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Que el comerç de proximitat, el comerç del costat 
de casa, del barri, del poble, no passa el seu millor 
moment, no és una novetat. Quan arriben les dates 
nadalenques en què, la bogeria consumidora es des-
ferma, és quan es desperta aquesta vena sensiblera 
que encara tenim els humans, però d’una sensibilitat 
que en realitat no és del tot sincera. 

El consumidor, tot i ser conscient que està propici-
ant la desaparició del comerç tradicional, no pot vèn-
cer la temptació de xafardejar en la xarxa l’inimagina-
ble catàleg de ruqueries, que no serveixen per a res i 
duren una bufada. En el millor dels casos, troben la 
roba o el complement a preus de saldo, fabricats als 
antípodes de maneres no gaire ortodoxes i transporta-
des amb mitjans insostenibles ambientalment.

Tot i aquesta retòrica de l'explotació i la sosteni-
bilitat -segur que penseu que està molt trinxada-, la 
realitat ens diu que tenim un teixit comercial que està 
fent un gran esforç per resistir aquesta envestida tan 
cruel dels mercats, que busca estratègies per arribar al 
públic amb servei, amb atenció i dedicació, ja que amb 
preu li és difícil competir. 

De fet, no som conscients que es tracta d'un “es-
talvi virtual”: comprem en empreses, en grans corpo-
racions, que a més a més, no deixen cap benefici al 
mateix país. 

A la majoria de nosaltres ens agrada viure en un 
municipi dinàmic amb activitat, amb oferta comercial 
i, quan no la tenim, l'atribuïm o bé al mateix comerç, 
o bé a l’interès de les administracions, però hem d'as-
sumir que el consumidor també té part de la respon-
sabilitat, perquè comprar al costat de casa, al  barri o 
al poble, és un acte de sensibilitat i de responsabilitat  
si volem participar i fomentar el desenvolupament 
econòmic del nostre territori. Sí. Com a consumidors, 
tenim poder. I molt.

Entrevista a Jordi Calvís

Entrevista a Ramon Molins
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Les comarques del Pirineu de Lleida posen a l’abast dels amants de la neu una àmplia oferta 
complementària per mitjà de 125 empreses - incloses les 11 estacions d’esquí de la demarcació 

especialitzades en esports d’hivern i escoles d’esquí

Un total de 125 empreses lleidatanes 
aporten l’oferta complementària a la neu 

Text: Ara Lleida 
Fotografia: Cedides   
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 questa oferta destaca per la varietat de propostes 
i per l’experiència i professionalitat de les empre-
ses del sector, que desenvolupen activitats per 
a usuaris de totes les edats i preferències. Entre A

aquestes activitats destaquen els cursos d’esquí alpí, nòrdic 
i telemark que imparteixen les diferents escoles d’esquí, el 
patinatge sobre gel, trineus arrossegats per gossos, raque-
tes de neu, surf de neu, splitboard, heliesquí, escalada en 
gel, esquí de muntanya, motos de neu i diferents excursions 
per gaudir de la neu i de la natura.

A aquesta gran oferta d’esquí i d’activitats entorn de la 
neu s’hi ha d’afegir un assortiment ampli d’allotjaments, 
que sumen unes 26.000 places entre hotels, cases de turis-
me rural, apartaments turístics i places de càmping (princi-
palment bungalous en aquesta època de l’any), al marge de 
les segones residències.

El turisme familiar, protagonista
El turisme familiar té un paper especial en el conjunt 

d'aquesta oferta. Els complexos hivernals proposen nom-
broses activitats dirigides a aquest sector, tant per als es-
quiadors com per als no esquiadors, que inclouen, a més 
de les classes especials d'esquí per als més petits, jardins 
infantils a les pistes, parcs lúdics i d'aventura per a totes les 
edats o activitats de divulgació de l'espai natural de l'entorn 
de les estacions.

A més, en dates senyalades com Nadal, Cap d'Any, Reis i 

“Destaquen els cursos d’esquí alpí, nòrdic 
i telemark que imparteixen les diferents 
escoles d’esquí, el patinatge sobre gel, 
trineus arrossegats per gossos, raquetes 
de neu, surf de neu, splitboard, heliesquí, 
escalada en gel, esquí de muntanya, motos 
de neu i diferents excursions per gaudir de 
la neu i de la natura”
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Carnestoltes, les estacions d'esquí organitzen singulars i so-
vint espectaculars activitats lúdiques i festives, com concerts 
de música, baixades de torxes, la visita del Pare Noel, les ca-
valcades de Reis o castells de focs artificials.

D’altra banda, les activitats relacionades amb la neu es 
poden combinar amb visites al ric patrimoni natural. Les fi-
tes principals són el Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de 
Sant Maurici, que conté 200 llacs naturals i cims propers als 
3.000 metres; el Parc Natural de l'Alt Pirineu, que amb les 
seves 79.317 hectàrees és el més extens de Catalunya; i el 
Parc Natural del Cadí-Moixeró, l'espai de Catalunya amb un 
nombre més gran d'espècies de flora i fauna d'interès euro-
peu.

Tot sense oblidar la riquesa cultural del Pirineu lleidatà, 
amb els monuments romànics de l'Aran, el Pallars Sobirà, 
l'Alt Urgell i, sobretot, la Vall de Boí —el seu conjunt d'es-
glésies està declarat Patrimoni de la Humanitat—; museus 
de tota mena (molts d’ells centrats en temes etnològics i de 
natura); el llegat arquitectònic dels pobles tradicionals de 
muntanya; i la gastronomia de qualitat, basada en productes 
de la terra com la carn, els embotits, el formatge, la fruita i 
les hortalisses, l'oli d'oliva, el vi o els licors artesanals.

“Les activitats relacionades amb la neu 
es poden combinar amb visites al ric 
patrimoni natural”
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Nadal és temps de retrobades amb la família i els amics, d’engalanar-nos (casa i oficina, incloses), 
de mercats artesans, de veure els Pastorets, de tiberis de tota mena, de tardes de clàssics de cinema. 
També d’escoltar i cantar Nadales, una tradició present a les cases amb infants que enguany pren-

drà ritme caribeny de la mà del Rabadàb. 

Nadales a ritme jamaicà, una realitat 
gràcies als Rabadàb

Parlem amb el Pau Llop, dissenyador de professió i músic 
apassionat, alter ego de l’Home Llop i integrant dels Rabadàb.

Com sorgeix el projecte 
Rabadàb?

Pau Llop: He de confessar 
que neix d’una encapritxada 
meva (riures). La veritat és 
que feia temps que volia fer 
quelcom els quatre plegats, 
donant èmfasi als teclats. Per 
altra banda, m’he adonat que 
s’ha perdut tocar en petit for-
mat. De seguida les bandes 
es professionalitzen i ja no to-
quen en qualsevol garito; ho 

fan pujant a un escenari molt 
gran, que poques vegades 
saben omplir. Tenia moltes 
ganes de tocar a prop de la 
gent, de sentir el públic. I per 
acabar-ho d’adobar, sóc un 
fan incondicional del Nadal. 
Sento bogeria absoluta pels 
discs de Nadales, l’estètica 
nadalenca, m’agrada viatjar 
per Nadal a països on tenen 
molta cultura nadalenca, tinc 
debilitat per les pel·lícules de 

Nadal, etc. I tot plegat, va fer 
possible Rabadàb.

Així és com l’Home Llop 
puja al trineu de les nadales!

P. L.: Exacte! Tot aquest 
background em va portar a 
preguntar-me: ‘Per què no 
fem Nadales del nostre rot-
llo?’. Dins del nostre imagi-
nari hem normalitzat, per 
exemple, la música celta, 
quan és una música total-

ment forania; o músiques 
d’arreu del món. La música 
jamaicana, a l’àmbit català, 
ha arrelat moltíssim, comp-
tant amb grups de referèn-
cia, i a nosaltres ens encanta. 
Amb Rabadàb barregem la 
música tradicional jamaicana 
amb quelcom tan nostre com 
són les Nadales. 

Ets la veu del projecte, al 
qual també hi formen part 

Text: Cristina M
ongay

Fotografies: Rabadàb 
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l’Ireneu Grosset (rhodes), en 
Joan Sobrevals (hammond) i 
en Joan Vergés (bateria).

P. L.: Com saps, fa temps 
que tiro en marxa un pro-
jecte musical, L’home Llop 
& The Astramats. En ell, en 
alguna ocasió hi havia vin-
gut a tocar el Joan Vergés; 
i l’Irineu Grosset, hi toca. El 
Joan Sobreval toca amb els 
Corcs, que tenen un format 
molt particular, a partir d’or-
gue hammond. De fet, el so 
de cap dels tres instruments 
passa per cap mena  de 
transformació. El so que pro-
dueixen és el que és; i això 
aconsegueix una calidesa 
molt bonica. 

Tot apunta que ets dels 
que es posen Nadales a partir 
de l’1 de desembre. 

P. L.: Sóc dels que posa 
Nadales quan arriba el Nadal 
(riures). A la cultura anglosa-

xona potser és més popular 
el tema de les Nadales, amb 
shows en directe impressi-
onants a través de la televi-
sió. Aquí, i fins i a Espanya, 
el concepte de villancico es 
considera una mica carrincló, 
quan no deixa de ser música 
popular i tradicional. Quan 
pensem amb Nadales ens 
passen pel cap els CD’s rat-
llats de corals que sonen pels 
carrers –moltes vegades amb 
accent oriental–. Rabadàb 
proposem una opció més 
lliure, sense tantes preten-
sions, de fet hem gravat les 
cançons com són i sense ex-
cessives modificacions. 

Això va tenir lloc l’octubre 
passat, als Estudis Ground de 
Cornellà del Terri.

P. L.: Ens vam tancar un 
cap de setmana als Estudis 
Ground, i vam anar força per 
feina. Encara que la banda 

sigui una proposta meva, 
els altres tres membres se 
l’han fet molt seva i ha estat 
molt bonic poder consolidar 
la proposta. El disc ha estat 
editat per la discogràfica 
Buen Ritmo.

Per què ‘Rabadàb’?
P. L.: És un joc de paraules 

a partir de l’estil de música 
jamaicana dub i aquest per-
sonatge entranyable de les 
Nadales, el Rabadà. De fet, 

Rabadàb era el nom del grup 
de WhatsApp inicial del pro-
jecte, i així es va quedar.

‘El trineu’ o ‘Santa Nit’ 
són alguns dels nou temes 
que configuren el disc. Com 
els vau triar?

P. L.: Doncs vam estar 
pensant quines cançons se 
les sap tothom, són de cul-
tura popular, les tenim molt 
interioritzades i són de can-
tar en família. La tria s’ha 

“El concepte de villancico es considera 
una mica carrincló, quan no deixa de ser 
música popular i tradicional. Quan pensem 
amb Nadales ens passen pel cap els CD’s 
ratllats de corals que sonen pels carrers 
–moltes vegades amb accent oriental–. 
Rabadàb proposem una opció més lliure, 
sense tantes pretensions, de fet hem gravat 
les cançons com són i sense excessives 
modificacions”
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basat en les nadales que te-
nen més essència jamaicana. 
Unes tenen una sonoritat 
més propera al soul, altres a 
l’early reggae, el rocksteady, 
el dub, també hi ha un ska 
que es transforma. En direc-
te hi haurà fins i tot un surf, 
amb ‘El cant dels ocells’, que 
entra una mica com rara avis 
dins del disc. 

Quines més hi trobem?
P. L.: A banda de ‘San-

ta Nit’, ‘El trineu’ i ‘El cant 
dels ocells’, trobareu ‘El 25 
de desembre’, ‘El desembre 
congelat’, ‘El dimoni escuat’, 
‘Les dotze van tocant’, ‘Raba-

dà(b)’ dub, amb col·laboració 
especial del Max Llop; i ‘Los 
peces en el río’, una bonus 
track una mica més divertida.

La lletra de les Nadales, 
en alguns casos, és força sur-
realista.

