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El Govern progressista del PSOE i Unidas Pode-
mos ha reservat en el nou pressupost una partida 
de 2,4 milions d'euros destinada al programa d'ar-
mament. Es veu que l'executiu de Pedro Sánchez i 
Pablo Iglesias s'ha pres al peu de la lletra el paper 
que atribueix la magna Constitució a les forces ar-
mades 'com a defensores de la integritat territorial 
de l'Estat i de l'ordenament constitucional'.

Fa la sensació que els polítics espanyols creuen 
que l'exèrcit és l'eina que pot defensar la pàtria de 
qualsevol enemic extern, inclosa la COVID-19, que 
està agredint desmesuradament la salut i econo-
mia de la ciutadania, de manera que cregut con-
venient dotar de més mitjans les forces armades. 
O sigui, que podem creure que el Govern espanyol 
no esperarà a disposar de la vacuna per combatre 
la pandèmia i ho farà a canonades.

La quantitat fa esgarrifar. 2,4 milions d'euros 
encara són molt més en l'escenari actual de crisi 
sanitària, social i econòmica en la qual està im-
mers el país, amb milers d'empreses i autònoms 
que no saben com mantenir activitat i empleats i 
que, paradoxalment, han de fer front a la fiscalitat 
a la qual els sotmet l'Estat.

Tot plegat demostra que els polítics legislen des 
d'una bombolla de benestar que no els permet ser 
conscients de la crua realitat, mentre que semblen 
sotmetre la ciutadania a una mena de nova versió 
actualitzada i real dels 'Jocs de la Fam': força bruta 
i tonto l'últim.
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l Projecte Boscos de Muntanya, entitat que des 
de fa 13 anys treballa per promoure la conser-
vació i millora dels boscos i paisatges del Pirineu 
català i que organitza estades de voluntariat al 

El bosc i el voluntariat 
s’imposen al virus

E
bosc, ha superat totes les adversitats i aquest estiu ha acon-
seguit dur a terme l’activitat prevista de participació ciutada-
na en la gestió dels recursos naturals. 

Amb un gran esforç d’adaptació a les noves normatives 
de seguretat, protecció i higiene, l’entitat ha mantingut els 
projectes a la vall d’Esterri de Cardós i Massís de l’Orri (Parc 
Natural de l’Alt Pirineu, Pallars Sobirà) i a Espinavell (Parc Na-
tural de Capçaleres del Ter i del Freser, Ripollès). 

Èxit organitzatiu 
En total, l’entitat ha acollit 303 participants durant 17 

setmanes a bosc, que han generat prop de 17.000 hores de 
feina. Gràcies a la tasca de conscienciació i a totes les mesu-

res adoptades, al llarg de quatre mesos de feina al bosc no 
s’ha detectat ni un sol cas de coronavirus. 

En el global de les estades d’enguany s’han recuperat 5,5 
quilòmetres de camins i 1,7 hectàrees de pastures. També s’han 
aclarit 11 hectàrees com a millora d’hàbitat, amb tres objectius 
clau: condicionar el bosc per al futur, reforçant-lo com a ecosiste-
ma estable i sostenible, garantir la producció de fusta, i protegir 
l’hàbitat del gall fer, espècie en perill d’extinció al Pirineu a causa 
de l’emergència climàtica. Alhora, s’han construït 16 metres de 
murs de pedra seca, un pont, un abeurador i un mur de conten-
ció amb tècniques de bioenginyeria. 

“En el global de les estades d’enguany s’han 
recuperat 5,5 quilòmetres de camins i 1,7 
hectàrees de pastures. També s’han aclarit 
11 hectàrees com a millora d’hàbitat”

El projecte Boscos de Muntanya adapta amb èxit al context de la pandèmia 
les estades de voluntariat d’estiu als boscos del Pirineu català

Més de 300 persones han participat al llarg de quatre mesos en tasques de 
millora de boscos i paisatges del Pallars Sobirà i el Ripollès

L’entitat rep un prestigiós premi internacional que reconeix la constància, 
la implantació i la singularitat del projecte
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“D’acord amb la 
normativa sanitària, 
es va reduir la mida 
dels equips, es van 
crear grups de 
convivència tancats, 
i es desinfectaven 
constantment 
tots els espais i 
materials”

Adaptació i compromís 
A l’hora de valorar les estades d’enguany, 

l’entitat destaca la complexitat del repte or-
ganitzatiu i la capacitat de resposta als im-
previstos, ja que en algunes estades es van 
haver d’anul·lar el 90% de reserves i buscar 
nous participants amb molt poc marge de 
temps. 

D’acord amb la normativa sanitària, es va 
reduir la mida dels equips, es van crear grups 
de convivència tancats, i es desinfectaven 
constantment tots els espais i materials. En 
tots els casos, la resposta dels participants 
va ser excel·lent.

Reconeixement internacional 
Aquest 2020,  l'European Outdoor Con-

servation Association (EOCA) ha guardonat 
el Projecte Boscos de Muntanya amb un 
dels tres premis destinats a projectes de 
recuperació i conservació del patrimoni 
natural, juntament amb un projecte de re-
forestació a la selva tropical de Borneo i la 
xarxa de protecció de boscos vells d'Alvèr-
nia (França). La fundació ha estat escollida 
entre 120 projectes d’arreu del món, xifra 
rècord de candidatures. 

A l’hora de presentar els mèrits del Pro-
jecte Boscos de Muntanya, EOCA considera 
que “l’entusiasme i la dedicació de la seva 
causa a l’hora de protegir i cuidar els entorns 
de bosc i de muntanya són inspiradors” i 
afirma que estan “molt orgullosos d’involu-
crar-nos en la fantàstica feina de conservació 
que estan duent a terme”. 

2020: consolidació i impuls 
El Projecte Boscos de Muntanya ha 

viscut una temporada pletòrica en termes 
d’activitat. El 2020 és l’any amb més pro-
jectes, encàrrecs, aliances i finançadors 
de la història de l’entitat, que gaudeix 
d’un alt nivell de reconeixement social i 
celebra la consolidació del vincle amb les 
principals institucions i organitzacions 
responsables de la gestió dels boscos de 
muntanya. 

“Ara ens sentim més recolzats i més 
ferms que mai. Sentim que cada vegada 
més gent valora la nostra trajectòria, els 
resultats, la qualitat de la feina ben feta 
i la perseverança de tots aquests anys, 
sense deixar de perdre la proximitat”, de-
clara Andreu González, fundador i direc-
tor de l'entitat. 

Futur incert però esperançador 
La pandèmia ha impactat de ple en el 

sector del voluntariat ambiental, però el 
Projecte Boscos de Muntanya també hi 
veu motius per a l’optimisme: “Venen dos 
anys molt incerts, necessitem ser flexibles i 
adaptar-nos al nou context. La reducció de 
l’activitat amb grups més grans pot ser una 
oportunitat per a treballar més en qualitat i 
proximitat”, assegura González.

Text: Josep Anton Pérez
Fotografia: Projecte Boscos de M

untanya
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“L’amor et dóna satisfacció, alegria i una felicitat que 
no es pot comprar. Però sense diners, tindràs greus pro-
blemes”.

I per què no fusionem aquests dos conceptes? La vida 
és una experiència que travessem viatjant dins d’un cos 
humà. Un vehicle que l’edat va deteriorant, que s’acaba 
avariant i trencant. La nostra societat no parla de les difi-
cultats que provoca una absència, però aquestes absèn-
cies suposen un cost familiar elevat.

