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L’edició 2019 de l’informe Digital News del Reuters 
Institute assenyala el creixement de les persones que 
trien evitar o fins i tot rebutjar les notícies. L’informe 
se centra en els avenços en nous models de negoci en 
línia pagats, confiança i desinformació, l’impacte del 
populisme, el canvi a aplicacions de missatgeria privada 
i l’augment de podcasts.

Les expectatives de l’audiència i la propagació social 
són els principals impulsors de les estratègies de notí-
cies. Prenguem el canvi climàtic com a exemple. Greta 
Thunberg, l’adolescent sueca que va abandonar l’escola 
per promoure la causa. 

La jove no té cap formació en l’àmbit del canvi climà-
tic, però reuneix moltes més mencions a la cerca de Go-
ogle (14 milions) que la reconeguda climatòloga d’Ox-
ford, Myles Allen (12 milions). Al juny, la jove Thurnberg 
apareix en una revista científica francesa i va ser rebuda 
per una xarxa francesa de notícies per fer comentaris 
sobre l’onada de calor. 

Els mitjans de comunicació d’avui prefereixen la 
“càndida experiència” d’una jove de 16 anys perquè 
està preparada i polida per les xarxes socials. Fins i tot, 
si només pot oferir respostes monosil·làbiques. Això no 
només sembla moralment malaltís, sinó també preocu-
pant per al futur de les notícies.
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La Generalitat renova la visió catalana sobre 
la Mediterrània

Els objectius de l’Estratègia MedCat 2030 són contribuir a canviar l’enfocament 
del projecte mediterrani a Europa, reforçar les relacions entre ambdues ribes i 

desplegar l’Agenda 2030 de desenvolupament sostenible.

a Mediterrània és una prioritat per a l’acció exterior 
catalana. L’Estratègia mediterrània de Catalunya, 
MedCat 2030, dota el Govern de Catalunya d’un full 
de ruta al servei del desplegament de l’acció exterior L

catalana a la Mediterrània i inclou un Pla d’acció 2019-2022 
que s’impulsarà en els propers quatre anys. Es tracta d’una 
eina a mitjà i llarg termini: estableix una visió, uns eixos i 
uns objectius estratègics. El seu horitzó 2030 s’alinea amb 
els reptes globals en el marc dels Objectius de Desenvolu-
pament Sostenible de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides. 
El concepte de mediterraneïtat té per a Catalunya un valor 
afegit en termes de projecció i d’atracció, ja que inclou unes 

percepcions inherents sobre l’estil de vida, la creativitat cul-
tural o la gastronomia.
El contingut de l’Estratègia, liderat pel Departament d’Acció 
Exterior que encapçala Alfred Bosch, s’ha dissenyat i consen-
suat entre tots els departaments de la Generalitat de Catalu-
nya, així com amb actors de la societat civil i experts. 
L’Estratègia MedCat 2030 identifica tres eixos principals: el 
compromís amb els reptes globals, promovent un model re-
gional per incidir en els reptes d’abast humà, social i econò-
mic que afecten la totalitat de l’acció exterior; la incidència i 
un projecte renovat, contribuint a l’impuls d’un nou projecte 
europeu per a la Mediterrània; i unes aliances per a la pro-
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jecció i l’intercanvi, aportant visibilitat, incentivant les relaci-
ons i acostant la Mediterrània a la societat catalana.
L’Estratègia MedCat 2030 consta de set objectius estratè-
gics, desplegats en un pla amb 20 línies d’acció, amb 116 
línies destacades i més de 250 actuacions departamentals 
en curs l’any 2019. L’Estratègia contribueix a afrontar els rep-
tes globals, a través del desenvolupament de tres eixos de 
l’ODS 17 de l’Agenda 2030: la innovació, la mobilització de 
recursos, l’intercanvi de coneixement i la creació de capaci-
tats i de treball en xarxa que assegurin la coherència entre 
iniciatives d’actors diversos a la Mediterrània.

El pes de la Mediterrània
Algunes dades il·lustren el pes de la Mediterrània a Catalu-
nya en diferents sectors d’oportunitat socials, culturals i eco-
nòmics. Destaca la importància dels vincles humans. Un 21% 
del total de residents estrangers a Catalunya provenen de la 
riba sud de la Mediterrània. La Mediterrània representa un 
28% de la totalitat de la cooperació catalana al món (2017). 
A més, gairebé un 25% de la mobilitat universitària té com a 
origen un país mediterrani.
Actualment una trentena de centres, institucions internacio-
nals i xarxes dedicades exclusivament a la Mediterrània tenen 
seu a Catalunya. Així mateix, les relacions amb la Mediterrània 
representen el 32,7% del comerç exterior a Catalunya (2017), 
amb sectors com l’agroalimentari, en el qual Catalunya ha ex-
portat en els últims anys un 25% més del que importa a tota la 
Mediterrània. Amb Barcelona com el port més important en 
volum de passatgers, Catalunya és el hub logístic intermodal 
més gran del sud d’Europa, i la Mediterrània representa un 
28% del total del volum mogut als ports catalans.
A partir d’una consulta amb més de 250 experts, actors po-
lítics, institucionals, econòmics i socials, s’han identificat 
les tendències globals i els riscos i les oportunitats en què 
aquestes es tradueixen a l’espai mediterrani, alhora que se 
n’han deduït unes recomanacions per a l’elaboració de l’Es-

tratègia mediterrània de Catalunya. 
Entre d’altres, s’ha exposat com anem cap a una Mediter-
rània més africana i més urbana, amb els reptes que això 
planteja en termes de prestació de serveis públics, habitatge 
i transport. El canvi climàtic conforma un dels reptes més im-
portants, sent l’espai mediterrani especialment vulnerable. 
Com a conseqüència de les potencialitats i reptes destacats, 
el Govern de Catalunya aporta una visió a llarg termini que 
aposta per una comunitat mediterrània innovadora, inter-
cultural i inclusiva, i promou una estratègia renovada que 
contribueixi a un canvi necessari en l’enfocament de les re-
lacions mediterrànies, en el marc dels objectius de l’Agenda 
2030.

Seguiment i avaluació
Per assegurar la capacitat de resposta i la coordinació de 
l’Estratègia, s’ha previst un sistema de governança que ga-
ranteix la participació dels actors, de les institucions i dels 
departaments de la Generalitat de Catalunya, amb un grup 
de treball interdepartamental i una plataforma MedCat d’ac-
tors i experts, amb el suport del Departament d’Acció Exte-
rior, Relacions Institucionals i Transparència, per mitjà de la 
Secretaria d’Acció Exterior i de la Unió Europea. 
Finalment, s’ha elaborat un sistema de seguiment i avaluació 
de l’acompliment del desplegament de l’Estratègia i els seus 
objectius. Aquesta avaluació serà una eina de transparència 
i visibilitat que permetrà comunicar els resultats obtinguts 
periòdicament i promoure la participació dels agents impli-
cats. D’altra banda, permetrà avaluar el grau d’efectivitat en 
el desplegament de l’Estratègia i el seu impacte, aportant 
els elements de millora dels instruments i dels recursos a 
aportar-hi.

“L’Estratègia MedCat 
2030 identifica tres 
eixos principals: 
el compromís amb 
els reptes globals, 
promovent un model 
regional per incidir 
en els reptes d’abast 
humà, social i 
econòmic que afecten 
la totalitat de l’acció 
exterior”
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Els Espais Naturals de Ponent 
arriben a les escoles

El projecte Espais Naturals de Ponent, fa anys que treballa per realçar els valors dels 
espais naturals de Ponent, en primer lloc, entre la població local per tal de garantir la 

seva preservació i, en segon lloc, entre la població forana per tal de fomentar l'ecoturisme 
i que aquest ajudi a diversificar i potenciar l'economia al territori.

quest setembre però, el projecte ha arribat a les 
escoles a través d’un dossier explicatiu on s’ofe-
reix a la comunitat educativa una proposta basada 
en la descoberta dels espais naturals de Ponent. A

L’oferta presentada tindrà dues parts diferenciades que es 
complementaran entre elles; una activitat dinamitzada al 
centre per conèixer els paisatges dels Espais Naturals de Po-
nent i una sortida de descoberta guiada i dinamitzada per 
professionals del territori.

La iniciativa es presenta amb un doble objectiu; per una 
banda, apropar els espais naturals que hi ha a les terres de 
Lleida i els seus valors, als infants i joves dels centres educa-
tius del propi entorn i per l’altra, per enfortir l’incipient teixit 
empresarial que es comença a desenvolupar al nostre terri-
tori, diversificant d’aquesta manera l’economia rural.

