemes
Electrònics Progrés. Un projecte que tenia la voluntat de
desplegar la tecnologia en el sector més proper per als joves
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emprenedors, com era l'agricultura, agroalimentària i la ramaderia i en una àrea sensible com és l'aigua.
La iniciativa, que arrencava en el seu Silicon Valley particular
a Bellpuig de la mà de Solsona i Segarra, ha derivat en una
companyia amb branques internacionals i una plantilla de 47
treballadors, líder en el seu sector a Espanya i Portugal. Al llarg
d'aquesta trajectòria Progrés ha desenvolupat 82 projectes
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Text: Josep A. Pérez
Fotografia: Sistemes Electrònics Progrés

dels quals s'han venut més de 100.000 unitats en 20 països.
La companyia ha fet una gran aposta en R+D, dedicada plenament al desplegament de sistemes de gestió per l'estalvi d'aigua i la millora de la productivitat en explotacions agràries i
ramaderes, amb alguna diversificació puntual en el sector de
la jardineria. Projectes pioners que han estat reconeguts per un
important palmarès de 38 premis a la innovació tecnològica.
Entre aquests guardons, cal destacar el Premi a la Tecnologia,
que atorgava la Generalitat
l'any 1994, essent l'empresa
més petita que l'havia rebut,
ja que aquell any Progrés
comptava amb 7 treballadors.
Sota la marca Agrònic, la
companyia exporta el 35% de
la seva producció, i disposa
d'una xarxa de prop de 600
col·laboradors arreu del món,
que es dediquen a la integració i instal·lació de sistemes
de reg, gestionats pels equips
tecnològics de Progrés.

“La companyia ha fet una gran aposta en
R+D, dedicada plenament al desplegament
de sistemes de gestió per l'estalvi d'aigua i la
millora de la productivitat en explotacions
agràries i ramaderes, amb alguna diversificació puntual en el sector de la jardineria”
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El nivell de desenvolupament tecnològic de la marca Agrònic té trial del Palau d'Anglesola, un espai que ha estat bressol d'altres
com a objectiu obtenir, analitzar i controlar dades sobre el clima, projectes, i que des del gener del 2019 s'ha convertit en el cenel sòl, o el cultiu, per tal d'aplicar la quantitat d'aigua òptima per tre logístic de la companyia. Instal·lacions que pretenen aportar
aconseguir la millor producció. Eines que incorporen una gran més visibilitat, funcionalitat i millors condicions per continuar
funcionalitat per a l'usuari, ja que es poden gestionar des de dis- apostant per una producció de qualitat.
positius mòbils amb un control total dels equipaments de reg,
amb el consegüent estalvi d'aigua, fertilitzants i energia.
A tots aquests avantatges també cal destacar que la proximitat
de la companyia i la disponibilitat de la xarxa d'instal·ladors garanteix el suport i el manteniment eficaç de les instal·lacions.
Progrés ha fet evolucionar els seus productes de manera que
els usuaris poguessin disposar de la base de dades imprescindibles per millorar les seves explotacions agrícoles, ramaderes
o agroalimentàries. Per aquest motiu, l'any 2014 van desplegar
una plataforma cloud -núvol- on es podrien emmagatzemar les
dades dels equips, per tal que des d'aquest fossin consultables
pels clients. I a partir d'aquí, el nou web i l'app per gestionar els
equips des de dispositius mòbils.
Han estat 39 anys de creixement continu i de desenvolupament constant per donar resposta a l'entorn empresarial i industrial de la companyia, el
que ha suposat un important “ Agrònic té com a objectiu obtenir, analitzar i controlar dades socreixement que ha obligat a bre el clima, el sòl, o el cultiu, per tal d'aplicar la quantitat d'aigua
Sistemes Electrònics Progrés a òptima per aconseguir la millor producció. Eines que incorporen
fer un gran pas qualitatiu per
una gran funcionalitat per a l'usuari, ja que es poden gestionar des
garantir el creixement. L'any
2018 adquirien el complex de dispositius mòbils amb un control total dels equipaments de reg,
tecnològic del Polígon Indus- amb el consegüent estalvi d'aigua, fertilitzants i energia”
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Diuen i diuen,
sobre l’embaràs i la
maternitat
Cristina Mongay
@cris_mongay