P. L.: Sí! I això ens agrada 
força (riures). En el cas cata-
là, potser són una mica més 
missaires, però el cas dels 
villancicos porta a imaginar 
escenes molt pintoresques. 

La portada és obra de l’il-
lustrador Miguel Bustos. 

P. L.: Amb el Miguel fa 
molts anys que ens conei-

xem, i ens va fer aquesta pro-
posta. La portada presenta 
els quatre components del 
grup sobre un bobsleigh –
un trineu de descens i esport 
olímpic d’hivern al qual hi 
competeix Jamaica–. Incor-
pora referents nadalencs ca-
talans –com el tronc–, més 
estàndards –com el ninot 
de neu– i elements jamai-
cans –com la red stripe, la 
cervesa jamaicana–.

Les Nadales són una bona 
excusa per fer pinya, a dalt i 
baix dels escenaris.

P. L.: El Nadal és un dels 
pocs moments a l’any que 

t’obligues a trobar-te amb 
tota la família i els amics que 
tornen a casa. Fugint de tò-
pic, són una bona excusa. En 
aquestes dates hi ha molta 
gresca a Lleida, i també molta 
oferta de festes organitzades. 
Tot i això, a mi m’agrada més 
la idea de muntar-se la festa 
un mateix. És bonic que tot i 
els canvis socials i culturals, i 
el ritme de vida que portem, 
uns dies tot s’aturi i es man-
tingui la tradició nadalenca. 
No només la musical; també 
la culinària! Que el 25 men-
gis galets, el 26, canalons; i 
que per Reis les postres si-
guin el Tortell.

“La tria s’ha basat 
en les nadales que 
tenen més essència 
jamaicana. Unes 
tenen una sonoritat 
més propera al 
soul, altres a 
l’early reggae, el 
rocksteady, el dub, 
també hi ha un ska 
que es transforma”
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Josep Carner és un nom conegut per tothom. Josep Carner i Ribalta 
(Balaguer, 1898 - Simi Valley, Califòrnia, 1988) també, però potser no tant. 

Aquest altre Josep Carner, el coetani amb el seu homònim, Josep Carner i Puig-
Oriol (més conegut com a Josep Carner, a seques), el Josep Carner que no és 

el poeta noucentista i periodista de Barcelona, era de Balaguer i va viure una 
vida apassionant que el va dur molt a prop de Francesc Macià, a una expedició 
a la Rússia Soviètica i a Hollywood, Califòrnia, on va viure fent allò que més li 

agradava fins al final dels seus dies: cinema, escriure, i defensar Catalunya.

L’altre Josep Carner: el balaguerí incapaç 
de renunciar a la Catalunya de Macià
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osep Carner i Ribalta és un personatge infreqüent i polifacètic que 
ha quedat en l’ombra d’aquest efecte ‘descoloridor’ que tot sovint 
provoca l’exili, múltiple, en el seu cas, que a ell el va dur a París 
-durant la dictadura de Primo de Rivera, on va ser redactor en cap 
del butlletí Estat Català-, Londres i Oxford -on fou corresponsal de 

J
La Publicitat i va col·laborar amb la Fundació Bernat Metge-, Bèlgica -d’on va 
ser expulsat per participar en els fets de Prats de Molló el 1926-, a Cuba -on 
va participar a l’Assemblea Constituent del Separatisme Català de l’Havana 
el 1928-, a Nova York -on va treballar com a publicista per la Paramont Pictu-
res i va fer guionista de Hollywood- i, amb l’esclat de la Guerra Civil, a Mèxic 
i, finalment, i després de repetir a París en aquest segon exili, de nou a Nova 
York -on va dirigir la revista Free Catalonia-, per acabar vivint a la l’assolella-
da península de l’oest del continent nord-americà.
De ben jove, ja va començar la seva trajectòria des de la seva ciutat natal 
participant com a publicista a les revistes La Falç, L’Estisora de Balaguer i la 

“L’activisme polític i la dèria 
per escriure i expressar-se 
devia iniciar-se el dia que, 
segons explica en les seves 
memòries  com un fet que el 
va marcar quan encara no 
s’ho explicava, va sentir la 
necessitat d’escriure en una 
paret “CATALUNYA” amb el dit 
que li sagnava, quan encara 
era un nen”

Text:  M
arina Pallàs

Fotografia: Arxiu

Macià amb l'advocat Torrès a punt d'anar-se'n de París després de celebrar-se el judici pels Fets 
de Prats de Molló - Agence de presse Meurisse - Bibliothèque nationale de France
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Flama, aquesta última molt vinculada a la línia patriòtica de Francesc Macià. 
L’activisme polític i la dèria per escriure i expressar-se devia iniciar-se el dia 
que, segons explica en les seves memòries  com un fet que el va marcar 
quan encara no s’ho explicava, va sentir la necessitat d’escriure en una paret 
“CATALUNYA” amb el dit que li sagnava, quan encara era un nen. Josep Car-
ner i Ribalta -que va rebre la Creu de Sant Jordi l’any 1985-, en tots aquests 
anys, va tenir temps per formar-se, treballar i desenvolupar la seva carrera 
com a periodista; endinsar-se en el fascinant món de la publicitat i la indús-
tria cinematogràfica dels anys daurats de Hollywood; situar-se al capdavant 
d’iniciatives clau del món cultural català -va ser Comissari d'Espectacles de 
la Generalitat i va reactivar la producció cinematogràfica a Catalunya-; i es-
devenir mà dreta de Macià, de qui era biògraf oficial, alhora que era cap de 
premsa del Parlament de Catalunya i promovia el Comitè de Cinema de la 
Generalitat. Tot això, mentre era expulsat del país belga, participava en di-
versos moviments insurreccionals (als Fets de Prats de Molló al 26 i els Fets 
del Sis d’Octubre 34) i era empresonat al vaixell Ciudad de Cádiz i després a 
la presó Model.
Carner i Ribalta va acompanyar Macià, i junt amb Andreu Nin, en unes de les 
expedicions més singulars d’aquell govern: al Moscou de la Unió Soviètica 
que tot just acabava de fer la revolució, el 1925, per buscar suport per Estat 
Català  -d’on també fou un dels primers militants- en la seva lluita contra la 
dictadura de Primo de Rivera.
En tot aquest temps, i entre exili i exili, entre país i país, d’Europa a Amèrica 
del Sud i del Nord i intentant tornar a Catalunya sempre que en tenia l’opor-
tunitat, l’activista, escriptor i polític nacionalista irremeiable no va perdre 
ni un minut en defensar el seu país i buscar el reconeixement internacional 
de la causa catalana per la via que li fos possible: per mitjà de l’edició de 
revistes des de l’estranger, com el butlletí en anglès a Nova York de Free 
Catalonia; participant en emissions de ràdio en català, com ara a Mèxic i als 
EUA, que eren propiciades per l'Oficina d'Afers Interamericans dels Estats 
Units; sent delegat als EUA del Consell Nacional de Catalunya; apel·lant a les 
Nacions Unides; i totes les iniciatives que el temps li va permetre. Una tasca 
extensíssima que avui trigaríem anys en recopilar, visualitzar i processar al 
complet. El resultat d’una vida que no va aturar-se per res, i que va portar 
aquella Catalunya de la primera meitat del segle XX arreu del món, de Bala-
guer a Califòrnia, passant per Cuba i Moscou.

  1CARNER-RIBALTA, Josep (2009) Memòries. 
De Balaguer a Nova York passant per Moscou i 
Prats de Molló, Barcelona, Viena Edicions

“Carner i Ribalta va 
acompanyar Macià, i junt 
amb Andreu Nin, en unes de 
les expedicions més singulars 
d’aquell govern: al Moscou de 
la Unió Soviètica que tot just 
acabava de fer la revolució”
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L’IEI trasllada els espectacles del cicle ‘Nadal! 
Música’ a les Terres de Lleida, a 17 municipis

Set espectacles que es podran veure fins al 4 de gener a La Granadella, 
Oliana, Ivars d’Urgell, Barbens, Ribera d’Urgellet, Montferrer i Castellbò, 

Tornabous, Soses, Bellpuig, Corbins, Alguaire, Artesa de Lleida, Belianes, Olius, 
Vilanova de Bellpuig, Guissona i Vilanova de Segrià
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l cicle ‘Nadal! Música a les Terres de 
Lleida’ que organitza l’Institut d’Estu-
dis Ilerdencs  torna enguany a acos-
tar aquest format al territori, i ho fa E

amb una proposta que inclou un total de set 
espectacles de set formacions que es podran 
veure en 17 poblacions de la demarcació.

El cicle es va encetar el dia 29 de desem-
bre a La Granadella amb l’espectacle ‘Christ-
mas.cat. Viu del Nadal amb el cor!’, tot un 
clàssic d’aquestes dates a càrrec de l’Orfeó 
Lleidatà amb Pedro Pardo al capdavant. Es-
pectacle que es va repetir a Oliana i Ivars 
d’Urgell el 7 i 8 de desembre.

El cicle es traslladarà a Barbens el 14 de 
desembre, a Ribera d’Urgellet el 21 de de-

“Una proposta que inclou un total de 
set espectacles de set formacions que 
es podran veure en 17 poblacions de la 
demarcació”

sembre, A Montferrer i Castellbò el 29 de desembre, i Tor-
nabous clourà el cicle el 4 de gener. En aquests municipis es 
presentarà l’espectacle ‘La Ruta de les Estrelles’, amb Ivan 
Pérez (violí), Albert Morreres (flauta travessera), Sergi Llena 
(gaita, whistles, flauta de bec, tarota i trompa de la Ribagor-
ça), Héctor Beberide (bouzouki, guitarra i arpa celta) i Robert 
Querol (percussió). 

El 22 de desembre entrarà en escena ‘Veus de Nadal’, 
una proposta de Veus.Kat que aquest dia es podrà veure a 
Soses i el 3 de gener visitarà el Teatre Armengol de Bellpuig.

El Cor de Cambra de l’Auditori Enric Granados de Lleida, 
amb Jordi Castellà, orgue; Sandra Roset, soprano; sota la 
batuta de Xavier Puig; incorporen al cicle l’obra ‘Hallelluia!’, 
els cors del Messies de Händel i música nadalenca de Men-
delssohn per a soprano, cor i orgue. L’obra arribarà  el 22 de 
desembre a Corbins, el 27 de desembre a Alguaire i el 28 a 
Artesa de Lleida.

Hi haurà també una doble representació de l’obra ‘El violí 
i la viola, germans de sang-Diumenges a tot ritme al territo-
ri’, amb Alfons Pérez (violí) i Martí Varera (viola), a Belianes 
el 26 de desembre i Olius el 28.

La Banda Municipal de Lleida acompanyada de la mezzoso-
prano Montserrat Seró, i dirigida per Amadeu Urrea, interpre-
tarà el ‘Concert de Nadal’, a les poblacions de Vilanova de Bell-
puig i Guissona els dies 28 i 29 de desembre, respectivament. 

Una sola representació farà l’espectacle ‘Els secrets del 
pop i del rock-Diumenges a tot ritme al territori’,  una pro-
posta de la banda de tribut a Radio Futura, Veneno en la piel, 
de la que en formen part Sergi Ramírez, veu i guitarra; Joan 
Arnau Pàmies, teclats; Carles Batalla, baix; i Ignasi Corella, 
bateria. La música de la banda que va liderar Santiago Ause-
rón es podrà veure a Vilanova de Segrià el 29 de desembre.
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a humanitat ha anat evolucionant al llarg dels se-
gles amb transformacions que s'han anat absorbint 
progressivament, als quals la societat va anar adap-
tant-se, en paral·lel a la seva implantació.

Els termes tecnològics locals precisen cada cop més de la 
connectivitat, de l'emissió i recepció de dades, on són impres-
cindibles les xarxes -aquí entra en joc el blockchain-, de manera 
que Binari també trasllada l'especialització al món de les xarxes.