El dia que faltis, les persones que depenen de tu tin-
dran un canvi brusc i emocional, però també econòmic. 
Passaran el dol i afrontaran la nova situació. On viurà la 
teva família? A quina universitat aniran els teus fills? En 
quina situació financera quedareu tu o la teva parella en 
cas d’incapacitat?

Quan un pare o una mare ens deixen, comencen els 
problemes econòmics. A Espanya, l’assegurança de vida 
resol cada any el futur de 25.000 famílies (UNESPA). Con-
tractar-la és un acte de generositat cap a les persones 
que t’importen i del qual només elles podran gaudir.

Encara vols deixar el futur de la teva família en mans 
de l’atzar?

Una assegurança 
per amor

“A Espanya, l’assegurança de vida resol 
cada any el futur de 25.000 famílies”



TR La revista de www.territoris.cat

7



TR La revista de www.territoris.cat

8

l'oest de Catalunya, no és res estrany tenir pas-
sió pels caragols, però és una passió que, per 
regla general, associaríem a la gastronomia. 
Tanmateix, a Miralcamp, al Pla d'Urgell, Ra-

La passió pels caragols: dels fogons al 
col·leccionisme

A

Al carrer Sant Sebastià de Miralcamp, Ramon Massot ha gestat un santuari 
amb més de 4.000 peces de tota mena dedicada als gastròpodes, coneguts 

comunament com a caragols, i també als fòssils

mon Massot ha materialitzat un autèntic santuari dedicat 
al grup dels mol·luscs, però en totes les seves versions físi-
ques i artístiques.

Ramon Massot és un reconegut cuiner que va regentar 
el restaurant Atenas de Barcelona, un local que va ser molt 
popular durant vint-i-vuit anys per la seva extensa carta de 
plats elaborats amb caragols. Massot va arribar a confeccio-
nar una carta amb més d'una vintena de propostes amb els 
caragols com a base, amb combinacions tan exòtiques com 
els caragols amb coco o amb xocolata. Així, en aquesta línia 
atrevida, durant prop de tres dècades, el pla urgellenc ha 
sigut un autèntic prescriptor de la gastronomia lleidatana.

Com a culer declarat, el seu restaurant comptava habi-
tualment amb jugadors i responsables del club blaugrana, 
amants també dels caragols. Personatges com el directiu 

“Ramon Massot és 
un reconegut cuiner 
que va regentar el 
restaurant Atenas 
de Barcelona, un 
local que va ser molt 
popular durant 
vint-i-vuit anys per la 
seva extensa carta de 
plats elaborats amb 
caragols”

de Guimerà, Josep Maria Minguella, i veterans com el li-
nyolenc Josep Maria Fusté, Llensana, i també Guardiola, 
havien passat per l'Atenas, segons explica el cuiner, qui 
també assegura tenir un gran record de l'actor de Gerri de 
la Sal, Carles Canut.

La relació amb els ca-
ragols no tan sols es va li-
mitar a la gastronomia. Al 
llarg dels anys, Massot s'ha 
dedicat a col·leccionar tota 
mena d'articles que tingues-
sin alguna relació amb els 
caragols, ja fossin de terra o 
de mar, i un apartat dedicat 
als fòssils. Ceràmica, metall, 
tèxtil, pintures, escultures, 
vaixelles, revistes especialit-
zades, joguines, i centenars 
i centenars de peces inima-

Text i Fotografia:  Josep A. Pérez 
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“ Massot considera que, en una terra en 
la qual els caragols formen part de la 
cultura, la col·lecció pot ser una bona eina 
pedagògica per a grans i petits, ja que a 
través de cadascuna de les peces també es pot 
fer una aproximació a la cultura del lloc de 
procedència”

ginables relacionats amb els gastròpodes es 
van anar acumulant fins al punt que, un dia, 
va haver de posar-hi ordre.

Aquest afany per recollir referències và-
ries als caragols es va anar encomanant a 
amistats i familiars, que també han partici-
pat en incrementar la col·lecció de Massot, 
aportant peces d'arreu del món. El souvenir 
obligat pel cercle del veí de Miralcamp ha es-
devingut doncs, al cap dels anys, el caragol.

Ramon Massot va traslladar la seva resi-
dència a Miralcamp fa setze anys, i des de la 
seva jubilació -ara en té setanta-dos-, s'ha 
dedicat a posar ordre a més de 4.000 peces 
des dels baixos de casa seva, amb la volun-
tat que puguin ser visitables. Ordenades per temàtiques i 
procedències, les troballes descansen en quaranta metres 
de vitrines i prop de cinquanta metres quadrats d'exposi-
ció.

El col·leccionista ha demanat el suport del consistori 
per poder mostrar al públic com han estat de recurrents 
aquestes figures en totes les arts, elements decoratius, 
d'entreteniment i, fins i tot, culturals.

Massot considera que, en una terra en la qual els cara-
gols formen part de la cultura, la col·lecció pot ser una bona 
eina pedagògica per a grans i petits, ja que a través de ca-
dascuna de les peces també es pot fer una aproximació a la 
cultura del lloc de procedència. Massot fa una comparació 
amb la gastronomia francesa, la qual també té molt present 
el caragol, però amb varietats i cuina molt diverses.

Des de l'Ajuntament de Miralcamp, l'alcaldessa, Carme 
Ribes, confirma que van mantenir converses amb Ramon 

Massot a través de les quals van preveure diverses accions, 
però no es van poder dur a terme a conseqüència de la crisi 
sanitària. Ribes assegura que l'Ajuntament té previst donar 
suport a la mostra expositiva col·laborant en la divulgació 
d'aquesta, i que es tracta d'una col·lecció única i peculiar 
que podria atreure un públic important, mentre que també 
es podria exportar a les escoles. 
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i ha diverses maneres de viatjar. L'una és en 
l'espai, i l'altra, en el temps. Aquesta tardor, 
Lleida t'ofereix la possibilitat de fer les dues 
alhora, una oportunitat per ampliar els ho-

L'esplendor de la capital ponentina, 
al descobert aquesta tardor 

H
Viu una tardor única descobrint els tresors històrics de la capital de 

l'oest de Catalunya

ritzons dins la mateixa ciutat fins a llocs insospitats, per 
trobar-se amb els vestigis que aguanten alçats arreu de la 
ciutat des del temps antics esperant a ser redescoberts per 
tu i explicar-te mil històries. La panoràmica Lleida City Tour, 
la visita històrica al Castell dels Templers de Gardeny i la 
Seu Vella i la visita arqueològica a la ciutat de Lleida són 
algunes de les propostes de Turisme de Lleida que, aquesta 
tardor, podran oferir-te una imatge fascinant i molt dife-
rent de la capital de l'oest de Catalunya. Agafa un paper i 
un bolígraf i apunta! 

Lleida City Tour
Amb el somriure platejat del Segre i coronada per la Seu 

Vella, Lleida ofereix una imatge radiant ja només en do-

nar-nos entrada a la ciutat. Però el seu interior aguarda molt 
per descobrir, fins i tot per aquells qui creiem que ja ens 
la sabem de memòria. Una de les seves artèries, el Carrer 
Major, resulta ser un dels eixos comercials i peatonals més 
llargs d'Europa, que es combina amb un itinerari monumen-
tal únic. Turisme de Lleida et proposa un tur que et portarà 
a descobrir un bon número de construccions històriques i 
artístiques molt especials. Coneixeràs de ben a prop els edi-
ficis del centre històric, com la Capella del peu del Romeu i 
la seva llegenda del Camí de Sant Jaume; la majestuosa Ca-
tedral Nova i l'edifici gòtic de l'antic Hospital de Santa Maria, 
amb el seu magnífic pati central; la Plaça Sant Francesc amb 
la casa modernista Melcior; el Palau de la Paeria i les seves 
dues particulars façanes -l'úna romànica i l'altra neoclàssi-
ca-; i l'arc del pont amb els icònics cabdils ilergetes, Indíbil i 
Mandoni. Turisme de Lleida proposa finalitzar el “cim” de la 
ciutat, amb una visita exterior al monument més emblemà-
tic de la ciutat: la catedral romànica i gòtica de la Seu Vella.