Doctora en Història de l'Art, Màster en
Patrimoni Cultural
Redactora de Territoris i de Surtdecasa
Ponent
Diuen que la maternitat és el millor
que et pot passar com a dona, la fita més
gran que viuràs pels temps dels temps i
que no té cap altre compatiu.
Diuen que et canvia per sempre més
la vida i que, des del moment en què t’assabentes que estàs embarassada, la teva
vida gira el romp i sempre més es dedicarà
al 100% al teu fill o filla.
Diuen que ja mai més dormiràs tranquil·la, i que aprofitis els mesos d’embaràs
perquè ‘se t’acaba el chollo’, la vida social i
l’entrar i sortir de casa quan i com vulguis.
Diuen que l’ordre, el feng shui i la
puntualitat s’han acabat per sempre a
la teva llar, i al teu codi de conducta.
Diuen que si tens el ventre punxegut
tindràs un nen, i que si és arrodonit, i
se’t deforma la cara, tindràs una nena
–perquè et pren la guapura–.
Diuen que mai més el teu cos serà el
mateix, que la fermesa i la continència
urinària t’han abandonat per sempre,
i que la relació amb la teva parella es
converteix en la de companys de pis –i
de factures–.
Ojo! Diuen –per si no te n’has adonat
encara– que t’has de cuidar, que has de
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reposar molt i que tinguis cura. Però “Veure una embarassada –o
cura amb tot! Amb el menjar, amb el
una mare primerenca– és ben
beure, amb el sucre, amb la sal, amb la
cafeïna, amb la higiene, amb conduir, bé una temptació per les opiniamb pujar pesos, amb fer exercici, ons fàcils, les rotllanes d’escaamb com et mous, amb qui et mous,
la i els grups de WhatsApp”
amb on vas, amb el fred, amb la calor,
amb els microbis, amb la radicació solar, amb depilar-se, amb tenyir-se, amb els forats
de la capa d’ozó, amb els craters de la lluna, etc.
I dic jo, cal que la gent ens digui tant, a les embarassades i les mares? Els consells,
quan els demanem, són d’agrair –fins aquí d’acord–; però els gratuïts, els no sol·licitats, els llençats amb malícia o els negatius, són necessaris de veritat? Beneficien a
la futura mare d’avui, insegura i excessivament sobre informada?
Veure una embarassada –o en el seu defecte, una mare primerenca– és ben bé una
temptació per les opinions fàcils, les rotllanes d’escala i els grups de WhatsApp. És comprensible que la il·lusió de tots plegats per estar a prop del procés de creació d’un petit
o petita ens faci perdre una mica l’oremus, però potser hauríem de pensar una mica
abans de dir el primer que ens passa pel cap quan veiem la ‘nostra innocent víctima’: la
mare dels trons. Si la natura ens va donar una boca i dues orelles, potser és per parlar
menys i escoltar més, i certamen caldria escoltar més les inquietuds i els dubtes que
aquesta pugui tenir, que espetegar aquest nivell de classes magistrals gratuïtament.
Tant soroll d’ambient ensordeix el que de veritat importa a les dones que serem
mares: escoltar la pròpia intuïció i atendre el sentit comú.
És lògic que l’embaràs i la maternitat tenen coses precioses –és cert!–, però
també coses horribles que voldries fer desaparèixer del mapa, com passa en tot en
la vida! Desenganyem-nos! No vivim en una comèdia de Hollywood quan criem,
ni en les stories d’Instagram on tot és meravellós i de color de rosa. Per tant, que
aquestes opinions de franc no ens venguin llegendes urbanes ni veritats a mitges.
Per gaudir d’una experiència tan brutal com és ser mare –no sé si la millor
i més gran que es pot viure, però sí que un autèntic terrabastall vital–, el més
raonable és que les mares tractem
“No vivim en una comèdia de
de treure ferro a les coses, que ens
escoltem més a nosaltres mateixes i
Hollywood quan criem, ni en
que passem de llarg de les ximpleries
les stories d’Instagram on tot és i els rumors. Es tracta d’encarar les
meravellós i de color de rosa”
situacions noves amb bon humor –
tot i el descontrol que suposen–, i
intentar no perdre l’essència d’una mateixa.
Cal deixar-nos provar sense tantes exigències socials, experimentar per encertar, i fallar i corregir quan convé; i en definitiva, aprendre de mica en mica aquest
nou rol al nostre ritme. Tothom hem estat novatos en molts moments de la nostra
vida, doncs aquest és el nostre moment, no hi fiqueu la lupa sobre. Què sigui el
màxim de dolç i constructiu possible!
Al cap i a la fi, el model que donarem des del primer dia als nostres fills i filles
es predica amb l’exemple. I si volem criar
ciutadans feliços, que mirin la vida amb alegria i energia, capaços d’assumir la frustració, que gaudeixin de les petites coses de la
vida, que valorin l’esforç, el treball i la dedicació, no els hi podem ficar abans d’hora, i
entre tots i totes, la cuirassa de les pors i els
límits infundats del món dels adults.
Posats a dir, que la gent digui el que
vulgui! Que el camí de cadascuna l’escriu
qui sosté la ploma!
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Blanc i negre
Ja arriba, al gràcil galop, el final d'aquesta història!
Un sospir mirant al sol, per un segle més de boira
Punts i a part com meteorits vénen ja cantant victòria
I és que ja estaven escrits perquè ens crèiem que era nostra
La por, un incessant crit que eclipsa la memòria
L'ombra d'un capítol trist: tanta derrota; tanta glòria
S'alcen al proper revolt com una foscor somorta
D'un epíleg irresolt amb ànsies de vanaglòria

@marinapbarta

Puntuals com els matins, els fins no piquen a la porta
I al silenci penedit, la raó feta cabòria
Es perdrà pel cel en gris, blanc i negre de la història
Si altre cop es creu tot dit: la veritat és transitòria
MARINA PALLÀS I BARTA

Recuperem una fotografia històrica amb un
poema de Marina Pallàs i Barta, antropòloga i
redactora a Territoris.cat.

Fotografia: Fons Pere Català - Arxiu Nacional de Catalunya (ANC)
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