La transmissió de dades i la velocitat es converteixen en 
imprescindibles, però apareix una nova necessitat: l'emma-
gatzematge i la seguretat d'aquestes dades. Servidors físics 
localitzats, amb capacitats limitades, o servidors virtuals de 
grans capacitats allotjats en el núvol, i l’assessorament sobre 
aquest tema torna a ser una de les divisions en què Binari 
s’especialitza.

Xavier Rossell assegura que les empreses cada cop gene-
ren més dades, i si bé la connectivitat i la funcionalitat estan 
garantides, els usuaris encara tenen molts dubtes amb la se-
guretat de l'emmagatzematge.

Binari completa el catàleg de serveis amb els programes 
de gestió Software del Sol, una eina de referència en el sector 
de la qual l'empresa és Gold Partner, així com amb els siste-
mes de vídeo vigilància i controls de seguretat.

L
La darrera transformació tecnològica, però, la de les xar-

xes, del coneixement, de l'internet de les coses, del bigdata, i 
un llarg etcètera, ha evolucionat tan ràpidament que la socie-
tat no té temps d’absorbir tot el que la nova era li està oferint. 
No sabem com adquirir tots els coneixements que estan a 
l'abast. El nou paradigma obliga a especialitzar-se, a triar i de-
finir un pervenir molt concret en el qual fixar uns objectius.

D'aquesta revolució tecnològica en va sorgir Binari, un 
projecte empresarial de Xavier Rossell que arrencava com 
molts altres, en el moment àlgid dels ordinadors, de la ne-
cessitat de tenir aquests aparells tant en l'entorn empresa-
rial com en el privat. La venda dels equips i els entorns peri-
fèrics d'impressió i d'emmagatzematge de dades va centrar 
els objectius de l'empresari mollerussenc.

Tanmateix, es tractava d'un sector que evolucionava a 
una gran velocitat, i així ho feien també els projectes em-
presarials si no saltaven a les àrees concretes amb demanda 
de servei. Binari va dedicar el seu esforç a les necessitats 
empresarials, deixant en segon pla l'usuari particular.

La informàtica es convertia en eina imprescindible en el 
sector empresarial i industrial, i les màquines -hardware- que-
daven relegades a un segon terme en detriment de la progra-
mació el software. Tot i així, el binomi software i hardware, 
obligava a una major especialització i un servei tècnic acurat 
i molt professional. Binari, amb un equip tècnic de set per-

sones, entra en el 
rol de l'especialit-
zació en mante-
niment i coneixe-
ment de sistemes 
operatius.

La contínua evolució de Binari: 
preparats per la revolució quàntica

 Xavier Ros-
sell juntament 
amb Toni Ibañez 
i tot l’equip de 
Binari han evo-
lucionat en la di-
recció correcta. 
Ara, fent honor 
al seu nom, que 
indica que ja van 
saber dominar la 
revolució binà-
ria, es preparen 
per al futur i la 
nova revolució 
quàntica.  

“Binari va dedicar el seu esforç 

a les necessitats empresarials, 

deixant en segon pla l'usuari 

particular”
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Tot just falta una setmana per Nadal, i aviat arribarà aquell moment: algú 
agafarà un paquet de paper vistós entre les mans, en traurà l’embolcall i, mentre 
t’anirà mirant de reüll amb un somriure sota el nas, durant aquell instant etern, 

tu no viuràs. “Li agradarà?”

Regals de proximitat

i encara no teniu tots els regals a punt, sou uns afor-
tunats, perquè aquí us deixem una llista única de re-
comanacions amb productes de tota mena: una se-

lecció infal·lible de regals molt especials, creatius i únics al 
món sencer. I amb tota la gràcia d’aquest segell i caràcter de 
les terres de l’oest. (I tant, que li agradarà!).

La Bossa de Lleida

Ah… Lleida. Es porta al cor i ara també en bosses de cotó. La Bossa 
de Lleida, amb el seu disseny minimalista i representatiu, t’acompanyarà 
allà on vagis per no deixar lloc a dubte: sí, som de Lleida i sentim un amor 
incondicional cap a ella i tot el que representa. I a damunt, és solidària 
amb la Fundació Esclerosi múltiple. Com no podria ser de cap altra ma-
nera.

Adquireix-la a l'oficina de Turisme de Lleida del Carrer Major, o bé a 
la botiga d'aliments locals Ara Proximitat.

S
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Aromes Can Rosselló

Amb la màxima d’oferir productes de qualitat, ecològics, de 
proximitat i socialment responsables, aquesta generació d’em-
prenedors de l’Horta de Lleida es dedica al cultiu ecològic de la-
vanda, pioner a Lleida, per oferir uns productes per al benestar 
molt especials. Aromes Can Rosselló té cura de més de 22.000 
plantes que donen fruit a uns 180 litres d’oli essencial, que des-
til·len de manera natural a través de la tècnica del vapor per 
transformar-los en productes d’aroma natural com olis i, fins i 
tot, cervesa de lavanda. Tothom et voldrà tenir d’amic invisible.

Pots aconseguir-los a aromescanrossello.com

Materia Rica

A la riba del Tàmesi va néixer Materia Rica, una marca de joies 
que es basa en el handcraft, la sostenibilitat i un propòsit únic: viu-
re l’art en totes les seves formes. Identificar-s’hi, vestir-lo, expres-
sar-lo, lluir-lo, cridar-lo als quatre vents a través de les seves peces 
i col·leccions atrevides i inimitables. La naturalesa i les formes i co-
lors de la flora, el mar i les seves aventures salades i les fascinants 
geometries de l’Art Deco ja poden vestir-se en forma de vistoses i 
elegants arracades i collars.

Rendeix-te als seus encants a shop.materiarica.com

Rusccus

Anys 20. Quarta onada feminista. Ecologisme. És l’hora de 
ser naturals, i hi tenim tot el dret. També (i sobretot) a mens-
truar lliurement i de forma còmoda. Les compreses reutilitza-
bles de Rusccus s’allunyen molt de les que coneixem: són natu-
rals, còmodes, no generen residus i, a més, tenen uns dissenys 
G-E-N-I-A-L-S!

Una opció brillant per la germana, l’amiga, la cosina o per 
vosaltres mateixes.

Compra aquest i més productes a rusccus.com 

Les cabretes del Serrat gros, d’Edicions Salòria

Nadal és època d’estar en família, reunir-se, explicar històries a la 
vora del foc (o l’estufa) i somiar. També és un bon moment per rega-
lar cultura. El conte de Les cabretes del Serrat Gros, d’Edicions Salòria, 
escrit per Pepita Clop i il·lustrat per Carolina Botella, ens aproparà a la 
cultura del Pirineu a través d’unes cabretes entremaliades de la Vall de 
la Vansa que viuran aventures de tota mena i ens faran reflexionar, a 
petits i grans, sobre el treball en equip i la companyonia. 

Troba'l a edicionssaloria.com
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Cuquines

Allò que vestim i amb què juguem de petits ens queda en 
la memòria per tota la vida. Cuquines és una marca d’articles 
tèxtils que capta la delicadesa dels nadons i infants en els 
seus primers anys de vida. Complements tèxtils per a bebès, 
per a l’escola, i fins i tot joguines tèxtils amb valor pedagògic 
i articles reutilitzables que segueixen una línia eco, és el que 
podeu trobar en aquesta botiga tan dolça i que segur que 
els vostres fills, nebots, fillols o nets no oblidaran mai quan 
creixin.

Troba el que estàs buscant a cuquines.es

Lo diccionari lleidatà i A cop d’humor (o no), 
d’Editorial Fonoll

Que venen los Reixos! Saps què és sisquere? Si sents que 
l’Antònia li diu al Nasi Vés-te traient los quets, que alego cat-
xarem!, sabries què li proposa? Després de l’èxit de Lo nou 
diccionari lleidatà-català i Lo lleidatà és fàcil. Txarra’l, sisquere!, 
Robert Masip, Ferran Montardit i David Prenafeta segueixen a 
la seva, que no és altra que recuperar i divulgar l’ús de la parla 
pròpia de les terres de Ponent. Amb l’editorial Fonoll de Juneda 
publiquen Lo diccionari lleidatà, un tercer llibre en què amplien 
la seva obra debut, Lo nou diccionari lleidatà-català, i afegeixen 
400 paraules noves per fer créixer el recull més extens del voca-
bulari de la plana ponentina.

Aquesta editorial independent presenta una altra pro-
posta divertida (o no) que tracta qüestions actuals de forma 
enginyosa, atrevida, i en un to que només una persona a la 
capa de la Terra és capaç d’utilitzar: el ninotaire Armengol Tol-
sà Badia, popularment conegut com a Ermengol. A cop d’hu-
mor (o no) no és un llibre només per fer riure, sinó per fer 
pensar i connectar amb aquest món nostre tan complicat a 

Caramels Boira

Hi ha res més romàntic i dolç que la boira levitant da-
munt els camps gebrats?

Boira Experience i la factoria centenària de dolços Vda. 
Pifarré i Cia. han creat uns caramels que són com un pai-
satge, com ser a casa, amb els aromes de les plantes del 
territori, amb estèvia, sense sucre ni al·lèrgens. Ideals pel 
tió i per acompanyar totes les postres dels àpats del Nadal.

Troba’ls a boiraexperience.cat

través de l’humor gràfic. 
El seu recull de vinyetes 
iròniques serveix també 
per recordar i reflexio-
nar, i ja ha fet parlar a 
desenes de periodistes, 
polítics, escriptors i pe-
riodistes que han acom-
panyat el llibre amb la 
seva veu crítica. I és que, 
de fet, diuen que el riure 
és l’expressió natural da-
vant allò que ens costa 
de processar, de l’absur-
ditat. Deu ser veritat?

Compra’ls i devora’ls 
editorialfonoll.cat
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Art Cru d’Alemany

De la creativitat necessària per sobreviure en la terra aspra 
del Montsec i del profund arrelament als orígens en van sorgir 
les delícies de Torrons i Mel Alemany. Alemany ha preparat 
una edició limitada per aquest 2019 on les abelles han estat 
la font d’inspiració: la col·lecció Art Cru, unes caixes de fusta 
il·lustrades amb la temàtica d’aquestes criatures tan especi-
als per artistes amb discapacitat de les entitats lleidatanes del 
Tercer Sector. Art, cultura, humanitat… I un plaer pel paladar.

Coneix la col·lecció a alemany.com

Limonetti i L’Elixir

És temps de grans àpats, i toca trencar-se les banyes tro-
bant punts d’originalitat. El licor Limonetti, natural i ecològic, 
d’Elixirs de Ponent, és ideal per celebrar, per acompanyar 
amanides de fruites o per prendre amb gel en les llargues 
sobretaules, ja que té notables qualitats digestives. La casa 
també ha elaborat L’Elixir, una beguda procedent de la ca-
mamilla de Linyola tan màgica com el seu nom, amb unes 
característiques úniques i unes propietats que ja eren apre-
ciades pels egipcis i els grecs.

Els trobaràs a elixirsdeponent.com

ECOLÒRGIC

Amb l’estima per l’Horta de Lleida i la fascinació per totes 
les delícies que hi creixen, la tercera generació de la família 
Garreta ha creat un beure únic: ECOLÒRGIC, el primer suc de 
paraguaià. Aquest suc sorgeix de les flors que, en les mans 
delicades d’aquests innovadors, es converteixen en fruits 
sans i saborosos que es cullen al moment just per transfor-
mar-se en aquesta beguda amb el dolç i autèntic sabor de 
l’Horta de Lleida, i del color del sol ponent.

Descobreix-los a ecolorgic.com

Cosmètica Mandràgora

La bellesa, per ser-ho, hauria de tenir ànima, ser respectu-
osa i natural. És amb aquesta concepció orgànica i artesanal 
que Mandràgora ha creat un seguit de productes de cosmètica 
lliures de tòxics i elaborats dels extractes del bosc que respecten 
les persones, els animals i la natura. Per començar els dies amb 
bon peu, serenitat i ganes de canviar el món. Mandràgora és 
llum per a l’entorn i també per a la teva pell.