Text: M
arina Pallàs

Fotografia: Turism
e de Lleida
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Castell dels Templers de Gardeny
Els misteris dels cavallers templers desperten fascinació en 

molts. A Lleida, la famosa Orde del Temple va ocupar un espai 
molt destacat fins al punt que, avui, el castell on els cavallers 
s'allotjaven i vivien, constitueix un dels testimonis més desta-
cats de l'arquitectura templera aixecada a Catalunya durant 
la segona meitat del segle XII. Des de la torre-habitació fins a 
l'església romànica de Santa Maria de Gardeny, passant per 
la torre de l'homenatge i totes les modificacions que, al llarg 
dels segles XVII i XVIII, van anar modificant la fisonomia del 
conjunt medieval, el castell exhibeix petites grans joies que 
ens parlen sobre les comunitats templeres i les particularitats 
de les vides que omplien la Casa Templera de Gardeny.

Les restes arqueològiques del passat
La capital ponentina s'ha erigit a base d'una amalgama 

d'episodis històrics, pobles i civilitzacions molt diversos que 
han llegat la riquesa cultural de la Lleida d'avui. La ciutat té 
una vasta història, que s'estén des de l'època romana fins als 
nostres dies, a través de diversos testimonis monumentals i 
patrimonials: les muralles medievals del Carrer Anselm Cla-
vé, andalusines (s. IX - X) i feudals (s. XII - XIV); les Adoberies, 
la pròspera indústria feudal de la pell a Lleida i els obradors 
del segle XIII del barri de la Magdalena; i la Domus Romana, 
l'antiga ciutat romana que va viure la seva màxima esplen-
dor als segles I i II dC, i on van proliferar grans domus, com la 
que amaga l'Auditori Municipal. 
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es mesures més importants són les relatives al Re-
glament General de Protecció de Dades (RGPD), 
que va entrar en vigor el maig de 2016 i que des 
del 25 de maig de 2018 és d’obligat compliment -i, 

Les dades personals s’han convertit i són un gran actiu per a les empreses. En 
els últims anys s’han aprovat diverses normatives, obligatòries i sancionables, 
per a limitar l’ús de les dades i fer que puguem saber en tot moment qui té 

accés a elles, per a què poden utilitzar-les i com les han aconseguit.

L
per tant, sancionable-, i la Llei Orgànica de Protecció de Da-
des i Garantia dels Drets Digitals (LOPDGDD), també d’obli-
gat compliment des del 5 de desembre del 2018. Les sanci-
ons poden arribar fins als 20 milions d’euros, en els pitjors 
dels casos.

Els autònoms, empreses, organitzacions, comunitats de 
propietaris i entitats públiques  han tingut dos anys de mar-
ge per adaptar-se a la nova forma de gestió de la informació. 
No obstant, encara hi ha moltes empreses que no complei-
xen la normativa.

Què hem de fer i com ho hem de fer?

Complir amb el deure d’informar: S’ha d’informar els 
titulars de les dades sobre qui és el responsable del 
tractament, de la finalitat que persegueixen i de si exis-
teixen cessions de tercers.

Aconseguir el consentiment explícit: El consentiment 
per al tractament de dades deixa de ser tàcit. El responsa-
ble del tractament ha de tenir proves del consentiment.

Registre d’activitats de tractament: Obliga a informar 
sobre la recopilació de les dades i l’objectiu d’aquestes.

Realitzar una anàlisi de riscos i adoptar mesures de 
seguretat: No és possible assegurar el dret fonamen-
tal a la protecció de dades si no s’és capaç de garantir 
la confidencialitat, la integritat i la disponibilitat de les 
dades personals.

Comunicar incidències de seguretat: El més importar 
és tenir establerts de manera clara els mecanismes i 
el procediment de notificació de bretxes de seguretat.

Valorar si els encarregats de les dades ofereixen ga-
ranties: El RGPD defineix el tipus de contracte que s’ha 
de vincular al responsable de dades amb l’encarregat 
d’aquestes. Al contracte s’han d’especificar la relació i 
les obligacions d’ambdues parts.

Designar un Delegat de Protecció de Dades (DPD): De-
signar un Delegat de Protecció de Dades, si s'escau, en 
funció de l'activitat, volum i sensibilitat de les dades 
personals tractades.

Atendre correctament els drets de les persones: 
Fa referència als drets d'accés, rectificació, cancel·lació, 
oposició, portabilitat, supressió i limitació del tractament.

1

2

3

4

5

6

7

8

973 710 989
info@assplus.org
assplus.org
Pl. Generalitat, 23, 25243 El Palau d'Anglesola

ASSplus (Aplicacions, Solucions i Serveis, SL) som una 
empresa ubicada al Palau d’Anglesola, especialitzada en Pro-
tecció de Dades, consultoria, auditoria, servei de Delegat de 
Protecció de Dades (DPD) i formació.

Donem servei a empreses, autònoms, entitats, etc.,  d'un 
ampli ventall de sectors empresarials i industrials, així com a 
les administracions públiques, que també estan sotmeses al 
compliment de les normatives de protecció de dades.

Oferim una adaptació personalitzada per la gestió i trac-
tament de les dades de caràcter personal i per proporcionar 
les eines per una implantació fàcil i eficaç, amb l’objectiu de 
minimitzar riscos i oferir seguretat i confiança als seus clients.
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La cultura, molt més que segura
“Cultura segura” i “essencial”. Des de l'inici de la crisi sanitària, tots 
ens hem familiaritzat amb aquests conceptes. A la pràctica, però, la 
cultura resulta ser de tot menys una cosa segura, en el sentit que el seu 
futur és més incert que mai. Com ho viu el sector, des de dins? Com 
sobreviu -o no- a les restriccions actuals? Com veu el seu futur? Ho 
preguntem a alguns dels representants des dels seus diversos àmbits.

Estefania Rufach, presidenta de l'IEI i alcaldessa 
d'Os de Balaguer

El calendari actual i futur de l'activitat cultural

La presidenta de l'Institut d'Estudis Ilerdencs, la institució de 
la Diputació de Lleida que promou i suporta els projectes 
culturals sorgits arreu del territori lleidatà, explica que el 

sector cultural està afectat de gravetat, i que això afectarà 
molts autònoms i famílies. Des de l'IEI estan aposant per la 
tecnologia com a mitjà de difusió de la cultura per "seguir 
consumint-la i no deixar-la morir". Les restriccions per frenar 
l'expansió del coronavirus han obligat a replantejar el format 
de les activitats per aquest any 2020, però la presidenta de 
l'entitat afirma que, mentre es compleixin les mesures higi-
èniques i de seguretat com la conformació de petits grups 
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de convivència, amb menys aforament, sense programes de 
mà i respectant totes les recomanacions sanitàries, quan 
es fan els actes presencialment "la cultura no és un focus 
de contagi de Covid-19". Pel seu caràcter essencial -tal com 
hauria demostrat en la primera onada de la pandèmia, en 
què la gent es va llançar a consumir cultura des del confi-
nament- i perquè el sector està sent especialment afectat 
per les restriccions, Rufach afirma que, quan puguin "tornar 
a obrir", tornaran a "recolzar el sector amb força", mentre 
que, segons detalla, moltes propostes s'estan programant ja 
per l'any 2021.