Així doncs, la primera part serà una activitat, en forma 

de joc, que es durà a terme al centre educatiu amb l'objectiu 
de donar a conèixer els espais naturals de Ponent, a través 
dels ocells que hi habiten i la seva interacció amb els ele-
ments de l'entorn. 
Aquesta primera 
part serà duta a 
terme per un tèc-
nic del projecte, i 
s'oferirà de forma 
gratuïta quan l'es-
cola contracti la 
segona part de la 
proposta.

Pel que fa a la 
segona part con-
sistirà en aquestes 

“La iniciativa es presenta 
amb un doble objectiu; 
per una banda, apropar 
els espais naturals que 
hi ha a les terres de 
Lleida i els seus valors, 
als infants i joves dels 
centres educatius del propi 
entorn i per l’altra, per 
enfortir l’incipient teixit 
empresarial”
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sortides de descoberta d'un espai natural a través de la rea-
lització d'una activitat de caire naturalístic i/o cultural, com 
una descoberta dels usos populars de les plantes que hi ha 
en els espais naturals, una caminada de descoberta pels Se-
cans de Mas de Melons-Alfés, una visita guiada a Vimferri, 
on es podran veure aus, rèptils i mamífers autòctons o bé 
una ruta en BTT per la Segarra medieval.

Durant el  curs escolar 2019/2020 s'oferiran 8 sortides 
als espais naturals de l’Aiguabarreig Segre-Noguera Ribagor-
çana (al Monestir de Les Franqueses, de Balaguer), a l’Aigu-
abarreig Segre-Cinca (a la Granja d'Escarp o Massalcoreig), 
als Secans de Belianes-Preixana (terme municipal de Preixa-
na), als Secans de Mas de Melons-Alfés (Centre d'Interpre-
tació dels Secans de Mas de Melons), a Plans de Sió i Valls 
del Sió-Llobregós (Castell de Concabella) i a l’Estany d'Ivars 
i Vila-sana.

Les activitats estan adreçades principalment a les escoles i 
instituts, i estan pensades perquè els alumnes descobreixin el 
medi natural que els envolta, l’estimin, el respectin i el preservin.

S’ha de tenir en compte que, en tractar-se d'una propos-
ta dinàmica, és probable que durant el curs s'hi vagin incor-
porant noves activitats i espais on realitzar les sortides.

La informació s'anirà actualitzant al lloc web del projecte 
(www.espaisnaturalsdeponent.cat) que a més a més, comp-
ta amb els audiovisuals i la informació de tots els espais, 
les visites virtuals, el programa de propostes dels caps de 
setmana, la informació de La Ruta d'en Pius i l’agenda i les 
notícies actualitzades.

El projecte Espais Naturals de Ponent
Espais Naturals de Ponent és un projecte de cooperació 

coordinat per l'Associació Leader de Ponent.  El seu objectiu 
principal és realçar els valors dels espais naturals de Ponent, 
en primer lloc, entre la població local per tal de garantir la 
seva preservació i, en segon lloc, entre la població forana per 
tal de fomentar l'ecoturisme i que aquest ajudi a diversificar 
i potenciar l'economia al territori.Actualment, el projecte 
Espais Naturals de Ponent actua en les sis comarques de les 
Terres de Lleida ja que es va apostar per posar en relleu i 
promocionar conjuntament els valors naturals i paisatgístics 
de tots els municipis, apostant sobre les seves potencialitats 
i recursos com són els espais naturals. Aquesta aposta cul-
mina, l’any 2017 amb la incorporació del Consorci Leader 
Noguera Segrià Nord i el Consorci per al Desenvolupament 
de la Catalunya Central.

El projecte està finançat en un 90% pel Departament 
d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i pel Fons Eu-
ropeu Agrícola de Desenvolupament Rural i en un 10% pels 
Consells Comarcals de Les Garrigues, el Pla d'Urgell, l'Urgell, 
el Segrià, La Segarra i la Noguera.

“La proposta presentada té 
dues parts diferenciades que 
es complementen entre elles. 
La primera serà una activitat, 
en forma de joc, que es durà 
a terme al centre educatiu 
amb l'objectiu de donar a 
conèixer els espais naturals de 
Ponent, i la segona, consistirà 
en aquestes sortides de 
descoberta d'un espai natural 
a través de la realització d'una 
activitat de caire naturalístic 
i/o cultural”
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Victòria Antó: l'arqueòloga de la moda 
que descobreix les grans històries 

rere la roba de blanc

Més d'un cop s'ha sentit dir que, per conèixer algú a fons, n'hi ha prou en veure què hi 
ha a la seva tauleta de nit. La major part d'històries formidables s'amaguen en objectes 
quotidians, en el silenci que emeten fins que algú es decideix a escoltar-los. Si és així, no 
ens hauria d'inquietar que se'n farà de les nostres pertinences -sobretot les que caben en 

una tauleta- algun dia?

Text:  M
arina Pallàs

Fotografia:  Josep A. Pérez



TR La revista de www.territoris.cat

13

ot va començar en un viatge a França, quan la Vic-
tòria Antó va descobrir el magnífic aixovar que la 
seva cosina tenia de les seves cunyades, a qui, al 
seu torn, els haurien confeccionat unes monges.T

Des d'aquell viatge a França, la Victòria ja no va veure 
mai més el món de l'aixovar i la llenceria amb els mateixos 
ulls: un món on domina el blanc i l'art d'autèntics treballs 
i tècniques manuals de creativitat i precisió. Aquella roba 
'ben feta', com diu ella mateixa, amb autèntiques filigra-
nes de gasa, ordit i trama, la va atrapar fins al punt que va 
començar a col·leccionar-ne. Dubtava si, avui en dia, seria 
possible trobar unes mans que brodessin unes formes tan 
perfectes com aquelles. "M'agraden les coses tan ben fetes 
perquè jo sé cosir, però de fer això, en sóc incapaç. Per això 
ho valoro, perquè jo no ho sé fer", ens aclareix. "En veure 
aquella perfecció, vaig quedar extasiada".

La Victòria va començar a preguntar, allà on anava, quins 
mercadets s'hi feien i quan. Així és com va descobrir els En-
cants de Barcelona i el Mercantic de Sant Cugat, mercats 
d'antiguitats de referència que apleguen trastos i tresors en 
una mateixa parada, tot sovint arribats de cases pairals bui-
dades. Així ha fet confiança amb diversos antiquaris, que ja 
li guarden peces i li telefonen quan creuen que tenen alguna 
cosa del seu interès. "I ara estic en aquest món, que m'ha 
agradat sempre i que m'ha ajudat molt en la meva vellesa, 
perquè sempre tinc coses a fer", confessa amb un somriure 
entranyable.

Ara, té una col·lecció de tantes peces d'aixovar, llenceria 
antiga i complements de moda del moment que no sap ni 
quantes n'ha arribat a recollir. Durant aquest mes de setem-
bre i octubre, una selecció d'aquesta col·lecció s'exposa a la 
Sala Lucilla Atilia del Castell del Remei en una mostra úni-
ca. Un merescut homenatge a tantes dones anònimes que 
van confeccionar roba de blanc, un valuós testimoni de la 
història i cultura, i potser tot just l'inici de la 'segona vida' 
d'aquestes robes, que semblen despertar gran curiositat 
entre el públic: barrets, guants, bosses de mà, mantellines, 
missals, collarets, vanos, plomes, i roba de llit, peces i vestits 

vaporosos de for-
mes delicades i 
sinuoses formen 
part d'una col·lec-
ció immensa que 
ens parla sobre el 
nostre passat i so-
bre les vides i ex-
periències vitals 
de les seves pro-
pietàries. La Vic-
tòria para atenció 
al més mínim de-

“Durant aquest mes de 
setembre i octubre, una 
selecció d'aquesta col·lecció 
s'exposa a la Sala Lucilla 
Atilia del Castell del Remei 
en una mostra única. Un 
merescut homenatge a 
tantes dones anònimes que 
van confeccionar roba de 
blanc, un valuós testimoni 
de la història i cultura”

“Els aixovars, en aquell 
moment, eren un indicador 
de l'estatus socioeconòmic 
de les famílies, i una 
part essencial, com les 
terres, en el moment de 
contraure matrimoni, ja 
que funcionava com a dot, 
l'aportació de béns que fa 
la muller al marit”

tall, valorant els esforços i el talent de les mans i les dones 
que van confeccionar aquelles robes úniques a base de mol-
ta habilitat i paciència. L'atenció i sensibilitat amb què ho 
viu la porta a visualitzar les persones que han confeccionat i 
vestit aquelles peces. És capaç de saber si una peça l'ha fet la 
persona que l'ha vestit o les religioses, si per allà hi han pas-
sat dues, quatre o sis mans. Si la dona que les vestia era de 
casa més rica o més humil. Els aixovars, en aquell moment, 
eren un indicador de l'estatus socioeconòmic de les famílies, 
i una part essencial, com les terres, en el moment de con-
traure matrimoni, ja que funcionava com a dot, l'aportació 
de béns que fa la muller al marit. La Victòria té el do de llegir 
aquestes peces de roba com si fossin biografies. "Totes tenen 
història, i moltes tristes. N'he comprat un lot, per exemple, 
amb totes les mateixes inicials que estava per estrenar. I he 
pensat: aquesta noia, amb la il·lusió amb què ha fet això, i no 
ho ha estrenat. Què ha pogut passar? Devia ser el temps de 
la guerra, o no ho sé. Sigui com sigui, sempre les he tractat 
amb molta estima. Ho visc d'aquesta manera".