Aconsegueix-los a mandragoracosmetica.com
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Els regants dels Canals d’Urgell invertiran 936 
milions per convertir la infraestructura en la 

més sostenible del món

La Comunitat General de Regants dels canals d'Urgell preveu invertir 936 milions 
d'euros a fi d'abandonar el reg a manta i apostar per l'aspersió i el degoteig, així com 
impulsar el subministrament d'aigua per gravetat i reduir els bombatges. Aquest és 

l'objectiu de l'equip que dirigeix el nou president de l'entitat, Amadeu Ros.

Text i fotografies: Josep A. Pérez



TR La revista de www.territoris.catPublireportatge

27

aquests 936 milions caldrà sumar-ne 369 més, 
que seran els necessaris perquè els pagesos pu-
guin aplicar el regadiu a les finques. Un cop su-
mades les dues xifres, la inversió total ascendeix A

a 1.305 milions.
El projecte contempla la construcció de 4.300 quilòme-

tres de canonades, 21 estacions de bombatge i 45 basses de 
regulació que s'impulsaran amb una combinació de submi-
nistrament de la xarxa i d'energia solar, amb plaques foto-
voltaiques. El projecte preveu l'adequació d'uns 325 quilò-
metres de via verda en paral·lel al Canal Principal i al Canal 
Auxiliar que seran practicables tant per al senderisme com 
per a bicicletes. També es preveu recuperar la gestió dels 18 
salts d'aigua, ja que alguns estan arrendats.

Un dels objectius d'aquest projecte és evitar els bombat-
ges d'aigua per reduir al màxim el consum de l'electricitat, que 
és un dels aspectes que més encareixen la factura de l'aigua 
per al regadiu en l'actualitat, a banda de millorar l'eficiència 
en l'ús de l'aigua. Per aconseguir-ho, el projecte contempla 
maximitzar la superfície per pressió natural.

El president dels regants, Amadeu Ros, va assegurar que els 
regants no han d'afrontar tot el cost de la modernització perquè 

“El projecte preveu l'adequació 

d'uns 325 quilòmetres de via verda 

en paral·lel al Canal Principal i al 

Canal Auxiliar que seran practicables 

tant per al senderisme com per a 

bicicletes. També es preveu recuperar 

la gestió dels 18 salts d'aigua, ja que 

alguns estan arrendats”
es tracta d'un projecte de país, que ha de convertir 
els Canals d'Urgell en els més sostenibles del món.

Segons Amadeu Ros, l'entitat espera la con-
vocatòria d'una reunió amb els responsables eu-
ropeus per definir les línies de finançament a les 
quals es poden acollir els regants. Una trobada 
que s'ha de produir a principis d'any. Al marge 
dels ajuts que arribin d'Europa, la Comunitat de 
Regants desplegarà el projecte mediambiental 
amb la recuperació d'arbrat en un tram de 25 qui-
lòmetres entre la llera del Canal Principal i l'Au-
xiliar. Aquesta actuació respon al compromís que 
va adquirir Ros amb els Ajuntaments i les entitats 
ecologistes del territori, a la que també s'hi va afe-
gir la recuperació i gestió conjunta de les caselles 
distribuïdes per una seixantena de municipis. 
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Ens trobem al segle XIX en una petita casa d'una vall encaixada entre la 
solana de la serra del Cadí i els contraforts del Port del Comte. Comença a fer 
fred, i les nostres petites terres ja no ens donaran res fins a l'any que ve, però 
la gana sota la teulada no s'atura. Els canvis que estan sacsejant el món han 
arribat també fins aquí dalt, i la població de la vall ha disminuït junt amb els 
recursos, que escassegen més que mai. L'ambició d'un capitalisme incipient 

amenaça fins i tot la pervivència dels comunals, una tradicional font de recursos 
amb què confiàvem, i l'Estat, centralista, burocratitzat i sempre mancat de 
diners, picarà aviat a la nostra porta per exigir de forma implacable uns 

pagaments en moneda que difícilment podem fer.

Trementinaires: les dones del passat que 
buscaven un futur per la vall de la Vansa

Text:  M
arina Pallàs

Fotografia: Arxiu
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uè faríeu per sobreviure en aquesta situació? Les 
dones de la vall de la Vansa i Tuixent ho tenien 
clar: descendirien pels camins fins a arribar la 
mar, cap al sud o cap al nord, recorrent tots els Q

pobles al seu pas si fes falta, 
a la recerca de nous ingres-
sos en moneda.
Així és com les trementinai-
res es fan a si mateixes,  ma-
res de família, esposes, filles 
o joves que, per assegurar la 
subsistència dels membres 
de la casa, passaran uns me-
sos a l'any viatjant pel món 
(normalment acompanya-
des per d'altres) oferint el 
producte d'una saviesa de 
moltes generacions que en 
els àmbits urbans ja s'havi-
en perdut. I ho faran, molts 
cops, seguides per les nenes, 
que s'absentarien a les aules 
per acompanyar i aprendre 
els secrets de l'ofici i prote-
gir la reputació d'una dona 
que viatjava pel món en un temps en què això no estava gai-
re ben vist.
Les dipositàries d'aquests coneixements ancestrals es carre-
gaven de tota la mercaderia i remeis que havien elaborat a 
força de recol·lectar herbes i productes del bosc amb virtuts 

guaridores que a 
les ciutats eren 
difícils d'adqui-
rir, i iniciaven un 
viatge a peu pels 
camins que de 
ben antic havien 
comunicat les 
terres del Pirineu 
amb la plana i el 
litoral. De poble 
en poble i de ma-
sia en masia, fent 
nit en refugis pre-
caris, pallers, fins 
i tot algun cop a 
la serena, però 
molt poques ve-
gades en un llit. 
Traginaven les 
herbes en una 
coixinera gran, 
de roba, penjada 
a l’esquena com 
una motxilla que 
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contenia el producte adaptat per al transport, la conservació 
i el consum en indrets força allunyats, i també els olis enva-
sats en llaunes que calia dur sense badar fins a la plana, Gi-
rona, Barcelona i Tarragona abans que comencessin a perdre 
les seves propietats.
Entre les herbes més cobejades hi havia l'hisop, el te de roca, 
el salsufragi, l’orella d’ós i la corona de rei. I la trementina, 
pels seus atributs guaridors de dolències, que s'apreciaven a 
través de l'aplicació cutània, era un dels productes més apre-
ciats arreu, i el que va donar nom a aquestes dones que van 
ampliar el seu món fins allà on els peus van dur-les.
Dones fortes com la terra d'on venien, com Sofia Montané 
i Arnau (1908-1996), Maria Majoral, "la Tamastima" (1887-
1976) i Antònia Costa Coll (1951-1921) que, avui, són ho-
menatjades pel Museu de les Trementinaries de Tuixent. Un 
ofici convertit en patrimoni etnològic i història del Pirineu, 
inventat davant la gana per unes dones que treballaven du-
rament als estius al camp i a la casa alhora, i a l'hivern, les 
parets de la vall no eren suficients per deturar-les en la re-
cerca d'un futur per casa seva i per la vall. Ni que això impli-
qués allunyar-se'n.

“Entre les herbes més cobejades hi havia 

l'hisop, el te de roca, el salsufragi, l’orella 

d’ós i la corona de rei. I la trementina, 

pels seus atributs guaridors de dolències, 

que s'apreciaven a través de l'aplicació 

cutània”
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La sensibilitat femenina que 
converteix en art l'elaboració del vi

Alguns gurus de l'enologia s'han atrevit a afirmar que la sensibilitat femenina és palpable 
en els vins. Potser per aquesta raó, els resultats del celler Rubió de Sòls han originat uns 

productes amb una qualitat molt personalitzada.

s tracta del projecte de l'enòloga i viticultora Judit 
Sogas i la seva família, que un dia van descobrir 
una petita finca de cinc hectàrees que els va capti-
var, prop de Foradada a la Noguera, en un paratge E

natural d'una gran riquesa. Situada en el terme del poble 
mil·lenari de Rubió de Baix, a la Serra del Munt i sota la mi-

rada ancestral del Castell de Rubió de Sòls, la Judit pren la 
decisió de capbussar-se en una experiència nova, arriscada 
però apassionada: el celler Rubió de Sòls.
Aquesta passió despertada per la terra a principis del 2000 
els va dur a plantar-hi el 2010. No ho van fer amb una plan-
tació qualsevol, sinó amb una selecció de xarel·los seleccio-
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nats de tota Catalunya i empeltats en peus de vinyes velles 
del camp de Tarragona i del Penedès.
“Volíem un caràcter diferenciador a la nostra zona, però 
també la vam escollir perquè és una varietat molt bona per 
fer qualitat. És molt poc productiu, però també és cert que 
és un tipus de raïm molt apte per fer vins molt variats, cava, 
vins dolços… Es tracta d’una varietat molt versàtil”, diu la 
Judit en relació a per què van escollir aquesta varietat.
La Judit va desplegar el seu projecte un cop decidits els ceps, 
que van repartir en cinc parcel·les amb dos microclimes di-
ferents. Ho van fer amb un conreu tradicional de ceps en vas 
i conduïts amb un pal de fusta per cada planta, un treball 
totalment artesanal que fa possible aconseguir un vi de fin-
ca, un vi d'autor, encara que aquest objectiu no atreu tant 
l’autora d’aquesta obra.
Recorrent les vinyes amb l'enòloga de Valls, sorgida de la 

“primera collita” d'aquesta especialitat a la universitat Rovi-
ra i Virgili de Tarragona, pots palpar la simbiosi entre l'alqui-
mista i la terra que trepitja. La forma amb la qual descriu el 
tracte amb el conreu i tot el que s'hi origina, la seva expres-
sió quan descriu l'entorn natural, el paisatge que l'envolta, 
comproves que la Judit i el seu projecte ja s’ha integrat al 
Montsec, en un celler d’obligada visita pels amants del vi.
El resultat de tot 
plegat són uns vins 
d'alta qualitat, que 
s'han impregnat de 
tota l'essència que 
la seva autora volia 
que tinguessin evo-
lucionant per si sols, 
totalment ecològics. 

“No ho van fer amb una 

plantació qualsevol, 

sinó amb una selecció de 

xarel·los seleccionats de tota 

Catalunya i empeltats en 

peus de vinyes velles del camp 

de Tarragona i del Penedès”

Text i Fotografia:  Josep Anton Pérez



TR La revista de www.territoris.cat

34

Elaborats en el petit celler de Rubió de Sòls 
a peu del castell, en sorgeix el Solsxarel, un 
vi blanc de criança, collit a mà i premsat en 
fred. Una criança de sis mesos en bóta, i sis 
més en l'ampolla, donen com a resultat un vi 
que ressalta les aromes naturals del raïm i es 
combina amb l'aroma de la criança.
Recentment ha sorgit, del laboratori el Rubi-
òls, una selecció de xarel·los de dins la ma-
teixa finca, criats durant 14 mesos en bóta 
de roure francès i guardat en ampolla durant 
14 mesos més.
La Judit creu que el celler està en evolució, 
amb projectes de creixement, però mante-
nint l'essència de les petites produccions, 
controlades, que facin possible un alt nivell 
qualitatiu. Un esforç que ha fet possible 
millorar l'espai en el qual es troba, i que ha 

revitalitzat una terra que estava pràcticament abandonada. La viticultora as-
segura que s’ha recuperat una zona on ara hi ha molta vida.
La Judit constata que les enòlogues cada cop estan guanyant més presència en el 
sector, i ratifica els estudis científics que indiquen que les dones tenen més apti-
tuds sensorials i que això pot afectar els vins que s'elaboren sota la seva gestió.
Pel que fa a la divulgació del territori, el celler Rubió de Sòls col·labora en 
iniciatives d'enoturisme i mediambientals com ara l'activitat Vinya i estre-
lles, que convida a maridar la visita a les vinyes i el celler i el tast dels vins 
amb productes de la zona. Una estada que es prolonga fins a la vesprada, 
en què es duu a terme una visita nocturna per gaudir de l'espectacle del cel 
sense contaminació d’una comarca que recentment ha estat certificada com 
a destinació turística Starlight.
Judit Sogas convida a perdre's entre paisatges, fauna i natura d'un gran valor, 
i compartir amb els productors del Montsec el que genera aquesta terra i la 
seva activitat, articles d'una gran qualitat, perquè amb les característiques 
d'aquest territori, tot el que en sorgeix és el resultat de molt d'esforç i passió 
per tot el que fa la seva gent.