Pere Aumedes, gerent de Circuit Urgellenc, i 
membre d’honor de l’Acadèmia del Cinema 
Català

El cinema en temps de pandèmia

Què hi passa als cinemes, quan la realitat supera la ficció 
i una pandèmia es fa amb el món? Els cinemes, com tants 

altres sectors, estan enfrontant una segona crisi fortíssima 
que ha buidat de nou les seves sales en aquesta dècada. 
L'empresa Circusa, més coneguda com a Circuit Urgellenc, 
és una de les exhibidores més destacades de Catalunya que 
gestiona 28 sales permanents a les demarcacions de Lleida, 
Barcelona, Tarragona Osca, Saragossa, Terol i compta amb 
set cinemes itinerants. Es tracta d'un baluard d'un nombre 
important de petites sales locals d'arreu del territori de Po-
nent.
El gerent de l'empresa i membre d'honor de l'Acadèmia del 
Cinema Català, Pere  Aumedes, reconeix entre aquesta crisi 
i l'anterior (la del 2008) una continuïtat, una situació crítica 
per la cultura i el cinema que "la pandèmia no ha fet més 
que agreujar", en part, perquè les plataformes digitals i els 
hàbits de consum han reduït de manera considerable el pú-
blic a les sales.
Per la gran importància que reconeix en la cultura i al cine-
ma, que Aumedes defineix com "una eina democratitzadora 
que ha permès fomentar la socialització, majoritàriament en 
les zones rurals", l'empresa no ha renunciat a mantenir el 
projector encès i ha fet tot el possible perquè no s'apagui: 

Text: M
arina Pallàs, Josep Anton Pérez i Cristina M

ongay Fotografia: 
Teatre L'Am

istat (teatre), M
arc Rovira (concert)
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al mes d'abril, el circuit va impulsar la cam-
panya "I Love Cinema de Poble", una inicia-
tiva que demanava el suport del públic i que 
oferia la compra anticipada d'entrades fins a 
final d'any -la qual hauria ajudat a finançar 
algunes de les accions que s'han dut a ter-
me fins al dia d'avui-, mentre que a l'estiu 
va impulsar diversos autocines que van dur 
a Golmés entre les pàgines dels principals 
diaris nord-americans. El que sigui per no 
deixar que la llum dels cinemes s'apagui, i 
no perdre l'esperança: "La pèrdua ha estat 
terrible i, pel que sembla, ho continuarà sent 
encara fins no se sap quan, però totes les si-
tuacions tenen dues cares. El cinema ens ho 
ha mostrat a infinitat de pel·lícules, com per 
exemple a  La vida és bella o a La milla verde. 
En totes dues cintes els protagonistes han de 

s'ha centrat del tot en la precarietat que caracteritza el sec-
tor cultural al país, el qual funciona molt diferent a altres 
països com és ara França, on existeix un sistema d'intermi-
tència i es paga per la creació. Aquí, però, malgrat que abans 
s'hagi de fer tota una feina de creació, producció i adminis-
trativa que no està remunerada, l'única via d'ingrés és la re-
presentació, la mostra de l'espectacle. Aquesta precarietat, 
segons indica Cristina Garcia, implica que hagis d'”assumir 
riscos per poder mantenir una cosa que és necessària per a 
la societat”. “Ara es diu que és un 'bé essencial', però no s'ex-
plica el perquè i la societat segueix sense entendre-ho. Som 
essencials pel desenvolupament de les persones, per tenir 
a on mirar, per generar pensament crític i també entrete-
niment, que com s'ha demostrat durant la pandèmia, sortir 
de la rutina, tal com et permet la cultura, és una cosa molt 
important”, afirma. I amb tot, mentre que sembla que el ca-
ràcter “essencial” de la cultura ja seria un fet per tothom, la 
condició de treballadors entre aquells que s'hi dediquen no 
sempre ha estat reconeguda, segons explica Garcia: “quan 
es diu que es podrà seguir treballant però que es tancaran 
els actes culturals, el missatge que s'està donant cap a la cul-
tura és molt bèstia: la cultura no és feina, és una altra cosa”. 
En aquest sentit, va un pas més enllà, i assenyala que cal un 
canvi de paradigma i unes polítiques clares que puguin ga-
rantir la supervivència i qualitat de la cultura, que “és molt 
més que segura”: “La cultura és una cosa que ningú qüesti-
ona però que ningú prioritza. Ara, les reivindicacions s'han 
fet molt sota el lema de 'cultura segura', però la situació va 
molt més enllà. És una necessitat procurar a la societat una 
cultura forta i prioritària. I això és ara o mai. Ja no és només 
una qüestió de reobrir els teatres a Catalunya, o de si la cul-
tura és segura, que ja s'ha demostrat; és una altra qüestió: 
estem parlant de què volem com a societat i de quin valor li 
donem a la cultura”.
 

lluitar contra la injustícia, contra la barbàrie, i només ho po-
den fer a través de la bondat", etziba.

Cristina Garcia, codirectora de la companyia 
de teatre de carrer Campi Qui Pugui i membre 
de l'Associació de Teatre per a Tots els Públics

La priorització de la cultura, ara o mai

La companyia de teatre de carrer Campi Qui Pugui acaba de 
ser escollida com a finalista al festival coreà Chuncheon Pup-
pet Film Festival. No caldria dir, doncs, que la importància 
del teatre i la cultura és reconeguda arreu del món. Així i 
tot, el teatre és un dels altres pilars culturals que actualment 
tentineja i fa tot el possible per seguir dempeus. Cristina 
Garcia, codirectora de la companyia, relata la cruesa del que 
han viscut els últims mesos: “cada vegada que ens trucaven 
i ens deien que s'anul·lava l'actuació, més enllà de l'àmbit 
laboral, a nivell emocional era una situació difícil de gesti-
onar”. Garcia reconeix que ha calgut buscar recursos per 
adaptar-se a aquesta situació, però no en excés, ja que, si 
no es produeixen -o es forcen- alguns canvis, el dany pot ser 
irreversible: “hem hagut de canviar el xip i pensar que, cada 
vegada que fem una actuació, ho hem de celebrar. Però amb 
això, estem acceptant de nou que el contracte que signes no 
serveix de res. Hi ha hagut moltes anul·lacions unilaterals, 
malgrat que se segueixi el protocol que indica com fer les 
actuacions sense risc”, declara. Però aquesta crisi, segons in-
dica, no seria circumstancial; l'actriu i directora de la compa-
nyia apunta -en la línia d'Aumedes- que el sistema en què es 
troba immers la cultura del país “fa temps que és insosteni-
ble” i que les situacions crítiques com l'actual només fan que 
evidenciar-ho: “el sector està estructurat en associacions i fa 
temps que demanem millors condicions, però ara hem vist 
que fèiem tard, que estem en una situació d'emergència, de 
decidir si volem seguir existint i que la cultura no acabi sent 
una cosa més elitista”, assegura. Amb la pandèmia, el focus 

“La cultura és una cosa que ningú qüestiona 
però que ningú prioritza”
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Les set estacions dels 
‘Camins d’Or Líquid al Segrià Sec’

ot i l’excepcionalitat que ens acompanya enguany, 
el Consell Comarcal del Segrià segueix recolzant 
cadascun dels seus municipis i les seves propostes 
culturals i lúdiques. Així, un any més ha organitzat T

la proposta ‘Camins d’Or Líquid al Segrià Sec’, que enguany 
arriba a la dotzena edició. Ho fa adaptant-la totalment a les 
mesures sanitàries actuals, decantant-se per tot el ventall de 
possibilitats que ofereixen les noves tecnologies i apostant 
–com no pot ser d’una altra manera– pel producte de proxi-
mitat i la cultura de l’oli.