La mateixa passió que denota per aquesta col·lecció, des-
vela un gran coneixement i fascinació de la Victòria pel món 
de la moda en general. Aquesta 'arqueòloga de la moda' ens 
explica que, aquest seguit de labors, totes artesanes, van 
deixar de fer-se així quan va arribar Coco Chanel. "Des del 
1789 -i podria ser d'abans, fins i tot-, des del Renaixement, 
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no es vestia d'una altra ma-
nera. Abans, la dona porta-
va les faldilles amples i una 
cotilla o cosset, unes bluses 
i res més. Després, les fran-
ceses van començar a portar 
els seus barretets, i a Euro-
pa, aquesta roba va comen-
çar a lluir-se fora de casa, 
ja no era només per dormir. 
Tota aquesta roba era d'es-
til Cancan, de l'època. Però 
Coco Chanel era, com si 
diguéssim, el Charlestone. 
Quan va irrompre a la moda 
als anys 20, va desfer tot el 
que eren cotilles, va treure el 
volum dels barrets, va deixar que respiressin les cintures, i 
va deixar l'amplitud de la roba. Es va tallar el cabell -que 
en aquella època, la noia soltera sempre portava el cabell 
llarg i quan es casava es recollia els cabells en un monyo- i 
va ser una innovadora, que va començar a portar pantalons 
i a conduir cotxes, per exemple. En aquest moment, tot això 
es va acabar".

Però aquelles robes del passat han caigut en les millors 
mans. La Victòria les observa, aprecia i es deixa fascinar per 
tots i cadascun dels treballs que s'hi observen, s'imagina 
el temps i la calma -avui tan escassos- que eren necessaris 
per adquirir aquelles habilitats i arribar a teixir puntes com 
aquelles. Els motius pels quals després podien desfer-se, i 
finalment, tornar-se a fer. Els cossos que les vestien, totes 
les mans que van passar-hi, el com i el perquè. La relació en-
tre totes aquelles dones. Les seves vides. La il·lusió amb què 
van fer-se i regalar-se. O la quietud que regnava mentre es 
van brodar, de vegades interrompuda per l'esclat d'episodis 

que van mantenir-les en el refugi de l'ombra, en tocadors i 
calaixos, on han romangut fins que la Victòria les ha trobat 
per retornar-los la vida.

"Jo entenc que hi hagi una connexió espiritual. Això se-
gur. Jo he planxat una cosa i he sabut si la noia era jove, si 
era gran, si l'ha fet ella o li han fet les religioses. De vegades 
he vist coses petites i he pensat: 'Aquesta nena, quin cos-
set. Es devia dir Marina'. I coses així. Pot sonar estrany, però 
són coses que les visc així, molt directament. I després quasi 
sempre penso, i no m'equivocaria si ho pogués veure, que ho 
encerto. Hi ha peces on hi ha molta tristesa. Hi ha peces que 
he posat a la rentadora i hi han entrat la mar de bé, sobrava 
lloc. I en acabar, no les podia treure. En rebre l'aigua, o en 
planxar-les, unes peces que semblaven petites, sense massa 
importància, s'han fet amples! Han guanyat. Em sembla que 
és perquè he volgut estimar-les". I és cert. Aquelles peces 
resplendeixen de debò, allà exposades. Algunes, literalment, 
com mai no ho havien fet abans.
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L’essència americana es reviurà a Ponent 
amb McTrepat

La fàbrica Cal Trepat de Tàrrega acollirà aquesta trobada 
els dies 19 i 20 d’octubre

a música ‘country’, el ritme del ‘lindy hop’, la llui-
ta pels drets civils i les arts plàstiques prendran el 
protagonisme a les naus de l’antiga fàbrica de Cal 
Trepat de Tàrrega gràcies al McTrepat. L

L’origen
La dalladora americana McCormick va ser la font d’inspi-

ració a partir de la qual en Josep Trepat, a inicis del segle XX, 
va dissenyar la dalladora J. Trepat, un model perfectament 

adaptat a les necessitats dels pagesos catalans. Aquest pri-
mer contacte entre la tecnologia americana i Trepat va ser 
la flama que inicià la revolucionària mecanització del camp 
català durant el segle passat, i transformà i modernitzà així 
tant les feines agrícoles com la societat de l’època.

El Museu de la Mecanització Agrícola Cal Trepat es pro-
posa, un any més, recordar aquest important succés retent 
homenatge a diferents facetes de la cultura americana amb 
l’organització d’una nova edició de McTrepat. 

Text: Cristina M
ongay

Fotografia: M
useu Trepat
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El nou McTrepat
McTrepat tindrà lloc el cap de setmana del 19 i 20 d’octu-

bre, una cita que farà les delícies a grans i petits, i als amants 
de la cultura americana en particular, per transportar-los al 
cor dels EEUU.

McTrepat desplegarà els seus encants el dissabte 19 a 
partir de les 11.00 hores. Entre els atractius de l’edició 2019, 
cal destacar la presència de la mostra de pintures d’en Josep 
Maria Cazares –que porta per títol ‘Músics de Jazz a Nova 
York’–, la mostra de cotxes americans del Garatge Mundi-al 
de Tàrrega i del Club de Vehicles Històrics de Lleida, i un 
audiovisual produït pel mateix museu dedicat a la Història 
Contemporània dels EEUU.

El dissabte a les 13.00 hores tindrà lloc la conferència 
inaugural, a càrrec del guardonat especialista en efectes es-
pecials, Lluís Ribers, fundador d’In Extremis Film Services.

Els tallers tenen previst ser un focus d’atenció per al pú-
blic familiar. L’estrella d’aquesta edició, sense cap mena de 
dubte, serà ‘American Art Inspiration’, que es desenvoluparà 
durant el dissabte i el diumenge al matí. Aquest permetrà 
conèixer la vida de l’activista, professora i artista Lois Mai-
lou Jones (1905-1998), lluitadora incansable pels drets de la 
raça negra i pels drets de les dones.

Es podrà gaudir, també, d’un taller d’automaquillatge, 
que tractarà la temàtica dels superherois; un de decoració 
de Cupcakes; i un taller d’expressionisme abstracte inspirat 
en l’artista de Nova York Helen Frankenthaler (1928-2011). 

“Mc Trepat ret homenatge a la factoria 
J. Trepat, inspirada en la dalladora
americana McCormick”

El menjar ‘a l’americana’ ocuparà un espai especial al Mc-
Trepat amb la presència d’una selecció de ‘food trucks’ i, el 
diumenge al migdia, en destacarà la conferència de Dave 
Giribet i l’aperitiu ‘Steve Jobs i els targarins’.

Com era d’esperar, la música i el ball tampoc no hi fal-
taran a McTrepat! A la tarda del dissabte, tindrà lloc una 
sessió de ball lliure – a la nau 18 –, una ballada country 
amb Angel’s Groups i Country Lizard Tàrrega, i actuació de 
l’Ondara Gospel. Durant el diumenge, per la seva banda, 
es farà una ballada a càrrec de Som Swing Trrg, amb músi-
ca del trio Stranger Swing; un concert de jazz, amb Gresca 
Quartet; i tindrà lloc l’actuació de DC & Evils of Elvis.
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Sota la protecció de la Mare de Déu del Remei: 
l'empremta dels Girona al Pla d'Urgell

La dels Girona és una de les sagues familiars que van participar del gran desenvo-
lupament industrial i econòmic de Catalunya en les primeres dècades del segle XX. El 
patriarca de la família, Ignasi Girona Targa, era un gran devot de la Mare de Déu del 

Remei, a la qual atribuí els èxits que va aconseguir al llarg de la seva vida.

gnasi Girona va ser un visionari que va participar en la 
transformació de l'agricultura amb l'impuls dels rega-
dius, la modernització de les fàbriques, l'expansió del 
comerç, la revolució de transport i la solidesa de la ban-I

ca i, com a conseqüència, en el desenvolupament de Catalu-
nya en la segona meitat del segle XIX.
Un impuls que, gràcies a la passió de Girona per la terra i 
l'agricultura, va arribar a la Pla d'Urgell l'any 1853, quan va 
adquirir la Torre del Bisbe al terme de Penelles, per tal de 
desplegar el seu projecte, que es convertiria en l'actual finca 
i celler del Castell de Remei. Ignasi Girona arrencava el seu 
projecte lleidatà tot pensant en el que seria el Canal d'Urgell, 
una obra essencial per al desenvolupament del Pla d'Urgell, 
de la qual ell en va ser un dels impulsors més destacats.
Ignasi Girona va iniciar l'expansió de la finca del Remei, que 
després els seus fills Jaume i Ignasi Girona Agrafel convertiri-
en en l'actual Castell del Remei. Però serien els néts del pa-
triarca Ignasi i Joan Girona Vilanova els que transformarien 
la finca en colònia agrícola i impulsarien la primera moder-
nització de la finca.