“El celler Rubió de Sòls col·labora 

en iniciatives d'enoturisme 

i mediambientals com ara 

l'activitat Vinya i estrelles, que 

convida a maridar la visita a les 

vinyes i el celler i el tast dels vins 

amb productes de la zona”



TR La revista de www.territoris.cat

35



TR La revista de www.territoris.cat   Publireportatge 

36

L'empremta Torres a Mollerussa: 
emprenedoria, tradició i evolució

Podríem assegurar que Torres és un dels noms que ha consolidat la tradició comercial a 
Mollerussa, una saga que va deixar la primera empremta amb Joan Torres Berenguer, 

conegut empresari que va centrar la seva activitat al carrer del Palau, dedicada als 
materials de construcció i a la serradora, entre altres.

e l'activitat amb el segell Torres en va sorgir una 
nova branca, la segona generació; Josep Torres 
Pernau era un jove que no va tardar a emanci-D

par-se per impulsar la seva activitat pròpia quan corria l'any 
1931. Sota el nom d’’Almacenes Torres, en Josep va empren-
dre la seva trajectòria de la mà de Carme Nadal Domingo, i es 
van dedicar als mobles, la ferreteria i els vidres.

La visió comercial d’en Josep Torres va convertir l'establi-
ment en tot un referent a la comarca, aconseguint així una 
gran quantitat de clients. L'auge de l'activitat va permetre 
als Torres plantejar una ampliació i trasllat a un lloc més cèn-
tric adquirint la Ferreteria Niubó a la plaça de l'Ajuntament, 
l'any 1955.
L'evolució de la marca Torres es va consolidar i, amb el pas 

Text: Josep A. Pérez
Fotografia: Josep A. Pérez i Joieria Torres
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dels anys, la gestió del negoci va derivar en la seva filla Pa-
quita Torres, que es faria càrrec de l'activitat després del ma-
trimoni amb Jaume Pascual Plaza, l'any 1972, mentre que 
la seva germana Carme continuà el negoci dels mobles al 
carrer Ferrer i Busquets.
La nova gestió de Torres incorpora nous productes com 
regals, llums i el servei de llistes de noces. La Paquita i el 
Jaume tenen la voluntat d’aportar l'experiència i oferir nous 
segments de negoci per arribar a un ventall més ampli de 
públic. Amb l'afany empre-
nedor i comerciant dels seus 
progenitors, però amb una 
nova visió sobre els hàbits i 
les estratègies del sector co-
mercial, l'any 1984 incorpo-
ren la joieria a la seva oferta 
comercial. Un sector de fu-
tur, de valor i que van alçar 
amb una gran passió, segons 
explica Jordi Pascual Torres.
Va ser l’any 2008, amb la 
mort sobtada del Jaume, 
quan el Jordi –diplomat en 
Empresarials, graduat en 
ADE, gemmòleg titulat per 
la UB i especialista en dia-
mants- va ocupar el seu lloc i 

“L'any 1984 incorporen la joieria a la seva 

oferta comercial. Un sector de futur, de valor i 

que van alçar amb una gran passió”
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va tirar endavant el negoci junt amb la seva mare i la Dolors, 
forjant un sòlid equip, que ha seguit una línia continuista 
basada en l’especialització en la joieria. Gràcies a la fidelitat 
dels seus clients que busquen la confiança i l'assessorament 
que els garanteixi la qualitat de les compres, la família, poc 
a poc, ha superat aquella gran pèrdua. En aquest aspecte, el 
Jordi ens recorda el caràcter afable del seu pare que, amb 
la seva simpatia, els clients i coneguts sempre trobaven un 
moment per visitar la botiga i saludar-nos. 
Aquesta nova botiga més especialitzada en l’article de jo-
ieria, orfebreria i rellotgeria, deixa enrere la venda de ferre-
teria, menatge de la llar, etc.
La implicació de la família és una constant en el negoci que 
compta amb les botigues de Mollerussa i Lleida, en aquesta 
segona ciutat, regentada per la germana del Jordi, la Núria 
Pascual.
El Jordi té el suport de la seva parella, la Blanca Trull i les 
seves dues filles de set i sis anys, la Núria i l’Anna, que no 
desaprofitaran el temps per jugar o fer deures a la mateixa 
botiga.
Han estat al voltant de vuitanta-vuit anys de trajectòria que 
han permès consolidar la marca Torres en tots els seus ves-
sants comercials. Ara, un segle després, fa un nou salt qua-
litatiu en la seva activitat per traslladar-se a la plaça Manuel 
Bertrand  13 de Mollerussa i evolucionar al sector monogrà-
fic de la joieria.
Torres ha estat sempre lligat al comerç de Mollerussa, de la 
comarca i, fins i tot, ha traspassat les fronteres de la demar-
cació, explica la Paquita. Una consolidació que atribueixen al 
servei i la confiança que, al llarg dels anys, hi han dipositat 
els seus clients.

“Ara, un segle 

després, fa un nou 

salt qualitatiu en 

la seva activitat 

per traslladar-se 

a la plaça Manuel 

Bertrand  13 

de Mollerussa i 

evolucionar al 

sector monogràfic 

de la joieria”
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'Ajuntament de Preixana vol fomentar el consum de 
productes alimentaris de proximitat entre tots els 
sectors de població. Per aquest motiu, organitza la 
fira gastronòmica De Prop, que els dies 14 i 15 de de-

regat de preparar el menú de migdia serà el xef Albert Mari-
mon de La Cava de Tàrrega.

Enguany, el xef del restaurant La Cava de Tàrrega, Albert 
Marimon, serà l’encarregat de preparar el dinar que se servirà 
el dissabte 14 de desembre. El diumenge prepararà l’àpat de 
migdia el restaurant El Dien de Vallfogona de Balaguer.

L
sembre celebrarà la seva setena edició. Una de les principals 
novetats d'aquest any és la incorporació de la Cursa i Cami-
nada Entre Cabanes, organitzada amb el suport de Consell 
Esportiu de l'Urgell.

Aquesta activitat, que tindrà lloc el diumenge al matí, 
pretén promoure l'activitat física i la descoberta de l'entorn i 
del patrimoni local, concretament les cabanes de pedra de la 
zona ZEPA Belianes-Preixana. Els participants podran triar en-
tre tres recorreguts: dos per a la carrera d'11 i 21 quilòmetres 
i un per a la caminada, d'11 quilòmetres. Una altra de les no-
vetats d'aquest any és que el certamen oferirà breus actuaci-
ons musicals cada hora a càrrec de músics locals i organitzarà 
algun acte solidari amb La Marató de TV3.

Amb aquesta nova activitat es pretén que el públic pugui 
gaudir de tota una jornada a Preixana

combinant l'esport amb la degustació i compra de produc-
tes alimentaris de proximitat. 

La convocatòria del municipi de l’Urgell té la voluntat de 
maridar la gastronomia amb la cultura a la vegada que aposta 
perquè la fira tingui un vessant solidari.

La Cursa entre Cabanes incorpora l’esport a la 
fira De Prop de Preixana 

“15 de desembre 

celebrarà la seva 

setena edició. Una 

de les principals 

novetats d'aquest any 

és la incorporació de 

la Cursa i Caminada 

Entre Cabanes”

De Prop comptarà amb 
un ampli mercat de produc-
tes de km 0, show cooking de 
la mà de reconeguts i presti-
giosos cuiners, demostraci-
ons, maridatges i tallers així 
com activitats per als més 
petits, entre altres propos-
tes. S'oferirà també esmorzar 
i sopar, elaborats per cuiners 
de la zona. Dissabte, l'encar-
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S’inaugura a Cervera la botiga de moda femenina 
especialitzada en talles grans Miss Curvy 

Marta, explica’ns, què et va 
animar a obrir una botiga 
de talles grans?

La idea va sorgir d’obser-
var la dificultat que tenim 
les dones que utilitzem ta-
lles grans per trobar roba de 
qualitat que segueixi les ten-
dències actuals. Vaig pensar 
en el frustrant que resulta 
una situació tan habitual 
com entrar en una botiga i 
trobar el model que t’agra-
da, però no tenir la possibi-
litat de trobar la teva talla i 
vaig creure necessari oferir 
una solució.

El nom de la botiga, Miss 
Curvy, d’on sorgeix?

El nom és una declaració 
d’intencions. Ja que el que 
la botiga vol reivindicar és el 
dret de totes les dones a ves-
tir i sentir-se atractives, sexys. 
Per aquest motiu el nostre ca-
tàleg també inclou una àmplia 
varietat de llenceria i roba in-
terior una mica més atrevida.

Miss Curvy és una botiga de moda femenina especialitzada en talles grans. Va obrir les 
seves portes aquest passat dilluns dia 9 de desembre a Cervera. La Marta Ballester, la 
seva propietària, va apostar per aquest projecte després de constatar la necessitat que 

existeix d’oferir a totes les dones la possibilitat de vestir amb roba de qualitat i a la moda 
independentment de la seva talla.

En quines talles us heu es-
pecialitzat?

El nostre catàleg comença 
a la talla 46 i arriba fins a la 70.

Miss Curvy quin tipus de 
moda ofereix?

Abans d’obrir la botiga, 
una de les primeres preo-
cupacions va ser assegu-
rar un catàleg amb roba de 
qualitat. Per la qual cosa 
treballem amb marques del 
territori o nacio-
nals que asseguren 
aquesta qualitat 
tant en el teixit, 
com en la confec-
ció i els acabats. 
El segon objectiu, 
va ser intentar as-
segurar disposar 
de la varietat que 
permetés a dones 
de totes les edats 
poguessin trobar 
la peça que en-
caixi millor amb el 
seu estil.

Per què vau escollir Cervera 
com a ciutat on obrir la 
botiga?

Tot i venir de Barcelo-
na, fa molts anys que visc a 
Cervera. En aquesta zona és 
molt difícil trobar botigues 
de moda especialitzades en 
talles grans. De totes mane-
res, la nostra intenció també 
és comercialitzar els nostres 
productes mitjançant la bo-
tiga online.

Si haguessis de fer un re-
sum, quin seria el principal 
motiu que donaries a les 
nostres lectores per visitar 
la teva botiga?

A la botiga hi trobaran 
un espai on sentir-se còmo-
des, ja que tot el catàleg està 
pensat perquè puguin trobar 
la seva talla i la varietat que 
oferim els facilitarà trobar 
la peça que necessitin per a 
qualsevol ocasió.

C/ Carrer Combat, 5 - Cervera
www.modamisscurvy.com
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L’assegurança de defunció va néixer d’un gest de soli-
daritat espontània de les persones que es van unir per fer 
front a les conseqüències econòmiques de les desgràcies. 

Es tracta d’un acte d’amor cap a les persones que esti-
mem per alleujar-los desemborsaments econòmics i molts 
tràmits en moments difícils.

El dia de l’adéu
En uns moments difícils, aquesta pòlissa resol les ges-

tions i les despeses d’un enterrament: taüt, incineració, 
transport, flors, tanatori… Pots comptar amb professionals 
que s’encarreguen de diversos tràmits.

Pot prestar altres cobertures que moltes persones des-
coneixem, com atenció psicològica o un servei legal que 
s’ocupa de la paperassa (tramitació de certificats de defun-
ció i, fins i tot, gestió de pensions de viduïtat i testament).

L’assegurança de decessos és una de les més apreciades 
per la nostra societat malgrat que no és obligatòria. Més de 
la meitat de la població espanyola (el 57%) té contractada 
una d’aquestes pòlisses.

Hi ha qui es pregunta què passa si sobren diners de la 
indemnització pactada. En aquests casos les companyies 
d’assegurances els tornen. Si això passa, consulta’ns, perquè 
cal reclamar-los.