Del 2 al 8 de novembre, Aspa va convertir-se en la prime-
ra parada dels ‘Camins d’Or Líquid’ d’enguany. Dues van ser 
les activitats proposades en el municipi, les quals poden se-
guir-se al Canal de Youtube del Consell Comarcal del Segrià.

La primera d’elles és un tutorial de com tastar l’oli d’oli-
va verge extra, a càrrec de Jaume Aran, del Panell de Tast 
de Catalunya; la segona, per altra banda, és l’entrevista al 
Dr. Jaume Aran, metge del municipi i director de l'ABS Rural 
Sud, qui aproxima al públic tots els beneficis del producte 
per a la salut.

Del 9 al 15 de novembre va ser el torn de Maials que, a 

“'Els Camins de l'Or 
Líquid d'enguany es 
desenvoluparan en 7 
municipis del sud de la 
comarca des del 2 de 
novembre i fins al pròxim 
20 de desembre”

causa de la situa-
ció de pandèmia, 
ha hagut de sus-
pendre la celebra-
ció tradicional de 
la XXIII Fira de l’Oli 
Verd. Tot i des-
convocar-se les 

Text: Cristina M
ongay

Fotografia: Cedida
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activitats comercials, però, 
l’organització manté les jor-
nades tècniques en línia. Així 
doncs, el dissabte 14 de no-
vembre va acollir la Jornada 
de l’Ametller i la Tòfona amb 
tres ponències; el mateix dia 
a la tarda, la xerrada sobre la 
gastronomia de l’OOVE; i el 
diumenge 15 de novembre 
al matí, la demostració de 
tècniques tradicionals i mo-
dernes de collita de l’oliva.

La vila d’Alfés va ser, del 
16 al 22 de novembre, la se-
güent parada dels ‘Camins 
d’Or Líquid’. En aquest cas, 
la vila celebrava la jornada 
amb un vídeo que recull els 

“El Consell 
Comarcal del 
Segrià ha substituït 
els tradicionals 
esmorzars a les 
cooperatives per 
tallers, xerrades i 
receptes de cuina 
al seu canal de 
Youtube, concursos 
radiofònics i 
una campanya 
de publicitat 
per promoure la 
compra virtual”

“Les activitats tenen a lloc durant el 
novembre i desembre, coincidint amb la 
campanya de la recollida de l‘oliva”

llocs emblemàtics del municipi, com ara el Molí de Can Fan-
xiquet o els plats tradicionals basats en l’oli d’oliva de la Co-
operativa d’Alfés.

Torrebesses prendrà el relleu del programa del 23 al 29 de 
novembre, oferint al públic una xerrada sobre la Denominació 
d’Origen Protegida Les Garrigues, el seu valor i la seva certifica-
ció. Una activitat a càrrec d’Enric Dalmau i Maria Pilar Pardel.

Alcanó emetrà del 30 al 6 de desembre el vídeo ‘L’Or de 
Ponent, d’Alcanó al món’, realitzat pel Grup Fruits de Po-
nent. Es tracta d’una projecció que seguirà el recorregut de 
l’oli, des de la recol·lecció de les olives al camp per part de 
famílies de socis agricultors, fins a l’arribada al Molí d’Alca-
nó, la molturació i el salt de l’oli, així com l’envasat. Poste-
riorment, aquest producte arribarà a mans del xef estrella 
Michelin Oriol Ivern, qui elaborarà una recepta utilitzant 
aquest producte.

Serós serà l’epicentre d’aquesta iniciativa del 7 al 13 de 
desembre. Des del Molí Aresté Teixidó es proposa al públic 
un concurs fotogràfic amb la temàtica de l’oli. Comptarà amb 
tres categories: un plat elaborat amb oli d’oliva verge extra, un 
paisatge d’oliveres o una fotografia collint olives. Cadascuna 
d’elles oferirà un lot de regal a la seva persona guanyadora.

El punt final a aquesta 12a edició de ‘Camins d’Or Líquid 
al Segrià Sec’ tindrà lloc al cor de Llardecans, del 14 al 20 de 
desembre. Hi tindrà lloc, també en línia, un taller de cuina en 
el qual es presentarà una Olla d’oli, una recepta tradicional de 
la zona del Segrià Sec basada en mongetes blanques estofa-
des amb col, patata i oli d’oliva verge extra Rajolí d’Or. Aquesta 
recepta de cuina serà realitzada pel xef Ivan Tarragó.

L’organització dels Camins de l’Or Líquid vol posar a pro-
va a petits i grans respecte als seus coneixements sobre els 
municipis amfitrions del certamen d’enguany. Així, orga-
nitzen amb l’emissora de ràdio ponentina UA1 un concurs 
radiofònic on se’ls reptarà setmana rere setmana, podent 
guanyar un lot d’oli d’oliva verge extra de les cooperatives 
d’aquests indrets.
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'Ajuntament de Sidamon ha dut a terme un esforç 
important en integrar de manera destacada en la 
seva acció de govern polítiques destinades a la 
gent gran. Segons l'alcaldessa de Sidamon, Maria L

Dolors Tella, “la qualitat de vida ha fet possible una major 
longevitat, que a la vegada ha provocat un increment de la 
gent gran en els municipis, un col·lectiu al qual se l'ha de 
cuidar, amb serveis i atenció”.

Tenint en compte aquest escenari demogràfic, el consis-
tori ha incorporat representants de la gent gran en òrgans 
de decisió social i cultural del municipi del Pla d'Urgell, una 
actitud que té la voluntat de millorar la qualitat de vida i l'au-
tonomia d'aquest col·lectiu.

L'Ajuntament ha desplegat un Pla d'acció municipal amb 
el qual s'ha programat un seguit d'activitats i serveis, centralit-
zats en l'espai de les antigues escoles, a l'espera de poder des-
plegar el projecte del Centre de Serveis en un aparell d'anys.

Segons Tella, la tasca d'atenció a la gent gran “és molt 
important” i, per aquest motiu, es va desplegar el servei 
d'atenció domiciliària, l'acompanyament i el suport instru-
mental dins i fora de la llar. 

El consistori compta amb el suport de professionals, però 
el col·lectiu de voluntaris locals ha sigut indispensable per 
poder dur a terme el programa d'activitats.

S'han dut a terme tallers de treballs manuals i memòria, 
pintura i decoració, costura i telefonia. També s'han orga-
nitzat activitats de lleure com sessions de bingo, de jocs de 

taula i de cinema. Totes les propostes han estat marcades 
aquest any per la incidència de la crisi sanitària, que tam-
bé ha obligat a estar més pendents de la població gran de 
Sidamon.

L'Ajuntament reconeix la importància de tenir cura de les 
persones grans i, per aquest motiu, han dut a terme campa-
nyes de sensibilització contra el maltractament dels grans i 
han fomentat la pràctica de l'activitat física en els majors de 
seixanta-cinc anys.