Ignasi Girona Vilanova i la seva esposa Anna Jover van intro-
duir a la colònia, al voltant del 1912, l'Escola Ménagère agrí-
cola femenina Santa Anna, un model d'ensenyament belga, 
gestionada per l'orde de les Dominiques de l'Anunciata. Tota 
una mostra de l'interès dels Girona en la pedagogia social. 
En aquells anys, a la colònia hi residien quaranta famílies 
amb una població que superava les quatre-centes persones.
Però, segurament, fou Joan Girona Vilanova el veritable 
gran impulsor del Castell del Remei, que va ampliar el celler 
i reunir fins a 2.000 jornals de terra, tot convertint-lo en la 
finca de regadiu més gran de Catalunya. A més de desta-
car en l’extensió, aquesta colònia agrícola seria la primera 
a comptar amb tractors i camions de combustió, màquines 
de batre, lligadores 
mecàniques, tallers 
metal·lúrgics... I les 
primeres finques 
que es van anivellar 
per aconseguir op-

“En aquells anys, a 
la colònia hi residien 
quaranta famílies amb 
una població que superava 
les quatre-centes persones”

Text: Josep A. Pérez
Fotografia: Josep A. Pérez | Fons fotogràfic Castell del Rem

ei



TR La revista de www.territoris.cat

25

timitzar els regadius i la funcionalitat de la 
maquinària. A més, també s’hi va construir 
un molí de farina, un desenvolupament que 
convertiria el Castell del Remei en un refe-
rent.
La colònia agrícola del Castell del Remei es 
va convertir en comunitat rural, on la família 
del parcer, treballador o jornaler mira-va de 
guanyar-se la vida, l'infant anava a l'escola, i 
el capellà guaria l'ànima del cristià. Tot ple-
gat, una continuïtat que esdevé tradició i es 
transforma en costum social.
Aquesta vida es desenvolupava a la vora 
d’una activitat agrícola força productiva, amb 
conreus de cereal, vinya, oliveres i alfals, que 
a principis del segle XX va exercir un efecte 

el sostre de l'habitatge, i les runes van colgar als dos ger-
mans. El Ramon, que tenia 8 anys, en va sobreviure, però la 
seva germana no. El cineasta ha recordat sempre a la família 
que no pot oblidar l'olor de la tàpia que l'ofegava.
L'explosió va destruir una de les torres del castell i va causar 
importants danys en altres edificacions de la finca. Així i tot, 
Joan Girona, que tenia 80 anys, va treballar per recuperar la 
colònia, una tasca per la qual va comptar amb el suport de 
les persones que hi residien. Com anècdota, expliquen que 
als treballadors els va tocar la loteria i van invertir part dels 
guanys en la reconstrucció. Qui sap si això va ser obra de la 
protecció de la Mare de Déu del Remei.
Les germanes Cecília i Conxita Nogués són filles d'un canaler, 
i residien a la casella del Canal d'Urgell, pròxima a la finca, 
fins que l'any 1958 es van traslladar a la colònia. Les germa-
nes consideren que era un poble de masies on hi havia una 
gran convivència entre les famílies. Recorden com van viu-
re-hi grans experiències, com la descoberta del cinema o els 
primers festejadors. Ambdues germanes es van formar amb 
les germanes Dominiques a l'escola de la colònia, i descriuen 
amb entusiasme com eren les festes majors i les celebraci-
ons, encara amb la descendència dels Girona.
La Conxita i la Cecília van viure al Castell del Remei fins que 
es van casar, però van continuar visitant els seus pares, que 
es van quedar a la colònia.
El projecte de conservació de Tomàs Cusiné ha compaginat 
l'expansió del celler i la marca amb el que denomina ‘el seu 

crida per la seva destacada modernitat, social i laboral. El po-
ble va arribar a tenir més de 400 habitants que van fer possi-
ble un mestissatge cultural que era present en festes populars 
i religioses, casaments, natalicis i aplecs que s'han mantingut 
fins a l'actualitat.
L'època d'esplendor del Castell del Remei va començar a de-
caure a partir del 1950. En traspassar Joan Girona, l'heretat de 
la finca passa a la tutela de la neta, Teresa Escubós Girona, qui 
deixa la gestió en mans de capellans, masovers i capatassos. 
Aquesta segona meitat de segle transforma la colònia, que re-
dueix la producció del vi, producte estrella de la finca.
El periple dels Girona finalitza el 1982 amb la venda de les 
propietats a la família Cusiné de Mollerussa que, encapçalat 
per Arman, enceta un nou projecte agrari a l'explotació i en 
recupera la vinya. El segle XX del Castell del Remei finalitza 
amb l'empremta de la família del Pla d'Urgell, que consolida 
i expandeix el projecte, a Garrigues i Conca de Barberà, el 
seu fill Tomàs Cusiné, ja entrats al segle XXI.

La vida a la colònia agrícola
Castell del Remei va ser una comunitat rural amb persones 
que hi van néixer, que hi van créixer, i que van adquirir-hi els 
seus valors com a persones. Històries personals, unes agra-
dables i d’altres no tant, que han marcat per sempre els seus 
protagonistes, van transcórrer en aquest indret. Un dels 
exemples pot ser el cas de l'escriptor i poeta Jaume Vila, fill 
d'un cap d'explotació de la finca, que va basar una part de la 
seva obra i de la novel·la ’Sarcènit’ en la colònia.
També hi van transcórrer històries tràgiques com la del cine-
asta mollerussenc Ramon Monfà, fill d'una família de jorna-
lers, que residia a la finca durant la guerra civil. El Castell del 
Remei va patir els efectes de la contesa com a punt estratè-
gic per la proximitat amb Balaguer i el front del Segre, sent 
utilitzat per les tropes republicanes que hi tenien una gran 
quantitat d'armament.
El 20 de gener de 1939 s’hi va produir una gran explosió com 
a conseqüència de la manipulació de munició, en la que hi 
van morir 184 soldats i vuit persones de la finca, entre elles, 
Conxita Monfà, que aleshores tenia 14 anys. Segons ens ex-
plica el fill del cineasta Ramon Monfà, l'explosió va ensorrar 
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projecte de vida’, que no és altre que la recu-
peració de la memòria històrica i patrimonial 
de la colònia agrícola. En els darrers anys, s'ha 
dut a terme una important inversió per con-
servar les instal·lacions originàries, així com 
per millorar l'entorn natural i paisatgístic per 
afavorir i millorar l’experiència de les visites.
El castell ha recuperat alguna de les estances 
més emblemàtiques per poder dur a terme 
actes culturals i socials, així com d’altres re-
lacionats amb el celler i la finca.
Aquest compromís de Tomàs Cusiné vol donar 
continuïtat a la rellevància que va tenir la finca 
en el desenvolupament de la plana, i els pro-

primers de Catalunya que va introduir al mercat el vi embo-
tellat amb marca pròpia.
En el període que comprèn els anys 1889 i 1907, Castell del 
Remei va guanyar nombrosos premis.
El 1921, i després de la fil·loxera, Ignasi Girona va ampliar 
la capacitat dels cellers i va construir un annex per a l'ela-
boració de vins blancs. Així mateix, va introduir un modern 
sistema de vagonetes que, mitjançant raïls i plats giratoris, 
facilitaven el tràfec del vi des d'un dipòsit a un altre, i el 

jectes que en van sorgir, també de la mà dels Girona, que van 
tenir gran influència en la Revolució Industrial de Catalunya.
Visitar el Castell del Remei és recordar que Joan Girona va 
ser el precursor de la primera premsa hidràulica d'oli que 
es va construir a Arbeca, o les farineres d'Artesa de Segre, 
Boldú, Corbins, Arbeca o Lleida. A la capital del Segrià s’hi 
conserva el molí de la farinera de Gualda, que es va construir 
el 1860. No es pot oblidar la seva aportació pel que fa a la 
industrialització de les fàbriques tèxtils.
Els vestigis d'aquesta revolució continuen essent entre els 
murs del Castell del Remei, un patrimoni del Pla d'Urgell i 
de Catalunya que, compaginat amb els extraordinaris caldos 
sota la denominació de Costers del Segre, fa d'obligada visita 
l'espai per tal de poder adquirir coneixement dels nostres 
orígens, i dels prohoms que ho fan i van fer possible aquesta 
història possible.