“Per desgràcia, recentment vaig haver d’utilitzar l’as-
segurança de defunció que havia contractat el meu pare. 
Dins de les circumstàncies, tot em va semblar molt correcte: 
l’atenció, els detalls, la formalitat, el servei, em va resultar 
tot excel·lent. No tinc cap queixa, fins i tot van tenir detalls 
que no esperàvem. Moltes gràcies per acompanyar-nos en 
un moment tan difícil.”

L’últim petó és més 
fàcil amb aquesta 
assegurança
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Som a un mos de l’Argentina

La cuina és com les bones amistats. Com la d’un argentí i un català, per exemple. Una 
fusió especial de caràcters, basada en el respecte i que combina a la perfecció. Així és 

la cuina de La Nueva Parrilla de Mollerussa, el nou restaurant argentí que ha obert les 
seves portes a l’avinguda del Passeig Beethoven amb l’Ariel i la seva família al capdavant 

d’aquesta prometedora aventura gastronòmica.
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Com tots sabem, cap país com 
l’Argentina domina tan bé les 
carns. En aquest restaurant hi 
trobarem els plats típics argen-

nou projecte a Mollerussa: “Un cop 
coneixem bé el producte local, arriba 
l’hora de provar coses noves”. La seva 
cuina és un punt de trobada entre cul-
tures, entre l’Argentina i Catalunya, i 
aquesta és una de les (tantes) grans 
gràcies que té el restaurant: fusiona el 
millor saber i receptes d’allà amb els 
coneixements i productes d’aquí. El 
resultat? Pura creativitat i una autèn-
tica delícia. I, per què no dir-ho, uns 
plats molt fotogènics, ja que, pel que 
es veu, la gent no para de fer-los fotos: 
hamburgueses pageses amb escaliva-
da, salses argentines i salses de pagès 
mereixen un bon ‘story’. El ‘matambre 
arollado’ i un bon vi de Raïmat. El ‘cho-
ripán’ i els caragols. I no uns caragols 
qualsevols: els caragols fets amb la 
“Fórmula Jaume”, una recepta secreta 

ripán argentí’ i el ‘matambre arrollado’ són els vostres plats, 
i alguns dels grans típics que us transportaran d’un mos a la 
República Argentina.
Per Ariel i el seu fidel equip és fonamental controlar tot el 
procés d’elaboració dels plats: tot ho fan a la cuina, des de 
tallar la carn fins a la preparació de totes les postres, que són 
totes casolanes i originalíssimes: pannacottes, PlumCakes i, 
fins i tot, una fusió de tiramisú amb crema catalana!
La creativitat és a l’ordre del dia: cada dia s’innova en el 
menú. El setmanal, pel preu d’onze euros, ofereix a triar en-
tre cinc primers i dos segons, i presenta tota la varietat (des 
de peix i carn a estofats, entre tantes opcions) amb aigua, 
vi o canya i pa inclosos. El menú de cap de setmana, súper 
complet i variadíssim, surt per vint-i-dos.
El restaurant compta amb dos espais diferenciats, un de més 
formal, d’ambient calmat i agradable, i un altre que és ideal 
per reunir-se amb els amics i veure-hi els partits de futbol 
en una gran pantalla, ambientat amb temàtica futbolística. 
A més, també hi trobarem una terrassa exterior instal·lada a 
l’avinguda pels dies més assolellats.
Sigui com sigui, cadascun dels espais del restaurant està pen-
sat per transportar-te a l’Argentina no només amb el sabor, 
sinó també amb les imatges característiques que trobareu a 
les parets i que us acompanyaran fent caliu mentre gaudiu 
del menjar i viatgeu sense moure-us de la taula.
Evidentment, també és una opció excel·lent per celebrar so-
pars d’empresa, de Nadal i qualsevol celebració.
I és que aquests argentins ens coneixen… Estan preparats 
per a tot: us prepararan vermuts, ‘montaditos’ i tapes al mig-
dia. I, alerta… També esmorzars de forquilla amb llonganissa, 
plats combinats, caragols i el que faci falta! I, per acabar-ho 
de rematar, durant el desembre i el gener també fan calçots 
amb salsa casolana. 
La seva àmplia experiència entre cuines permet l’Ariel atre-
vir-se amb tot, i se li il·lumina la cara quan parla d’aquest 

tins i tota la saviesa que cal tenir per 
preparar una carn que es desfaci a la 
boca. “El secret està a l’os”, diu l’Ariel, 
mentre tomba alguns mites sobre la 
carn que tots teníem mal entesos. Sa-
bíeu que la carn més jove no és neces-
sàriament la més tendra, sinó que, al 
tenir més fibra, pot resultar més difícil 
de menjar? No li rebatem: veiem que 
sap del que parla i estem disposats a 
tastar qualsevol dels seus plats per 
comprovar-ho. Xurrasco, xuletó, mitja-
na (el ‘chuletón’) i rellom (conegut com 
‘solomillo’) de la millor vedella impor-
tada de Sant Sebastià preparada sobre 
brasa natural amb foc, llenya i carbó. 
Amb aquesta mateixa brasa natural 
també s’hi cuina peixos com el llobarro 
i la dorada, que també poden fer-se a 
la planxa. I no serà per graelles! També 
en tenen per marisc, i unes d’especials 
que et porten a la taula perquè t’ho fa-
cis al teu gust.
Això sí, que el nom no us enganyi: de 
l’Argentina també en porten les influèn-
cies italianes, i és per això que podem 
trobar-hi plats deliciosos com risottos 
de quatre formatges o foie, i també hi 
trobareu delicioses amanides de la casa 
per si preferiu prescindir de la carn.
Si voleu viatjar de debò, però, el ‘cho-
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que, com la salsa de pagès, 
un bon dia, en Jaume, pagès 
de Lleida, li va ensenyar a 
l’Ariel, l’intrèpid cuiner ar-
gentí, un dia aprenent de 
molts i avui ja tot un mestre.
Ja fa disset anys que l’Ariel 
va arribar a Catalunya. Des 
d’aleshores, el xef ha estat 
temps treballant, aprenent 
i desenvolupant el seu cri-
teri i estil culinari propis. 
Durant aquest període i al 
voltant de totes les regions 
catalanes ha tingut temps 
per familiaritzar-se amb el 
producte autòcton i dominar 
les receptes típiques de cada 
zona. Això sí, sense oblidar 
mai de la vida la cuina i els 
sabors del país que porta 
al cor. Establint-se primer a 
Barcelona, Ariel sempre s’ha 
mogut entre cuines i esta-
bliments de referència en el 
món de la restauració, apre-
nent dels millors mestres, 
que sempre han tractat amb 
bon producte. És a Girona on 
va conèixer i tractar a fons el 
producte típicament català 
i, qui ho diria, a Lleida és on 
va conèixer el seu gran mes-

tre dels arrossos. Tot aquest aprenentatge l’aplica ara al seu 
establiment, un bagatge que fa sòlida una aventura que va 
voler arrencar el dia que, després d’anys d’experiència sent 
cap de cuina, va adonar-se que tenia el saber i les ganes per 
aixecar el seu propi projecte gastronòmic.
La seva família és allà, al seu costat, acompanyant-lo i demos-
trant les seves habilitats especials que delaten el seu som-
riure. Quan no treballen 
estudien català (se’n fan 
un fart), i el tracte exqui-
sit i que les persones se 
sentin a gust i se’n vagin 
contentes és l’altra de 
les seves màximes. Però 
al seu germà Sergio, que 
és qui controla la brasa, les 
seves dues filles, la Georgi-
na i la Micaela, i a la seva 
neboda Virginia, totes elles 
amb experiència en el món 
de la restauració, se’ls nota 
que aquesta no és només 
una habilitat professional, 
sinó totalment natural, 
que ve de família. 
Tot perquè, quan hi si-
gueu, us hi sentiu com a 
casa. O com a l’Argentina.
Que us hi sentiu, exac-
tament, com si fóssiu a 
casa d’aquella família 
argentina que no sabíeu 
que teníeu… Fins avui.

“Establint-se primer 

a Barcelona, Ariel 

sempre s’ha mogut 

entre cuines i 

establiments de 

referència en el món 

de la restauració, 

aprenent dels millors 

mestres, que sempre 

han tractat amb bon 

producte”
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L’humor i la realitat són la seva font d’inspiració. 
Les eines, el llapis i el ratolí; i el canal per execel·lència: Twitter. 

Jordi Calvís: 
“Quan les lluites surten al carrer, la situació 

sempre és la mateixa: el poble contra el poder”

Parlem amb en Jordi Cal-
vís, l’il·lustrador ponentí del 
procés.

La teva trajectòria va 
començar fa molts anys en 
el món del disseny gràfic, i 
també en el de la il·lustració. 
De fet, has participat activa-
ment en diverses publicaci-
ons fent humor gràfic.

Jordi Calvís: Abans del 
boom de les xarxes socials, 
vaig col·laborar en diverses 
revistes d’abast molt reduït 
fent vinyetes. I la veritat és 
que m’hi sentia molt còmo-
de representant la realitat 
en clau d’humor. Pensa que 

durant molt de temps vaig 
ser un fan incondicional del 
Jueves (riures). També ho sóc 
del Brossa, que sempre bus-
cava fer poesia visual per fer 
reflexionar a la gent; i de l’Er-
mengol, que té una capacitat 
enorme de vincular diària-
ment temes d’actualitat.

Aquest seguiment de 
l’actualitat del país també 
el fem a través de les teves 
creacions.

J. C.: La societat d’avui 
és la meva gran font d’inspi-
ració, sobretot a partir de la 
informació que circula a les 

més actiu, i realment me’n 
adono que el 99’9% de les 
meves piulades tenen a veu-
re amb la política. Al final, la 
meva eina per comprendre la 
realitat política és el dibuix. 

La reivindicació ponenti-
na també és un tret a tenir 
en compte en la teva trajec-
tòria il·lustrativa.

J. C.: Jo mai he amagat 
que sigui d’aquí, del Far West. 
Crec que la clau és actuar de 
manera normalitzada, per-
què si no es pot tendir a re-

lacionar el teu origen com 
quelcom exòtic. Cal viure el 
ponentinisme de forma natu-
ral. De fet, normalitzar les di-
ferents variants dialectals del 
català és una feina col·lectiva 
de país.

A partir de la realitat 
en què t’inspires, com tre-
balles? Quin és el work in 
progress de qualsevol de les 
imatges que realitzes?

J. C.: Si m’he d’asseure da-
vant d’un full sense cap idea 
al cap, em costa molt arren-

“La meva eina per comprendre 
la realitat política és el dibuix”

xarxes soci-
als. A Twit-
ter és on sóc 

Text i fotografies: Cristina M
ongay
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car un dibuix. Ara bé, quan la 
tinc, és igual on estigui (cot-
xe, casa, treballant): busco 
el full, o situar-me davant de 
l’ordinador, per expressar-la. 
A partir d’aquí, la faig circular 
per les xarxes socials.

Com t’ho fas per retratar 
personatges de la realitat 
pública?

J. C.: La veritat és que és 
difícil de retratar-los, fins i tot 
en clau humorística. Pensa 
que no és el mateix caricatu-
ritzar l’alcalde del teu poble, 
que te’l pots trobar com-
prant el pa, que un polític 
d’àmbit nacional. A aquest 
darrer li fan caricatures cada 
setmana; al primer no! Al 
treballar en clau d’humor 
a nivell local o comarcal, es 
nota certa pressió i de segui-
da t’etiqueten.

Hi ha algun personatge 
que t’hagi costat en accés 
representar?

J. C.: No. Però potser tro-
bo que em costa fer humor i 
crítica amb els polítics cata-
lans que s’enfronten, des de 
primera fila, amb el monstre 

ra, sinó un mínim de respecte. 
Hi ha gent que en fa, i jo ho 
respecto perquè sóc un ferm 
defenso de la llibertat d’ex-
pressió. Però no ho veig just; 
no sóc capaç de riure’m dels 
col·lectius que estan oprimits.