Totes aquestes iniciatives han de convergir en el projecte 
del Centre de Serveis Polivalent Municipal, que es preveu 
construir al pati de les antigues escoles. Un nou equipament 
al costat de Centre mèdic que comptarà amb espais per a 
usos múltiples, sala de menjador i cuina, sala de fisioteràpia, 
bugaderia, despatx i serveis i vestidors. L'obra té un pressu-
post de 414.487 euros que es finançaran amb els ajuts del 
Govern i la Diputació de Lleida. La previsió és que pugui es-
tar enllestit l'any 2022.

“L'Ajuntament ha desplegat un Pla d'acció 
municipal amb el qual s'ha programat un 
seguit d'activitats i serveis, centralitzats 
en l'espai de les antigues escoles, a l'espera 
de poder desplegar el projecte del Centre 
de Serveis en un aparell d'anys”

Sidamon prioritza la gent gran en el 
desplegament del Pla d'acció municipal

Text: Josep Anton Pérez
Fotografia: Josep M

ª Llovera
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Diuen Koers que tenim tots massa por. Diuen que una sola cançó podria fer tremolar el sistema 
solar i canviar les idees i valors d'aquells qui diuen que no. Així ho deia la banda lleidatana a 'Fins 
al final', i ho segueixen mantenint en una situació crítica com l'actual: cal seguir (sí, fins al final), 
perquè el món, avui, no s'acaba. Koers són un sí com una catedral: sí a creure en la força de l'amis-
tat, al poder del públic i al de la música. Sí a l'adaptació i sí als somnis. Segurament, potser és per 
això que l'acceptació (i fins i tot la veneració) del públic els hagi arribat tan de pressa: sí rotund a 
Koers. La banda de reggae naixia l'any 2014 de la mà d'uns amics somiatruites que, amb el suport 
incondicional de la seva Lleida, han expandit horitzons fins allà on no s'imaginaven. Parlem amb 
el líder i cantant de la banda -i ara també concursant de La Voz-, Kelly Isaiah, de la força que els 

ha dut fins on són avui i que demà els durà fins qui sap on.

Què tal, la faceta de 
superestrella?

Bé, superestrella no sé, 
però sí, vaig fent el que puc, 
perquè amb tot això... Lo 
guai seria fer concerts, la ve-
ritat.

Com a grup -de fet, dels 
que heu estat més progra-
mats en els últims temps-, 
com esteu passant aquesta 
situació?

Sincerament, no em puc 
queixar gaire. Podria fer-ho, 
però sóc una persona molt 
positiva i crec que, el que ha 
de passar, acabarà passant, i 
també penso que això no ens 
està passant només a nosal-
tres, sinó que li està passant 
a tot el món. Ens ho prenem 
amb filosofia i sabent que 
vindran temps millors.

La primera vegada que 
us vaig veure va ser a Miral-
camp, en una festa major en 
què vau tocar a la torre de 
Ràdio Ponent. En el panora-
ma musical a Lleida he vist 
com anàveu evolucionant i 
us anàveu fent un lloc fora 
de les grans capitals, on se-
gurament sorgeixen més 
oportunitats.

Jo penso que, a part de 
molt treball, ens ha acompa-
nyat una mica la sort, perquè 
sí que és veritat que a Barce-

lona hi ha més oportunitats, 
però començar aquí a Lleida, 
per nosaltres, va ser més fàcil 
en el sentit que, un cop vam 
començar agradar a la capi-
tal, també va començar a ser 
més fàcil sortir-ne. De sobte, 
ens trobàvem que moltíssi-
ma gent d'aquí compartia la 
nostra música, ens donaven 
un bon  'feedback' i omplien 
les sales on tocàvem. Vam fer 
un 'boom' a les xarxes a tra-
vés dels covers, quan encara 
no s'imaginava que cap grup 
lleidatà podria tenir tantes 
visites en els seus vídeos. En 
la primera improvisació que 
vam fer aquí a casa ens van 
escoltar unes 30.000 perso-
nes a través de Facebook. 
Aquí vam dir: “ostres, aquest 
és el camí”. I aquí és on va 
començar tot plegat. També 
teníem clar que ens volíem 
presentar al concurs Direc-
te i que volíem començar a 
fer alguna cosa guai com a 
banda lleidatana, però no 
ens esperàvem que seria tan 
ràpid sortir d'aquí per tocar 
a altres ciutats i que arribarí-
em a tenir seguidors des de 
més lluny i tanta gent escol-
tant-nos diàriament. A Spo-
tify tenim un públic constant 
de 43.000 persones al mes 
i això és inimaginable quan 

comences. I és aixi com ho 
hem fet. 

La banda neix de tu o tu 
t'afegeixes a Koers?

Vam fundar la banda 
amb el meu germà i amb els 
meus amics, i vam decidir 
que havíem de fer una cosa 
molt xula. Vam començar al 
2014, vam jugar els nostres 
números, i aquí estem.

Al 2018 sou la cançó de 
l'estiu de Tv3. Imagino que 
allò va ser un impuls impor-
tant.

Clar, allò va ser una bona 
oportunitat i ens va venir 
molt bé pels concerts, pels 
directes, per les entrevistes... 
Per tot. En aquell moment 
també estàvem fent molt bé 
les coses, havíem tret un disc 
molt guapo, 'Unbroken', i tot 
això ens va venir molt bé.

I per què reggae, Kelly?
Segurament és una pre-

gunta molt difícil i no et 

sabria dir el perquè, però 
sí que ens hem trobat que 
l'hem encertat amb l'estil. 
Jo crec que, per exemple, a 
Lleida, ens van començar a 
escoltar perquè -per fi- es 
va veure que érem una ban-
da diferent, penso. Jo crec 
que hem donat a conèixer 
el reggae a molta gent, aquí. 
Recordo el primer concert al 
què vam anar aquí a Lleida, i 
vam flipar amb tota la cultu-
ra reggae. Aquí ens vam dir 
que en quedava molt camí 
per recórrer. Però per què, 
reggae? Doncs segurament 
perquè és un estil musical 
que mon pare ha escoltat 
des de sempre i sempre m'ha 
cridat l'atenció. I he tingut la 
sort que mon germà com-
parteix aquesta passió amb 
mi, els nostres amics també 
i que tots tenim ganes de fer 
música.

“Crec que l'evolució ha estat constant, i que 
nosaltres no hem deixat de fer les coses a 
la nostra manera. Hem sigut premiats per 
l'esforç que fem, i això s'agraeix moltíssim, 
perquè segurament hi ha moltíssima gent 
que ho fa millor i segur que estima la música 
d'una altra manera i no arriben a tenir 
aquesta sort”

Text: Josep Anton i M
arina Pallàs 

Fotografia: Kelly O
gbebor

Kelly Ogbebor (Koers): 
"Lleida ha sumat molt al nostre èxit"
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Tu ets originari de Ni-
gèria. La cultura del reggae 
està arrelada, allà?

Nigèria és un país que 
consumeix tota mena d'es-
tils musicals, hi ha una bar-
baritat de cultura musical. I 
allà, en certes parts del país, 
el reggae és un estil de vida. 
Mon pare compartia aquesta 
passió i els fills, per sort o per 
desgràcia, acaben copsant 
els gustos dels pares. Si mon 
pare fos del Betis, jo també 
seria del Betis, probable-
ment (riures). És com ha pas-
sat, i penso que és una sort. 
Gràcies a ell tinc una passió 
que m'agrada moltíssim, i jo 
diria que tot ha vingut d'aquí.