Antecedents del Celler
Ignasi Girona Vilanova, influït per la viticultura francesa, va 
emprendre la iniciativa d'ampliar i reconvertir uns petits 
cellers que el seu pare ja posseïa a la finca de Castell del 
Remei des de 1780. 
Ignasi Girona es va traslla-
dar a Bordeus a la recerca 
dels elements necessaris per 
portar a bon terme el seu 
projecte. Després d'estu-
diar a fons l'estructura i els 
mètodes d'elaboració dels 
vins de criança, va tornar a 
Catalunya emportant-s’hi 
un enòleg i quatre famílies 
d'agricultors perquè garan-
tissin que les tècniques i cu-
res fossin els adequats per la 
qualitat dels seus vins.
Després de construir una 
part de l'actual celler, va ini-
ciar l'elaboració i posterior 
criança dels vins en bótes de 
roure americà, aconseguint 
així que el celler fos un dels 

“El castell ha 
recuperat alguna 
de les estances més 
emblemàtiques per 
poder dur a terme 
actes culturals i 
socials, així com 
d’altres relacionats 
amb el celler i la 
finca”

posterior premsatge de la 
brisa mitjançant premses hi-
dràuliques.
Gran coneixedor de les vari-
etats franceses, va importar 
el Cabernet Sauvignon i el 
Sémillon per a la replanta-
ció de les vinyes afectades 
per la fil·loxera, sent un dels 
pioners en la implantació 
d'aquestes varietats en el 
territori peninsular.
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l ‘ciber risc’ és un problema recent i latent que 
afecta particulars i empreses. És fàcil creure, fruit 
del desconeixement, la novetat o la candidesa que, E

tancant un dispositiu, n’hi ha prou per mantenir la seva segu-
retat, així com la de la resta del nostre sistema, la qual cosa 
està a anys llum de la realitat. Laura Palacín ens concreta que 
“les dades que emmagatzemem segueixen connectades a la 
xara les vint-i-quatre hores, perquè solen estar accessibles 
des de diversos dispositius alhora” i, per tant, es convertei-
xen en un caramel per tots aquells que es dediquen a fer un 
mal ús de les dades de tercers.

Després d’uns anys treballant en la seva organització, 
la corredoria d’assegurances Asur Brok engega un departa-
ment dedicat en exclusiva a cobrir aquest risc lligat al món di-
gital. I és precisament Palacín qui s’encarregarà d’aquest nou 
servei. Ara fa tres anys que es va vincular professionalment 
a l’empresa familiar i va formar part de l’equip comercial 
d’atenció a les empreses. Ho feu –tal com ens confessa– “per 
provar”, però la complexitat del món de les assegurances 

“Després d’uns anys 
treballant en la seva 
organització, la corredoria 
d’assegurances Asur Brok 
engega un departament 
dedicat en exclusiva a 
cobrir aquest risc lligat al 
món digital”

l’atrapà i apassionà 
a parts iguals fins 
al dia d’avui. Re-
centment pot abo-
car-hi, a més a més, 
els coneixements 
adquirits en la seva 
formació i experi-
ència prèvia al món 
de les corredories. 
Palacín, per altra banda, afronta un segon repte professio-
nal: el relleu generacional dins l’empresa, un canvi pel qual 
s’està formant a consciència i que la durà a treballar braç a 
braç amb en Miquel, el soci del seu pare.

“Un ‘ciber atac’ no només pot sorgir d’un atac d’un 
‘hacker’, sinó també quan perds la ‘tablet’, et roben el mò-
bil o un empleat teu posa un ‘password’ fàcil de descobrir. 
Des d’aquell instant, les teves dades personals, les dels meus 
contactes, els números de targetes de crèdits, els números 
de compte corrent... ja no estan sota la teva tutela.” És per 

Laura Palacín: 
“Tenim la falsa sensació que, un cop tanquem 

l’ordinador, el ‘ciber risc’ desapareix”
Parlem amb la Laura Palacín, enginyera tècnica de telecomunicacions i assessora 

d’assegurances per a empreses a Asur Brok. Palacín assumeix recentment un doble 
repte professional: liderar el nou departament de ‘ciber risc’ de la corredoria, i se-

guir el relleu generacional d’aquesta.

Text: Cristina M
ongay

Fotografia: Josep A. Pérez
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“Actualment, però, al mercat 
no hi ha cap servei per a 
pimes que pugui conèixer al 
peu de la lletra els sistemes 
d’una empresa i que, a més, 
sigui especialista en ‘ciber 
atacs’, que també resolgui els 
problemes legals i els temes 
derivats de la imatge pública”

aquest motiu que, per part de les empreses, fa falta prendre molta conscièn-
cia de la facilitat que hi ha de sofrir un ‘ciber atac’, i també de la complexitat 
dels devastadors efectes que poden sorgir d’aquest. “Sembla que no pugui 
ser, però el ‘password’ més ficat arreu del món és 1234. També és habitual 
posar el nom de la parella o la data de naixement del nostre fill, i això, a través de 
les xarxes socials, és molt fàcil d’esbrinar! Hi ha qui és pregunta, ‘A qui poden in-
teressar les meves dades?’, i la resposta més evident i innegable és ‘A un mateix’.”

Certament, les grans empreses es poden permetre tenir personal propi 
i específic en plantilla que atengui les situacions de ‘ciber risc’; però les pe-
tites i mitjanes empreses, així com els autònoms, s’han d’envoltar de pro-
fessionals de confiança que en el moment d’atac siguin resolutius i els aju-
din a seguir desenvolupant l’activitat professional amb normalitat. “Quan 
parlem de ‘ciber atac’ no només parlem d’un problema, de ‘hackejar’ els 
sistemes i no poder entrar-hi, o que demanin un rescat econòmic d’aques-
tos; existeix una segona part, que és l’ús que s’ha fet de les dades que jo 
tenia (si aquestes s’han venut a la web profunda, si s’ha de donar avís a 
l’agència de protecció de dades, si s’ha de fer front a la multa d’aquesta o 
a les reclamacions dels clients, etc.)” 

“Per atendre aquesta 
problemàtica, el millor és 
comptar amb una pòlissa es-
pecífica, a més dels informà-
tics de cada empresa, que 
permeti treballar en equip 
amb un seguit de professio-
nals interns i externs, total-
ment actius i al dia en el seu 
àmbit –resumeix Palacín–.” 
Per aquest motiu, Asur Brok 
externalitza els seus serveis 
en cas de ‘ciber atac’, i ofe-
reix als seus clients la tran-
quil·litat de tenir treballant, 
en una sola trucada i durant 
tot el dia, una bateria de pro-
fessionals especialitzats que 
solucionaran tots els proble-
mes derivats d’aquest.

Actualment, però, al 
mercat no hi ha cap ser-
vei per a pimes que pugui 
conèixer al peu de la lletra 
els sistemes d’una empresa i 
que, a més, sigui especialista 
en ‘ciber atacs’, que també 
resolgui els problemes le-
gals i els temes derivats de la 
imatge pública. I és així que, 
qui se n’ocupa, són profes-
sionals especialistes i molt 
diversos. Per aquest motiu, 
des de la corredoria Asur 
Brok, i a través de productes 
asseguradors molts especí-
fics, es pot atendre en con-
cret el ‘ciber risc’. 
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Circulen diverses llegendes falses sobre les assegurances de 
vida: que només cobreixen la invalidesa o la mort, que no inclo-
uen assistència mèdica, que són més cares per les dones, que la 
teva professió no està coberta, que no les pots contractar si estàs 
malalt…Fals!

Tan importat és estar ben assessorat al moment de contrac-
tar una assegurança de vida, com al moment de cobrar-la.

Les 3 veritats
1.L’assegurança de Vida NO té edat. La contractació d’una 

assegurança de vida no està lligada a la formació de la família, 
ni tampoc a l’adquisició d’una hipoteca ni a l’assoliment de 
certa edat. Es pot contractar des dels 18 anys fins als 65, que 
és el més habitual, però també hi ha possibilitats per fer-ho 
després. L’objectiu és diferent segons les teves circumstànci-
es: estalvi, protecció als hereus, cobrir els deutes si faltes… 
Fins i tot, protegir-te econòmicament si tens una incapacitat 
que no et permeti continuar obtenint ingressos a través de 
la feina.