En els temps que corren, 
la llibertat d’expressió no 
viu precisament un moment 
dolç. No només em referei-

xo als polítics i civils presos, 
sinó als exiliats o processats 
per causes polítiques o fins i 
tot per fer cançons. Els cre-
atius com tu esteu en una 
situació delicada.

J. C.: Malauradament es-
tan perseguits aquells que 
estan apuntant crítiques cap 
als de dalt del sistema. En Jo-
sep Valtònyc, sense anar més 

“No sóc capaç de riure’m dels 
col·lectius que estan oprimits”

de l’Estat espa-
nyol. No es trac-
ta d’autocensu-
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lluny, n’és un bon exemple 
posant en dubte la Família 
Reial; o en Pablo Hasel. Difí-
cilment es perseguirà avui a 
un míting de l’extrema dreta 
on s’estigui petant els drets 
dels col·lectius més vulne-
rables. I això passa perquè 
vivim en un Estat clara i des-
acomplexadament feixista.

Afortunadament, hi ha 
un exèrcit d’il·lustradors que 
poseu una mica de color en 
aquest ambient del NO-DO 
en el qual vivim! Des de que 
vas encetar la teva col·labo-
ració amb l’ANC, els teus dis-
senys han anat omplint les 
xarxes socials.

J. C.: A partir del 2012 
vaig començar a sumar es-
forços amb l’ANC. Primer ho 
vaig fer com a vocal a l’ANC 
Garrigues, on vaig generar 
material gràfic. Era el principi 
de les marxes i concentraci-
ons, tot anava una mica im-
provisat a nivell d’imatges, i 
des de Barcelona els va agra-
dar els meus dissenys. Així, 
vaig començar a fer cosetes 
per l’ANC l’abast nacional, i 
això és va allargar fins el 2016 
més o menys. Va ser així com 
vaig perdre la por i em vaig 
animar a publicar a les xarxes 
tots els meus dissenys. I allí 
m’he trobat amb la complici-
tat de molts usuaris. 

El Twitter és el teu gran 
altaveu.

Sí! De fet moltes coses 
que he donat forma a nivell 
gràfic, han nascut de conver-
ses de Twitter (riures). Això 
encara em passa avui amb 

el tema de les samarretes: 
quan algú diu alguna frase, ja 
tinc el missatge de ‘Calvís, fes 
ja aquesta samarreta’ o ‘Per 
què no la tens penjada ja a la 
teva botiga’ (riures). M’agra-
da molt que la gent compti 
amb mi, que el meu ofici con-
tribueixi a sumar esforços per 
una causa justa. 

La teva labor evidencia 
que amb una acció puntu-
al, es pot contribuir en un 
projecte global. Hi ha molta 
gent sensible amb la realitat 
catalana, però de vegades 
et trobes que no saps com 
contribuir més enllà d’anar a 
marxes o concentracions.

J. C.: Amb aquests temps 
de repressió i de por, és im-
portant que tothom sàpiga 
què és capaç d’aportar, i fins 
a quin punt és capaç d’arri-
bar. I en aquest punt, hi ha 
molta gent que tot i la por 
està disposada a fer-ho tot, 
com és el cas del jovent. El 
seu cas va més enllà de l’in-
dependentisme, clarament, 
ja que es juguen el seu futur 
on no s’assegura la demo-
cràcia i els drets més fona-
mentals. I ho demostren 
aquí i arreu de països del 
món. Quan les lluites surten 
al carrer, la situació sempre 
és la mateixa: el més vulne-
rable contra el més fort, el 
poble contra el poder.

contestant a un periodista 
arran les declaracions que va 
fer pels atemptats de l’agost 
del 2017, molta gent em va 
fer arribar aquesta frase a 
través de missatges. Em de-
ien, fins i tot, que fes la sa-
marreta; la vaig provar amb 
un disseny i, dies després, 
va aparèixer la Mònica Ter-
ribas regalant-li la samarre-
ta al Major.

I per últim, si parlem 
d’il·lustrar la realitat políti-
ca i social del país no podem 
deixar de banda que ets 
l’autor de les samarretes del 
FAQs, el programa de TV3.

J. C.: Em va trucar l’Alba 
Grifell, de l’equip del Ricard 

Ustrell de Catalunya Ràdio, 
per formar part d’un projecte 
llavors nou de TV3 i El Terrat. 
Em va dir que a l’Ustrell li fa-
ria gràcia que cada setmana 
li fes una samarreta amb un 
tema d’actualitat. L’Ustrell 
relativament hi va estar poc 
al FAQs, i tot seguit en va 
formar part la Laura Rosel i 
la Cristina Puig. Pensa que ar-
rancant el programa a l’estiu 
del 2017, molts dels temes 
tractats estaven ja relacio-
nats amb l’activitat política.

De fet, vaig muntar la bo-
tiga online de samarretes per 
donar visibilitat a aquestes 
comandes, perquè la gent les 
comprés o es descarregués 
els dissenys i se n’estampés. 

A l g u n e s 
de les teves 
imatges, s’han 
convertit en 
estampacions 
de samarretes. 
A tu et cons-
ta que alguna 
l’hagi dut algun 
dels personat-
ges retrats?

J. C.: Al-
gun cas sí que 
el conec. Per 
exemple, quan 
el Major Trape-
ro va dir la mí-
tica frase ‘Bue-
no, pues molt 
bé, pues adiós’, 

“M’agrada molt 
que la gent compti 
amb mi, que el meu 
ofici contribueixi a 
sumar esforços per 
una causa justa”
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Memòria col·lectiva, 
un dret de tots i 
l’antídot contra el 
feixisme

prop del Memorial de Las 13 Rosas. Com és lògic, els digitals, les rotatives, 
els focus i les xarxes socials de seguida n’anaren plenes.

Això passa a l’Espanya del segle XXI, un mes i escaig després de l’exhuma-
ció de Franco del Valle de los Caídos –la fosa comuna més gran de tot l’Estat 
espanyol–, on el dictador hi restà enterrat amb prop de 34.000 víctimes de 
la Guerra Civil.

L’excusa donada pel consistori del PP (amb el suport de Ciutadans, i l’ova-
ció de VOX) és que considerava que l’homenatge de La Almudena no honra-
va a totes les víctimes de l’enfrontament bèl·lic i, per tant, que no seguia les 
recomanacions del C0misariat de la Memòria Històrica. La decisió rebentava 
–literalment– un memorial que es va començar a construir el 12 de maig 
passat, durant els darrers dies del mandat de Carmena, i que pràcticament 
estava acabat. Rebentava no només lloses, sinó també 300.000€ de diners 
públics (210.000 € de l’obra i 90.000 € d’honoraris a l’escultor Fernando 
Sánchez, segons l’agència EFE); i el cor dels familiars dels homenatjats i de 
totes les víctimes del Franquisme.

“Teníamos asumido que este gobierno quería borrar sus nombres, pero 
ver las placas ahí en el suelo es tremendo. Los han fusilado de nuevo”, asse-
gurava en Tomás Montero, president de la Asociación Memoria y Libertad.

Davant d’aquest despropòsit, jo em pregunto: A algú li entra el cap la pos-
sibilitat de qui aquesta situació es donés en un altre Estat europeu ‘plena-
ment democràtic’? Per exemple, que un govern alemany, austríac o polonès 

l passat 25 de novembre, a Madrid, tingué lloc un fet insòlit. L’Ajun-
tament decidia retirar les plaques dels noms de les víctimes repu-
blicanes afusellades al cementiri de La Almudena entre 1939 i 1944. 
Aquestes estaven situades a tocar de la porta O’Donell del complex, E

Cristina Mongay
@cris_mongay

Doctora en Història de l'Art, Màster en 
Patrimoni Cultural
Redactora de Territoris
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fes arrencar i destruir un memorial alçat en homenatge a les 
víctimes de l’Holocaust? La resposta és una evidència –No!–. 

Però els sectors dretans espanyols han demostrat un cop 
més, emparant-se en discursos descafeïnats i eufemismes, 
una greu falta de respecte a les víctimes del Franquisme. 
Com si això no anés amb ells. I per aquest motius els haurí-
em d’estirar les orelles –ja vindria sent hora– i recordar-los 
que totes les barbaritats del passat són memòria col·lectiva, 
i que no les poden esborrar de la consciència social per mils 
martells pneumàtics que utilitzin. 

És cert. Ja fa vuitanta anys que va acabar la Guerra Ci-
vil. I que en fa quaranta-quatre que va morir Franco. Però 
el corc del Franquisme –encara que es vesteixi de Prada i 
Massimo Dutti, es posi gomina a la clenxa, es punxi àcid fò-
lic, i olori a Baron Dandy i Chanel nº 5– és ben viu en l’àmbit 
social i institucional.

El silenci imposat durant el Franquisme no només volia 
atemorir a la gent, sinó també fer oblidar un passat cruel 
explicat a mitges. Com si el fet de no parlar d’una injustícia, 
la fes desaparèixer del mapa. Res més lluny de la realitat. Ja 
que aquest mapa geogràfic encara és ple d’un nombre inde-
terminat de desaparegudes, que oscil·la fins a les 143.353 
persones i que no ha parat de créixer rere cada actuació de 
reparació de la memòria.

Cunetes, barrancs, velles trinxeres, foses comunes,... qui 
sap quins llocs més aixopluguen restes de persones plenes 

de somnis, famílies, sentiments, perfeccions i imperfeccions. 
Sovint em sorprenc com a part de la societat quan parlem 
dels morts i desapareguts com un simple número –la qual 
cosa també passa injustament amb altres víctimes de vio-
lències–, i deixem de banda la seva humanitat: com eren, 
que els agradava, qui era la seva família, perquè lluitaven, 
perquè van ser assassinades... 

Un Estat sa ha de ser empàtic amb qui representa i ha de 
fer possible a tothom enterrar dignament la seva família, si-
gui del seu color polític o de qualsevol altre. És ben fotuda la 
incertesa, el no tenir notícies de qui s’estima, imaginar sense 
mesura i donar mil voltes a les coses, el dolor; i si un memo-
rial ens ajuda a pair i a parar davant d’una situació injusta, és 
totalment inadmissible destrossar aquest espai que consola 
el dol i que aviva la flama de la memòria col·lectiva.

“Com si el fet de no parlar d’una injustícia, 
la fes desaparèixer del mapa”
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Pujar a l’escenari el fa vibrar com el fil que sosté un titella. Tot i que porta una llarga 
trajectòria professional a les espatlles, les ganes dins seu fan que vulgui posar-se a 

prova dia a dia. Se sent afortunat: es dedica al que l’apassiona. I fins ara ha pogut donar 
forma, i explorar, els projectes que l’hi han robat el cor. 

Parlem amb Ramon Molins, el director artístic de Zum-Zum Teatre, un referent del 
teatre de sala de les terres de Ponent.

Ramon Molins (Zum-Zum Teatre): 

“El teatre ha d’obrir portes a la 
imaginació i a la lliure interpretació”

Posar un títol a un pro-
jecte que es comença sem-
pre és difícil. Per què us và-
reu inclinar per Zum-Zum?

Ramon Molins: Jo tenia 
clar que el nom de la compa-
nyia havia de tenir música, i 
que no fos una descripció del 
teatre que fèiem. No m’agra-
den les coses evidents. No 
m’agraden les respostes; 
m’agraden les preguntes. 
El nom Zum-Zum remet al 

nom que vaig escollir per un 
taller que vaig fer amb joves 
de l’Institut de la Caparrella. 
En aquella ocasió, vaig triar 
l’última entrada del diccio-
nari Pompeu i, la versió que 
teníem en aquella oficina hi 
posava ‘zum-zum’. La meva 
sorpresa va ser llegir la se-
gona entrada que incloïa 
aquest nom: ‘soroll d’un 
grup en moviment constant’. 
I això em va encantar! 

Aquesta aventura teatral 
va començar l’any 1994.