Suposo que, quan les no-
ves bandes exploren entre 
estils musicals, majoritària-
ment van a parar a altres es-
tils més arrelats a Catalunya.

Sí, no és l'estil majoritari, 
no és tan comú. Nosaltres 
som conscients que l'estil 
reggae és difícil perquè no 
és una cultura compartida al 
nostre país, i no és un mode 
de vida i estil al qual la gent 
aspiri com quan a un nen li 
preguntes que què vol ser de 
gran, i et contesta que vol ser 
com en Leo Messi.

No et dirà que vol ser Bob 
Marley, o Eddy Grant, no? 

Exacte (riures), és que 
molt poca gent et dirà, “sí, 
vull ser Bob Marley”. I crec 
que és per això que ho hem 
tingut una mica més fàcil per 

una banda, i per l'altra, més 
difícil, perquè els primers 
anys era molt complicat que 
la gent confiés a contrac-
tar-nos, ja que tenien por 
que no donéssim prou vida 
als escenaris. Aleshores ens 
posaven a tocar en primer 
lloc, com a teloners: “que 
aquesta banda de reggae 
vagi escalfant la gent”. Clar, 
ràpidament van veure que el 
nostre directe no és per es-
calfar el públic. Des de sem-
pre hem donat molta canya 
amb el directe, i això és el 
que ha fet que la gent es fi-
xés en nosaltres i pensés que 
sonàvem diferent.

Ara suposo que, amb 
tota la crisi sanitària, és di-
fícil projectar-vos com a 
banda, però com us ho heu 
plantejat, des del mes de 
març, amb tota la incertesa 
i durant aquest parèntesi 
d'epidèmia?

Pensa que estàvem tra-
ient un disc, i vam dir: “l'hem 
de treure, no ens podem atu-
rar”. Sí que, en certa manera, 
és una putada per nosaltres, 
però teníem un públic que 
esperava el disc i no tenia la 
culpa del que estava passant, 
així que vam fer cas del nos-
tre interior, que era treure 
el disc, 'That Day', i animar 
la gent. Els missatges de les 
nostres cançons són firmes, 
de què passi el que passi 
hem de seguir endavant i 
que aquí no s'acaba el món. 

Per sort, tampoc no som una 
banda que escrigui les coses 
perquè vulguem buscar les 
paraules més boniques, les 
escrivim perquè pensem així, 
parlem de les nostres vides i 
això també ens ha ajudat. En 
aquest sentit, també hem 
estat realistes i hem dit que, 
si no podíem fer concerts, 
tampoc feia falta publicar 
per publicar, així que la dinà-
mica que segueix ara Koers, 
després de treure el disc, és 
estar en 'stand by'. Ara es-
tem treballant en cançons 
noves, coses maques que 
aviat traurem, però de mo-
ment hem parat el carro i es-
tem posant-hi paciència per-
què, com hem dit, tampoc 
no s'acaba el món. No ens 
estarem a casa sense fer res, 
però sabem que tothom es 
troba a la mateixa situació, 
és el que hi ha i ara mateix 
ens hem d'adaptar, sense ser 
més ambiciosos. Ens interes-
sa fer música i prou, i ens ho 
prenem així.

O sigui que, d'alguna ma-
nera, us heu hagut de resig-
nar, però sense perdre la 
filosofia de la banda i sense 
perdre de vista el que voleu 
arribar a fer musicalment.

Exacte, la vida és així, les 
coses van passant, i tu tens 
dues opcions: o t'enfon-
ses o t'adaptes i te'n surts. 
Doncs...  L'últim llançament 
va coincidir amb l'inici de la 
pandèmia i vam haver de 

reestructurar-ho tot. A ve-
gades no és fàcil, i més amb 
una banda, perquè el que 
costa moure una banda és 
flipant. Només sortir de casa 
per tocar, a nosaltres ja ens 
costa molta pasta. Imagina't 
la de pasta que hem hagut 
d'invertir pel disc!

Tu ets el compositor de 
les cançons o compartiu au-
toria?

Compartim autoria. La 
gran part de les cançons les 
faig jo, però a mi m'agrada 
molt que la gent faci suggeri-
ments i, per sort, a la nostra 
banda sempre hi ha aques-
tes ganes, així que les fem 
entre tots.

Hi ha una cosa que has 
dit que m'ha agradat molt: 
dius que heu tingut facilitat 
de sortir de Lleida perquè 
primer heu agradat a Lleida, 
oi?

Sí, això és així. Perquè tu 
pots ser tot lo bo que siguis, 
però si a casa teva no tens 
cap suport, és tot molt difícil. 
Vam començar a tenir suport 
aquí, la gent va començar a 
compartir la nostra músi-
ca, va començar a venir als 
nostres concerts i a parlar 
de nosaltres. I per què feien 
això? Segurament havien vist 
vídeos de gent de Barcelona 
que no compartien perquè 
eren de Barcelona, però al 
ser d'aquí, el públic se sent 
més orgullós. Això ha sumat 
molt al nostre èxit.
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'empresa de la Noguera Torre Santamaria s'ha 
convertit en la primera explotació ramadera de 
l'Estat capaç de transformar la totalitat dels resi-
dus orgànics que produeix en energies renovables. 

L’empresa familiar Torre Santamaria 
de Balaguer converteix en biometà el 

100% dels residus orgànics

L
L’explotació ramadera és l’única de l’estat espanyol capaç de revertir la 

totalitat del fem que produeixen les vaques en energies renovables

L'any 2011, la granja de vaques de llet va instal·lar un primer 
digestor per descompondre el fem dels animals en biogàs, 
combustible suficient per auto bastir les necessitats d'elec-
tricitat, calefacció i aigua calenta.

La voluntat d'innovació i de recerca de recursos ha portat 
a l'empresa a fer un nou pas incorporant un nou procés d'en-
riquiment del biogàs que generava la primera instal·lació per 
convertir-ho en biometà, que es podrà injectar a la xarxa de 
la companyia Nedgia – distribuïdora de gas natural Naturgy-.

Torre Santamaria ha invertit en el projecte 4 milions 
d'euros, que finançarà gràcies a l'acord de compravenda de 

“La voluntat d'innovació i 
de recerca de recursos ha 
portat a l'empresa a fer un 
nou pas incorporant un 
nou procés d'enriquiment 
del biogàs que generava 
la primera instal·lació per 
convertir-ho en biometà”

Text i fotografia: Josep Anton Pérez

biometà a llarg termini i que ha signat amb la companyia 
la comercialitzadora Axpo, el primer que es materialitza a 
l'Estat espanyol. 

Els impulsors del projecte asseguren que es tracta de 
l'aposta per un com-
bustible d'origen 
100% renovable que 
contribuirà al com-
pliment dels objec-
tius de sostenibilitat 
marcats per Euro-
pa per a 2030. Una 
solució energètica 
d'origen 100% verd 
que contribuirà a la 
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“ El projecte Fundació DiferenciaA2 és una 
iniciativa que pretenia involucrar empreses, 
professionals i centres de recerca del sector 
làctic en la divulgació dels beneficis de la 
llet A2 per aquells consumidors que tenen 
intolerància a la lactosa”

construcció d'un món més sostenible.
La granja Torre Santamaría va ser la pri-

mera explotació lletera en aconseguir la 
certificació en benestar animal (Welfair™) a 
Catalunya i, amb aquesta nova inversió, es 
convertirà en el màxim exponent de l'eco-
nomia circular del sector primari, amb una 
mitjana anual de 22 milions de litres de 
producció.