2. Si tens una malaltia greu, no et quedes sense assegu-
rança. Quan tens una pòlissa vigent i contreus una malaltia, 
la companyia no te la pot anul·lar, tot i que sempre s’han de 
comunicar a la companyia els canvis significatius: un canvi la-
boral, pràctica d’esports arriscats, l’aparició d’una malaltia…

3. Els comparadors d’assegurances no són una ganga. Di-
uen que tindràs “el millor servei al millor preu” i és fals. Cada 
vegada són més els clients descontents amb aquests serveis.

A les corredories d’assegurances, ho sabem tot sobre 
assegurances. Abans de proposar-te res, no et preguntarem 
quins són els teus hàbits ni el teu mode de vida. T’oferim di-
ferents opcions i t’expliquem els punts a favor i en contra de 
cadascuna. Tu ets qui decideixes, però per a això has de tenir 
la informació correcta.

Tota la veritat i res més 
que la veritat sobre les 
assegurances de vida
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Riera Badias, 
la primera sidra a la catalana

“L’espurna que va engegar Riera Badias té l’origen en una bilbainada”. Així ens 
ho confessa l’Andoni Riera, un dels fundadors d’aquest obrador 

–juntament amb en Josep Badias–, un projecte sidrer únic per les seves característiques 
a la plana de Lleida i arreu de Catalunya. 

Text i Fotografia: Cristina M
ongay
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l seu punt neuràlgic se situa a Preixana, al cor de 
l’Urgell, indret on també es localitza la finca de po-
meres Golden i Granny Smith dels Badia en la qual 
es produeix la matèria primera. E

Elaborar sidra de les pomes lleidatanes va ser una idea 
que rodava pel cap de l’Andoni feia molts anys, una solució 
alternativa al baix preu que es pagava –i que malauradament 
es paga– pel quilo d’un producte de tantíssima qualitat com 
és la poma d’aquest territori. L’Andoni és de família basca i 
veia el més normal del món transformar aquesta fruita en 
una beguda espirituosa “ja que a casa, i al meu entorn més 
proper, sempre s’havia fet així amb molta menys quantitat 
de pomes”. Tot i això, la seva pensada anava més enllà: s’en-
tossudí a elaborar una sidra a base de poma de taula, i no 
de la malentesa poma 'de sucs'. El seu entusiasme aviat va 
contagiar en Josep i, plegats, van sumar-se al repte.

Tot plegat, doncs, va començar el 2015, i ho feu després 
de molta documentació, proves i les recomanacions d’una 
enòloga de confiança: la Mariceli. Amb ella van viatjar a As-
túries, un dels bressols d’aquesta beguda. “D’entrada, allà 
et diuen que amb aquestes pomes no pots fer sidra, ja que 
ells l’elaboren amb excedents d’arreu, i les pomes asturia-
nes només les produeixen per al consum de taula. Les pomes 
d’aquí, pel sucre que contenen, donen més alcohol (7-8’5 
graus). De fet, amics meus d’Euskadi m’han confessat que 
la nostra sidra, organolèpticament, els recorda una mica al 
txacolí,” apunta l’Andoni. 

Així, l’any 2016 va presentar-se el producte al sector de la 
restauració, i es comercialitzà entre aquest i aquelles botigues 
especialitzades de proximitat amb un total de 2.000 ampolles.

“Així, l’any 2016 
va presentar-se el 
producte al sector 
de la restauració, 
i es comercialitzà 
entre aquest i 
aquelles botigues 
especialitzades de 
proximitat amb 
un total de 2.000 
ampolles”

asturians, bascos i francesos.” Per aquest motiu, perquè a 
Catalunya, la cultura que es beu –i que es viu– és la del vi i l’espu-
mós, l’Andoni i en Josep van apostar per elaborar una sidra molt 
més neta –gairebé transparent–, de gust dolç i un puntet àcida.

La sidra és una beguda molt transversal, que tant pot 
beure’s sola com pot acompanyar des d’un aperitiu als plats 
principals, segons i postres.

El producte Riera Badias, però, si som ortodoxes, és di-
fícil de definir. “Intentem fugir de qualsevol paràmetre ha-
bitual on s’encaixin les sidres.” Per aquest motiu, tot i que a 
la seva etiqueta s’indica que es tracta d’una sidra natural de 
poma de la plana, aquest producte pren la llicència d’auto-
anomenar-se 'vi de poma'.

A can Riera Badias, després de la collita, es comença la 
vinificació de la fruita elaborant la pasta de poma mitjançant 
la trituradora. Passades unes vint-i-quatre hores, aquesta es 
passa per la premsa, i el líquid extret es filtra fins a arribar 
al bidó d’acer inoxidable, on tindrà lloc el desfangat. Un cop 
queda el most ben net, s’inicia el procés de fermentació, 
durant el qual es varia la temperatura que permet als llevats 
actuar fent aparèixer els aromes i els gustos. En un temps 
màxim de deu dies, la sidra base ja està obtinguda i, segui-
dament, arriba el procés de decantació que dóna a lloc la 
beguda definitiva.

“Nosaltres –ens diu d’Andoni– fem una sidra que, en ampo-
lla, guanya. A partir dels 3-6 mesos d’estabilitat en ampolla, ja 
es pot prendre. Però fins als dos anys, té les seves propietats a 
un nivell òptim, la qual cosa no succeeix amb la sidra del nord, 
ja que està pensada per ser, pràcticament, feta i beguda.”

La sidra Riera Badias compleix la litúrgia típica sidrera. 
Donat que la sidra no és 

una beguda culturalment lli-
gada a la manera de fer cata-
lana, calia que la sidra Riera 
Badias produís en els qui la 
tasten un 'uau!'. “Un dels 
desafiaments de la nostra 
idea és adaptar la sidra als 
paladars catalans, que són 
molt diferents dels gustos 
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“La sidra és una beguda molt transversal, 
que tant pot beure’s sola com pot 
acompanyar des d’un aperitiu als plats 
principals, segons i postres”

És a dir, cal 'escanciar-la' una miqueta, “si no, queda molt plana”. 
Això s’aconsegueix abocant-la tot aixecant l’ampolla amb el braç 
dret i fent-la picar amb el got de vidre que subjecta la mà esquerra. 
“La sidra és una beguda alegre! Necessita el seu punt àcid, i el seu 
efecte carbònic que s’incorpora amb l’aixecament.” I sí! L’Andoni 
ens recomana servir al vas només el culín que prendràs d’un glop, 
de manera que aquest capturi i realci totes les seves propietats.

Atenció, no iniciats: La sidra no es pren igual que un vi! Cal 
que estigui ben freda (a uns 7 graus de temperatura), i que en-
tri en boca amb una glopada àmplia, perquè pugin els gustos i 
els aromes. “La nostra sidra està pensada per acompanyar un 
bon menjar”. Per aquest motiu, combina molt bé amb qualse-
vol àpat salat, com ara unes anxoves, unes olives, una truita de 
patates, peixos, arrossos o fideus.

Entre els reptes de futur que s’endevinen a l’horitzó de Ri-
era Badias, hi apareix la fusta. “Em faria moltíssima il·lusió fer 
un ‘calvados’, un destil·lat que es basa també en la poma” –
ens confessa l’Andoni–. Però temps al temps! De moment, que 
coneguem les característiques i la joia de la sidra és la seva pri-
oritat, una passió vers una producció avui exclusiva que segur 
que sorprèn –i sorprendrà– els paladars més exigents.



TR La revista de www.territoris.cat   Publireportatge 

34

Auxiliar de Veterinària i Pedra Natural 
incrementen fins a 700 inscrits la matrícula 

de l'INS Mollerussa

L'INS Mollerussa va incorporar fa quatre anys l'especialitat d'Assistència en 
Sanitat Animal – Auxiliar de Veterinària- i ara, amb seixanta places, ja demanda una 

ampliació fins a les noranta, ja que molts alumnes s'han quedat en llista d'espera. 
Aquesta va ser una de les apostes del centre per complementar la família de la 

Formació Professional en ramaderia.

Text i Fotografia: Josep A. Pérez
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l centre de la capital del Pla d'Urgell va diversificar 
la família dels cicles d'Indústries extractives amb la 
proposta de Pedra Natural, una especialitat que ha 
permès incorporar nous professionals en la restau-E

ració de patrimoni de pedra seca i de cabanes de volta a les 
comarques de les Garrigues, l'Urgell i el Pla d'Urgell.

Aquestes modalitats, i les que fan referència a la conduc-
ció d'activitats esportives i l'hípica, han convertit el centre 
en un campus educatiu, pioner i de referència que ha arribat 
a una matrícula de més de 700 alumnes aquest curs.