R. M.: Efectivament! Fa 25 
anys, i seguim tenint la matei-
xa vitalitat i les ganes de fer 
teatre del principi. En aquest 
temps hem fet molts quilò-
metres: primer per Catalunya, 
després per l’Estat espanyol, 
seguidament per Europa,...

Vàreu començar amb 
teatre de sala, i de mica en 

mica heu experimentat amb 
el teatre de carrer, que us 
permet brunzir amb el pú-
blic més directament.

R. M.: Justament ara farà 
2 anys que vam decidir fer 
un espectacle purament de 
carrer per entrar en el mer-
cat del ‘no text’, un mercat 
més internacionalitzable. De 
fet ‘Hippos’ no té res a veure 
amb la resta d’espectacles 
que fem. Aquest ha estat 

Text i fotografies: Cristina M
ongay
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possible de la mà del core-
ògraf i ballarí Quim Bigas. 
Amb ‘Hippos’, i en la nostra 
maduresa com a companyia, 
ens hem tornat a sentir no-
vatos teatralment parlant. 
Però val a dir que hem fet el 
salt al carrer amb el suport 
de bons amics i referents 
d’aquest tipus de teatre. 

Sortir d’allò que funcio-
na, i d’allò que s’ha fet sem-
pre, és un pas que no totes 
les companyies, actors i ac-
trius estan disposats a fer.

R. M.: Potser sí. Però, per 
mi, fer quelcom diferent en 
teatre és un repte. És un gust 
tornar-se a sentir atemorit i 
mort de por just abans de 
començar l’obra (riures). 
Afortunadament, hem fet 
molts ‘Hippos’ –vam estre-
nar-lo a la Fira de Tàrrega, 
obtenint el premi a la millor 
estrena–, i ja ens hi sentim 

molt més còmodes. En el 
món del teatre, més enllà de 
fer ofici, cal sortir de la zona 
de confort.

Per celebrar aquests 25 
anys de trajectòria, teniu 
pensat organitzar alguna 
moguda?

R. M.: Doncs no! És ve-
ritat que alguna vegada ho 
hem comentat en viatjar 
amb la furgoneta, però no. 
Tampoc vam fer res especi-
al pels 20, 15, o 10 (riures). 
És una sort complir-los, però 
no tenim la necessitat de 
cridar-ho. Estem contents 
de fer-ne 25, és clar, però 
no més contents de fer-ne 
24. Per mi les celebracions 
d’una companyia són les es-
trenes, generar expectativa, 
que la gent tingui ganes de 
veure el què has preparat,... 

El treball en equip és im-

portant en una companyia 
teatral, però: com neix la 
idea d’un nou espectacle? 

R. M.: Jo fa molts anys 
que dirigeixo i que escric, 
i encara no sé respondre’t 
a aquesta pregunta. No sé 
dir com neix, no hi ha una 
norma estàndard de fer-ho. 
Sí que és cert que de vega-
des tens un flash que et fa 

reflexionar i dir-te “vull fer 
això en escena”; però altres, 
una obra es fa per disciplina. 
Aquest va ser el cas de ‘La 
gallina dels ous d’or’, que va 
arrencar de fullejar un llibre 
de faules. Jo no l’havia vist 
mai representada en un te-
atre i una frase va ser defini-
tiva per escollir-la. Deia: “Hi 
havia una vegada una pare-

“La nostra feina consisteix a dibuixar el 
moviment al mapa i fem moltes brunzides”
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lla de grangers que acollien 
tots els animals extraviats 
que arribaven a la seva gran-
ja.” Al llegir-la pum, ja vaig 
veure l’espectacle! 

Altres vegades, tens el 
disparador, l’idea amb la 
qual arrencar, però la reser-
ves perquè potser no tens la 
gent, la tècnica o el temps 
suficient per desenvolu-
par-la. La nostra adaptació 
de ‘La camisa de l’home 
feliç’, de Lleó Tolstoi, va ar-
rencar d’un cartell que vaig 
veure a Londres; ‘Hippos’, 
per la seva part, és una fri-
cada que va néixer a partir 
d’un record: la dansa de les 
hores, de la pel·lícula ‘Fanta-
sia’ de Disney. Cada obra és 
diferent, i néixer d’una for-
ma diferent. 

Al cap i a la fi, el món 
cultural està interconnectat 
amb ell mateix.

R. M.: A mi m’encanta 
anar a veure espectacles, 
llegir textos, descobrir au-
tors i autores,... I això no és 
per buscar idees, sinó per 
permetre’m connectar les 
que tinc al cap, allò que por-
to damunt i no sóc conscient 
de fer-ho. Empapant-me de 
cultura sento que estic en 

forma. Cal abonar el terra, 
en el nostre món, si no, per 
bona que sigui la teva idea, 
no creixerà.

Només cal observar-te, 
quan parles de teatre, per 
comprovar que és el motor 
de la teva vida. Et brillen 
els ulls.

R. M.: És la meva passió, 
per això porto 25 anys amb 
Zum-Zum (riures). Pujar a 
un escenari i passar-ho bé, 
sigui el bolo 1 o el bolo 200, 
es nota. En tot moment ha 
de fluir l’energia, gaudir-lo! 
El teatre no és un modus 
vivendi, és una actitud! Clar 
que és dur, perquè ho és –no 
ens passem el dia hihi, haha 
les companyies–, però ens 
sentim realitzats.

El teatre us emociona, 
i també ho fa a la gent que 
està al pati de butaques, o 
que us troba pel carrer.

R. M.: És potent sentir 
que, amb la teva feina, com-
mous a algú. Jo tinc la sensa-
ció que a bona part del públic 
que veu els nostres especta-
cles, els hi deixem petjada. 
És un acte de fe, evident-
ment; de vegades aquestes 
petjades són iniqües, però 

altres no. Aquesta és la nos-
tra gran vocació: deixar pet-
jades al subconscient de la 
gent, emocionar-los: rient, 
plorant, divertint-se...

Què me’n dius del vostre 
darrer espectacle, ‘Polzet’.

- R. M.: Parla d’una 
història molt xula, que dóna 
forma a un conte no gaire 
conegut per petits i grans. 
Potser perquè cada vegada 
s’expliquen menys els contes. 
Ara mateix vivim un moment 
en què està de moda canviar 
el contingut dels contes tra-
dicionals, i la veritat és que 
no m’agrada gaire aquesta 
tendència. Els contes vénen 
d’una realitat i d’una època, 
i en lloc de canviar-los, crec 
que cal llegir-los d’una ma-
nera més intel·ligent. Crec 
que massa gent estupiditza 
els contes, els ensucra, ja 
que expliquen realitats molt 
potents d’una societat que 
tampoc ha canviat tant. I si 
aquesta realitat no es re-
flecteix com és, no s’hi pot 
intervenir. Als contes ha d’ha-
ver-hi emoció; si no emocio-
nen, només alliçonen. I per 
desgràcia hi ha molt teatre 
que vol alliçonar, i als nens i 
nenes això els cansa!

Pel que fa a ‘Polzet’, és 
l’espectacle del nostre re-
pertori que més nivells de 
lectura té. El ‘Polzet’ de 
Perrault parla de l’abando-
nament, l’abandonament 
d’uns fills per part dels seus 
pares. El nostre, basat en la 
versió d’Iñaki Rikarte, fa un 
paral·lelisme amb la socie-
tat actual, on els fills són els 
que abandonen els pares 
portant-los a centres per a 
gent gran. Amb l’espectacle, 
els nens veuen el ‘Polzet’ del 
Perrault, i els adults –amb el 
de Rikarte– l’altre drama que 
hi ha al darrere. La diferèn-
cia de percepcions és molt 
bèstia entre grans i petits: 
quan els nens riuen amb la 
boca plena, els grans se sen-
ten molestos. Nosaltres no 
pretenem donar receptes ni 
alliçonar: l’espectacle és un 
tros de realitat la vida ma-
teixa, que no sempre és fàcil.

Parlar de teatre familiar 
moltes vegades s’ha associ-
at a fer obres fàcils, diverti-
des, de lectura única i amb 
final feliç. Vosaltres, en can-
vi, teniu un altre tarannà. 
De fet, adreceu els vostres 
espectacles a adults a partir 
de 4 anys.

R. M.: A Zum-Zum Tea-
tre ens interessa més el te-
atre que planteja preguntes, 
que el que dóna respostes. 
Ja hi ha massa gent que vol 
respondre per tu prohibint 
coses (colors, paraules,...) 
i sembla que tot només es 
pot interpretar d’una ma-
nera. Els espectacles han 
d’obrir portes a la imagina-
ció i a la lliure interpretació. 
Els adults –sobretot profes-
sors i pares–  ens hem de 
treure d’una vegada que els 
nens i nenes entenen els 
que veuen.

Text i Fotografia:  Josep Anton Pérez
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Vila-sana es converteix en referent de 
l’economia circular i la sostenibilitat  

La planta agroalimentària Porgaporcs de Vila-sana desenvolupa un projecte pioner a 
l'Estat, amb el qual es transforma el biogàs que es produeix en purins i residus de la 
indústria agroalimentària en biometà de caracteristiques similars al gas natural, que 

s'utilitza com a combustible per a cotxes. La planta de biogàs del Pla d'Urgell ha estat el 
laboratori del projecte LIFE Methamorphosis, que ha permès estudiar el comportament 
de 4 vehicles de la marca de Seat, fent un recorregut de més de 100.000 quilòmetres amb 

aquest combustible renovable.  

a planta de biogàs de Vila-sana funciona amb pu-
rins i matèria orgànica que provenen de residus 
de la indústria agroalimentària i que es tracten en 
una digestió anaeròbica, un procés que es podria L

comparar amb l'aparell digestiu humà. Del tractament en re-
sulta una part sòlida i líquida que s'utilitza com a fertilitzant, 

i amb el biogàs es genera electricitat. Segons el propietari 
de la planta, Àngel Porta, l'objectiu de la planta l'any 2006, 
quan va nèixer, es va veure perjudicat amb la retallada de les 
primes a les energies renovables, una situació que va obli-
gar a l'empresa a buscar alternatives per comercialitzar el 
biogàs. D’aquí en va sorgir la possibilitat d’incorporar-se al 

Text i Fotografia:  Josep Anton Pérez
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“La companyia Naturgy va decidir entrar 
a formar part del projecte per demostrar 
que es pot arribar a una bona qualitat de 
biometà per injectar a la xarxa amb una 
reducció dels costos”

projecte LIFE Methamorphosis.
El procés LIFE Methamorphosis millora el biogàs procedent 
dels digestors, d'una puresa del 70%, i el transforma en un 
combustible que se situa entre el 96 i el 98%  mitjançant  
un sistema de filtratge i neteja que l'equipara al gas natural, 
però amb la diferència que a la planta de Vilasana es produ-
eix d'una manera totalment verda. El projecte també incor-
pora un punt de subministrament de biometà per a cotxes.
El responsable al Centre tècnic per al desenvolupament de 
projectes de gas natural comprimit a la Seat de Martorell, 
Andrew Shepherd, explica que es tracta de donar una sego-
na vida als residus orgànics que produeix una societat mo-
derna com la nostra, ja siguin purins d'una granja de porcs 
o els residus urbans de Barcelona. Aquests es transformen 
en combustible de qualitat perfectament utilitzable per a 
l'automoció.
Per la seva banda, el responsable de projectes de gas renova-
ble de Naturgy, John Chamberlain, destaca que es 
tracta del primer projecte d'aquestes característi-
ques que es desenvolupa al país amb l'objectiu de 
tractar purins per alimentar cotxes.
El creixement de l'ús del biometà suposaria un 
important estalvi en emissions a l'atmosfera, 
de 9.500 tones de CO2 cada any. L'objectiu del 
projecte és la lluita contra el canvi climàtic. El bi-
ometà és neutral en emissions de diòxid de car-
boni, i garanteix un nivell d'emissions contami-
nants (òxids de nitrogen, partícules) inferior als 
combustibles convencionals. A més, la seva pro-
ducció redueix la dependència energètica exte-
rior, ja que és una energia generada localment.
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