L'èxit de la demanda del centre, també es deu a la compli-
citat del sector empresarial, que ha participat en les propostes 
educatives del centre per tal de donar resposta a la necessitat 
de professionals en les seves 
empreses, segons ha explicat el 
director del centre, Antoni Reig.

Amb la població estudiantil 
que ha generat l'INS Mollerussa, 
s'ha creat una necessitat urgent 
d'allotjament a la capital del Pla 
d'Urgell, majoritàriament per 
aquells alumnes menors de 16 
anys que no poden disposar de 
transport propi per als desplaça-
ments, o no poden viure en un pis.

És per això que l'Ajunta-
ment de Mollerussa estudia la 

construcció d'un alberg als terrenys de l'INS, una proposta 
que també donaria resposta a altres centres de la ciutat, i 
permetria organitzar campus i estades durant l'estiu, segons 
explica Reig.

“L'èxit de la demanda del centre, 
també es deu a la complicitat del sector 
empresarial, que ha participat en les 
propostes educatives del centre per tal 
de donar resposta a la necessitat de 
professionals en les seves empreses”
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Cristina Mongay
@cris_mongay

Doctora en Història de l'Art, Màster en 
Patrimoni Cultural
Redactora de Territoris

La quotidianitat, 
des del banc del 
‘si no fos’

via sentit com vaig sentir-me aquell dia. Potser perquè mai, fins aquell moment, 
no havia deixat de costat la fuga que m’acostuma a acompanyar, i que a tantes 
vides trasbalsa interiorment amb el seu ritme nerviós.

Amb l’esclat de la primavera m’havia convertit en mare i, per casualitats de la 
vida, el punt de trobada de la meva cita fou davant del Palau de la Paeria de Lleida. 
Justament a la seva imponent façana medieval, un dels pocs exemples del gòtic 
català civil que resten dempeus.

I doncs, allà era jo. Amb el meu fill en braços, entre les indomables dimensions 
de les rodes del cotxet i amb una certa incomoditat, ja que era de les primeres ve-
gades que donava el pit al carrer, amb la ciutat per testimoni. Però de cop i volta, 
tot dubte i tot temor van esvair-se. I és que em vaig parar a contemplar les vistes 
que ofereix el banc del ‘si no fos’. Un gran i mut testimoni del temps que passa i no 
torna. I allà, asseguda sobre la seva freda pedra, em vaig relaxar i meravellar alhora. 

El vaivé de la gent formava una coreografia extraordinària! Hi havia persones 
carregades de bosses de firmes internacionals, altres amb presses per arribar qui 
sap on; d’altres s’ho prenien amb més calma (era l’hora d’esmorzar!). Poc des-
prés, una altra mare em feia companyia a la punta paral·lela del banc, prenent el 
relleu a un grup d’avis que alçaren el vol. De dins del pati interior de l’edifici va 
sortir-ne un grup de turistes que s’entossudia a prendre perspectives impossibles 
de la façana amb les càmeres dels mòbils, en lloc d’escoltar les explicacions de 
la jove guia que el conduïa. I mentrestant, la marea humana no parava, de dreta 

“Quantes persones s’hauran 
assegut en aquell vestigi històric? 
Què haurà passat pels seus caps, en 
estar sobre el banc del ‘si no fos”

uantes vegades hau-
ré passat pel seu da-
vant. Ja he perdut el 
compte. Però mai, 
mai abans, no m’ha-

Q
Fotografia: Cristina M

ongay
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a esquerra, i d’esquerra a dreta de la plaça. De mica 
en mica, s’omplien les terrassetes dels porxos mentre 
el sol banyava l’esgrafiat que em quedava a l’esquer-
ra, i una lleugera brisa amb aroma de cafè movia les 
banderes plenes de barres i estels dels balcons del da-
vant. Carregat amb l’instrumental a les espatlles, un 
grup de músics va plantar el seu campament musical 
davant de la perfumeria, i va interpretar (sense ni tan 
sols imaginar-ho) la millor banda sonora per aquell 
espectacle. 

I de cop de volta, la màgia em va fer enlairar i les 
preguntes inundaren el meu pensament. Quantes 
persones s’hauran assegut en aquell vestigi histò-
ric? Què haurà passat pels seus caps, en estar sobre 
el banc del ‘si no fos’. “- Si no fos vell, jo portaria 
una xupa de cuir com d’aquell aparador”. “-Si no fos 
vell, em lligaria aquella noa que passeja el petaner”. 
Quantes aventures i desventures han passat pel da-
vant del seu nas!

El banc del ‘si no fos’ va convidar-me a aturar i ob-
servar, a ser conscient del meu voltant, a divertir-me 
tot mirant (ho recomano! Ni punt de comparació amb 
l’indiscret món de les xarxes antisocials), i a compren-
dre que, tot i que vivim com si tinguéssim tot el temps 
del món, aquest viatge que és la vida passa volant i 
qualsevol dia ens trobarem lluny del banc del ‘si no fos’.
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Marina Pallàs

Grau en Antropologia Social i Cultural
Redactora de Territoris

El dia que vaig 
ser ocell

un lloc privilegiat des d'on veure bé l'espectacle que estava apunt de succeir. 
Cada matí devia ser igual, així de preciós, de ritual, de quotidià, de màgic. 
La quotidianitat dels ocells. Se'ls veia: allò per ells era sagrat. Bufava un vent 
suau però força fresc. Sort que anava ben tapada, i els auriculars em servien 
de bufanda mentre encara no els portava posats; no me'ls hauria deixat per 
res del món, això per mi també era sagrat. Pujar a la teulada i fer-ho amb 
música era part d'un mateix pla. A una antena prop meu va aterrar-hi una 
cigonya, que va volar majestuosament des del campanar; aquell devia ser 
el seu lloc preferit en aquesta hora. Ella estava sola, però molts es posaven 
en grups, seguint l'aresta de les teulades. A l'hora, però, tots estaven al seu 
lloc i en silenci. Aquell dia era difícil esbrinar-ho perquè hi havia uns quants 
núvols baixos, però en aquest moment ho vaig saber: el sol ja estava a punt 
de sortir. Llavors vaig posar play. 'Nocturne', de Blanco White. I en aquell 
amfiteatre de teulades, que estava a arrebossar, no s'hi movia ningú. Jo tam-
poc no em movia. Esperava com ells en aquell lloc on es trobaven els límits 
de l'espai i el temps: el límit entre la nit i el dia; el límit entre el món dels 
humans i el món dels ocells.

De sobte, a la dreta, com si la Lluna també ho sabés, va anar retirant-se 
en silenci, difuminant-se amb el cel; i a l'esquerra, el blau es va anar cremant 
entre els núvols, explosionant aquí i allà, i va daurar el primer aire càlid del 
dia, i després la meva pell, agraïda per aquell escalf després del fred. I els 
edificis es van anar rentant d'ombres les cares grises, i va ser llavors quan 
va passar. La cosa més curiosa de totes i que jo no havia previst. En aquell 
moment vaig pensar: "i ara s'alçarà tothom, i s'obriran les persianes i entrarà 
la llum en aquests caus obscurs, i la gent anirà a treballar".

"La gent anirà a treballar". Portava mitja hora allà i m'havia oblidat que jo 
també era 'gent', que pertanyia a aquell món gris i quadrat que encara dor-
mia sota el cel igni de l'alba, per molt que ara me'l mirés de lluny. M'havia 

A la dreta la Lluna refulgia sobre 
el cel lilós, que cap a l'esquerra 
s'anava daurant lentament. Els 
ocells volaven d'una banda a 

l'altra, xisclant com els nens del pati, buscant 
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oblidat que estàvem a diumenge i que, si hagués sigut di-
lluns, jo també hauria d'haver anat a treballar. Havia perdut 
per complet la noció del temps, no sabia ni quin dia érem, 
m'havia oblidat de les meves obligacions i em sentia més 
prop de les muntanyes de la meva esquena que del ciment. 
Per un moment, havia estat més ocell que humana. Em vaig 
sentir lliure en entendre que, el temps, allà no funciona 
igual i que els diners, allà dalt no valen res. Que els meus ulls 
s'acostumen tan depressa al verd com tan ràpid s'obliden 
del gris. Que vivim en laberints, però que són finits. Que n'hi 
ha prou en alçar el cap, caminar, o pujar sobre els seus murs 
d'un saltiró per sortir-ne. Que el món que es veu fora d'ells 
és immens. Que ser més salvatges no ens costa res. Literal-
ment. Que ho som sense voler. Que portem el verd a dins i 
sempre l'hi durem. I sobretot, que oblidar-se de la condició 
humana és tan terriblement fàcil. 'La condició', quina parau-
la tan encertada. Quin parany, també. I què antinatural i can-
sat, fer veure sempre que no som animals, nosaltres. Quan 
és el més natural que així sigui. Ser animals. Uns autèntics 
animals, i res més, tan senzills i tan complexos, tan salvatges 
i tan dignes com els ocells. I que deliciós entendre que això 
tan anhelat i tan primari de la llibertat, en alguns moments, 
pot ser tan fàcil.

Els ocells van alçar el vol i van iniciar el seu camí, la ci-
gonya cap al campanar, i la resta, qui sap si cap a un altre 
continent ben diferent. Jo vaig passar d'ocell a gat, i de gat 

a humana, en la mesura que descendia la teulada, saltava el 
mur i, finalment, em colava cap al cau d'un salt dins la fines-
tra. Un senyor gran, des de la façana del davant, va seguir tot 
el recorregut sense treure'm els ulls del damunt. Just la nit 
abans havia estat mirant Into the Wild, la pel·lícula basada 
en Christopher Johnson McCandless, el noi que va decidir 
deixar-ho tot per anar-se'n a viure enmig de la natura, ruta 
cap a Alaska, i aquest senyor em recordava a un dels perso-
natges. Primer creia que patia per la meva integritat, perquè 
no caigués i em fes mal. Però quan ens vam quedar mirant 
en un instant de silenci, em va semblar que el motiu de la 
inquietud en els seus ulls era una altra.

«Vaig anar als boscos perquè desitjava viure delibe-
radament; enfrontar només els fets essencials de la vida 
i veure si podia aprendre del que ella m'havia d'ensenyar. 
Vaig voler viure profundament i desfer-me de tot allò que 
no fos vida... Per no adonar-me, en el moment de morir, 
que no havia viscut.»

Henry David Thoreau
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Quin ha de ser l'avenir de les pròximes 
generacions en l'entorn rural?

L
a realitat és que la major part del territori té una clara 
consciència de pertinença, de necessitat de pensar 
en l'avenir d'una activitat ancestral, de tenir cura d'un 
entorn natural i únic, i de poder evitar la despoblació.

La discussió de les dejeccions ramaderes
L’Associació de ramaders, que van absorbir la gestió de les 
plantes de tractament de purins Tracjusa i VAG de Juneda, es 
constitueixen en cooperativa per arrencar un nou projecte. Els 
mateixos 160 membres de l’antiga entitat s’incorporen a Gestió 
Agroramadera de Ponent (GAP), que serà la propietària de les 
dues plantes.
GAP ha posat en funcionament una de les plantes, i s’ha comen-
çat a tractar purins a l’espera que, a finals de juliol, els dos equi-
paments de la cooperativa estiguin en ple rendiment. Els equi-
paments es van clausurar l’any 2014, quan el govern espanyol va 
modificar les primes a la producció elèctrica, una situació que les 
va fer inviables.
Segons Eduard Cau, membre de la cooperativa, l’arrencada ha 
suposat una inversió inicial d’un milió d’euros per posar a punt 
les instal·lacions, que han estat parades durant cinc anys. El nou 
equipament  permetrà tractar al voltant de 180.000 metres cú-
bics anuals de purins entre les dues plantes. Del tractament de 
les dejeccions ramaderes en resultarà al voltant de 5.000 tones 
d’adobs orgànics, i 600.000 kW anuals de generació elèctrica.

Així i tot, la inversió tan sols servirà perquè la instal·lació pugui 
treballar fins al 2026, període en què haurà superat els 25 anys 
de vida. Per aquest motiu, GAP treballa en el projecte de la nova 
planta de gasificació, que ja compta amb el vistiplau del depar-
tament de Territori i Sostenibilitat.
GAP espera tenir desplegat el nou projecte l’any 2022, en què in-
vertirà set milions d’euros, dels quals tres es destinaran als siste-
mes de control d’emissions i filtratge, que incorporaran estrictes 
mesures en relació a les dioxines.

Gestió Agroramadera de Ponent
Els ramaders i productors de les Garrigues i el Pla d’Urgell no 
tindrien altre objectiu més que contribuir en la construcció d’un 
futur digne i sostenible per al sector agrícola i ramader de Lleida 
en general, i de les nostres comarques, en particular -afectades 
per una manca d’empreses i inversió externa capaç de generar 
llocs de treball que permetin fixar a la població en el territori-. 
Aquest objectiu implica aconseguir un acostament per part de 
la societat urbana cap al món rural, cada vegada més allunyat de 
la cultura, els valors i principis del món rural, un fet que provoca 
una clara manca d’entesa de les necessàries pràctiques de gestió 
i aprofitament del medi natural, interioritzades en el món rural, 
però desconegudes, majoritàriament, pel món urbà.
Altrament, a través del treball conjunt amb els associats, volen 
contribuir d’una manera efectiva a una correcta i responsable 

La tragèdia de la Ribera d'Ebre ha despertat un xic de consciència sobre la tasca 
del món rural, la necessitat d'invertir recursos en un sector, que tot i considerar-se 

estratègic, és dels més desafavorits en l'atenció social i administrativa. Calen tragèdies 
per recuperar debats sobre quin ha de ser el futur de l'entorn rural i la seva gent. 

Ens omplim la boca d'equilibri territorial, però la majoria de vegades, la divulgació 
d'aquesta realitat es limita a una projecció de parc temàtic per a la gent de la metròpoli.

Text i Fotografia: Josep A. Pérez
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d’impacte ambiental favorable en considerar que la nova activi-
tat de la planta de GAP tindria una incidència 'moderada' sobre 
el seu entorn si s’apliquen mesures correctores. Aquesta decisió 
és provisional i es va obrir un període d’al·legacions amb l’Ajun-
tament de Juneda, els promotors i altres interessats abans de 
sotmetre l’expedient a aprovació definitiva.
Aquesta tecnologia ha estat objecte de polèmica en els últims 
mesos en veure’s qüestionada per part d’entitats ecologistes i 
col·lectius ambientalistes, que l’equiparen a la incineració i te-
men efectes adversos per a la salut humana. Una circumstància 
que rebutgen tant els promotors com l’Agència de Residus de 
Catalunya (ARC). 
En aquesta situació, el Govern haurà de prendre mesures per a 
complir la normativa Europea, o els municipis hauran d’incremen-
tar els rebuts de la brossa de forma considerable. Per aquest mo-
tiu, ja s’ha aprovat una planta de triatge a l’abocador de Montoliu 
al Segrià. Pel que fa a la resta de comarques, en aquest moment, 
el Govern està duent a terme un estudi d’idoneïtat de l’emplaça-
ment per a la planta de triatge que ha de donar servei a la resta 
de comarques.  També s’estudia la possibilitat de desplegar altres 
plantes més petites que aportin funcionalitat a la logística, com a 
complement a la planta central de triatge.
Sigui com sigui, la fracció de rebuig -contenidor gris-, tal com es 
tracta actualment, no estarà permesa i s’haurà de separar detin-
gudament a partir del 2020, ja que els canons per l’abocament 
podran arribar als 100 euros per tona. D’aquest triatge, el que no 
sigui reutilitzable es convertirà en combustible CDR, amb diferents 
potencials calorífics, que s’utilitzaran com energia alternativa.

gestió de la totalitat de l’activitat ramadera, que té com a princi-
pal objectiu la producció d’aliments de qualitat.
GAP posa en èmfasi la seva ferma aposta per millorar i optimit-
zar la gestió de les dejeccions ramaderes a la base territorial, així 
com per realitzar una correcta, efectiva, meticulosa i sostenible 
gestió dels excedents de purins.

Ecologistes i societat civil 
Col·lectius de Juneda i la demarcació de Lleida, amb el suport 
dels ambientalistes d’Ipcena, volen impedir que la nova planta 
de GAP obtingui l’autorització definitiva amb la qual podria uti-
litzar 40.000 tones l’any de CDR per produir el gas necessari per 
a la seva activitat.
Els detractors del projecte creuen que autoritzar aquest projecte 
seria 'prevaricar', ja que incompliria l’exigència normativa d’uti-
litzar la millor tecnologia disponible. Per altra banda, afirmen 
que cremar gas obtingut d’escombraries és més contaminant 
que el gas natural que el complex utilitza ara com a combustible 
per dessecar les dejeccions.

L’administració 
Després de dos anys de tramitació, polèmica i rebuig de part de 
la societat civil, la Generalitat va donar el vistiplau ambiental al 
projecte de la nova planta de GAP a Juneda, que utilitzarà un 
producte resultant del tractament del residu sòlid urbà (RSU), 
convertint el producte energètic per produir gas amb el qual 
s’ha d’assecar els purins de la nova planta.
El passat mes de juny, el Govern va formular una declaració 
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