Des de l'empresa, situada a Vallfogona 
de Balaguer, es va impulsar el projecte Fun-
dació DiferenciaA2, una iniciativa que pre-
tenia involucrar empreses, professionals 
i centres de recerca del sector làctic en la 
divulgació dels beneficis de la llet A2 per 

ment de la quantitat, motiu pel qual Lleida ha aconseguit 
desplegar explotacions úniques a Europa, segons la Fun-
dació DiferenciaA2. El sector lleidatà compta actualment 
amb força suficient en origen per arribar al consumidor 
amb garantia de traçabilitat, de maneig, sanitat i seguretat 
alimentària. Sobre això, s'ha d'afegir la innovació de la Llet 
A2, que ha de significar un nou valor afegit que repercuteix 
directament en el ramader, ja que són les vaques les que 
produeixen aquest tipus de llet.

aquells consumidors que tenen intolerància a la lactosa.
El projecte DiferenciaA2 es va gestar amb el suport del 

Centre Estratègic de Suport Empresarial i Tecnològic de 
Balaguer, encapçalat per Sebastià Farré i M. Teresa Pons, 
des d'on es va treballar la col·laboració entre el món de 
l'empresa, la universitat i els centres de recerca, afavorint 
la transferència de tecnologia i el treball entre tota mena 
d'entitats. La ubicació de la Fundació a Balaguer obeeix a 
un sentit estratègic, de proximitat i de coneixement, ja que 
a les comarques de Ponent la cabanya total és de més de 
25.000 vaques, una tercera part del total de Catalunya.

Els experts expliquen que, la majoria d'aquestes into-
leràncies, es deuen a una mutació produïda per les vaques 
que, cansades d'estar sotmeses a l'estrès de la productivi-
tat, van acabar eliminant de la cadena proteínica un amino-
àcid. Els animals amb aquesta transformació eren capaços 
de produir més llet amb menys esforç.

El sector lleter lleidatà ha fet una aposta genètica per 
millorar la raça i aconseguir alts índexs de qualitat en detri-
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s tracta de la tercera màquina que l'empresa del 
Pla d'Urgell cedeix al centre educatiu al llarg de 
quinze anys de col·laboració. El concessionari de 
Manitu substitueix el model de maquinària cada 

L'INS Mollerussa consolida 
la col·laboració empresarial, 
imprescindible per a garantir 

l'efectivitat de la formació

E
El concessionari de la marca multinacional Manitu, Rental Forklifts de Vila-sana 
ha subministrat un nou tractor telescòpic de quatre rodes motrius a l'Institut 

Mollerussa, amb el qual es formaran alumnes de diverses especialitats

cop que l'evolució tecnològica d'aquesta és substancial, 
per tal que els alumnes es puguin formar amb la maquinà-
ria més avançada, segons ha explicat el director de Rental 
Forklifts, Jordi Colom.

Aquest tipus de tractor és molt polivalent, es destina a 
l'aprenentatge dels estudiants dels cicles d'obra pública, 
sondejos i excavacions, hípica, jardineria, explotacions agrà-
ries i, al mateix temps, s'utilitza per al manteniment del cen-
tre, en la granja ramadera i en les finques del centre.

La col·laboració de Rental Forklifts també comprèn l'àm-
bit formatiu, ja que participa en el programa de Formació 
Dual i en la formació per la certificació dels estudiants en 

Text i fotografia: Josep Anton Pérez
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el maneig dels tractors telescòpics. Actualment, l'empresa 
de Vila-sana compta amb empleats sorgits de l'INS Mollerus-
sa, de les branques de mecànica i administració, segons ha 
explicat Colom.

El director de l'Institut Mollerussa, Antoni Reig, va 
agrair la implicació d'empreses com la de Vila-sana, que ja 
fa quinze anys que col·labora amb aquest centre, i va re-
marcar que, entre els alumnes d'aquest grau i altres com 
hípica, jardineria o explotacions agràries, al voltant d'un 
centenar d'alumnes duen a terme pràctiques amb aquesta 
maquinària.

Rècord amb 700 alumnes matriculats

El centre de Formació Professional mollerussenc s'ha 
convertit en referent català en matèries com les excavaci-
ons i sondejos, una formació de grau mitjà que aquest curs 
ha hagut de deixar alumnes en la llista d'espera. Es tracta 
d'un grau que ha incrementat el nombre d'alumnes de for-
ma progressiva, procedents de diferents punts de Catalu-
nya i l'Estat espanyol, i també d'Andorra.

En aquesta especialitat, la taxa d'inserció laboral és 
del cent per cent, en part gràcies a la col·laboració amb el 
gremi de formigons i àrids que dóna suport a aquest cicle, 
en el qual els joves es converteixen en operadors de ma-
quinària de construcció. Per aquesta raó, el centre compta 
amb maquinària pròpia i una altra cedida pel gremi d'àrids 
i també empreses de la zona, on els alumnes poden portar 
a terme pràctiques.

“La col·laboració de Rental Forklifts també 
comprèn l'àmbit formatiu, ja que participa 
en el programa de Formació Dual i en la 
formació per la certificació dels estudiants 
en el maneig dels tractors telescòpics”
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l Govern de la Generalitat anunciava el passat 
mes d'octubre que començaven els treballs de 
redacció del projecte executiu que permetrà 
modernitzar 10.000 hectàrees de les 75.000 que 

La Comunitat General de Regants dels 
Canals d'Urgell planteja la modernització 

com un 'projecte de país'

E abasteixen els Canals d'Urgell. La Generalitat va adquirir el 
compromís de finançar la totalitat del projecte de modernit-
zació amb una inversió de 1.350 milions d'euros. El comuni-
cat que van fer el vicepresident, Pere Aragonès, i la conse-

El president dels regants de l'Urgell, Amadeu Ros, va anunciar el dia de 
la seva elecció, el desembre del 2018, que l'objectiu del mandat seria 

arrencar la modernització de la infraestructura
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“Aquesta previsió 
forma part del 
Pla de reactivació 
econòmica i 
protecció social, en 
què també hi han 
inclòs el regadiu de 
Tremp, el Canal de 
Pinyana, i el Canal 
d'Aragó i Catalunya, 
i que compta amb un 
pressupost de 1.385 
milions d'euros”

Text i fotografia:  Josep Anton Pérez i M
arina Pallàs

llera d'Agricultura, Teresa Jordà, avançava que les obres de 
la primera fase del projecte podrien començar el 2022, amb 
una inversió de 110 milions d'euros.

Aquesta previsió forma part del Pla de reactivació econò-
mica i protecció social, en què també hi han inclòs el regadiu 
de Tremp, el Canal de Pinyana, i el Canal d'Aragó i Catalunya, 
i que compta amb un pressupost de 1.385 milions d'euros.

La construcció dels Canals d'Urgell va ser promoguda 
per la burgesia barcelonina amb l'objectiu d'abastir de blat 
la capital catalana. Els impulsors de la iniciativa pretenien 
convertir les terres àrides de les comarques de la Noguera, 
l'Urgell, el Pla d'Urgell i les Garrigues en conreus fèrtils per 
a produir blat i altres cereals. La necessitat alimentària va 
aconseguir consolidar una infraestructura hidràulica que 
s'abastia d'aigua del Segre, al Tossal de Pons, i la transpor-
tava al llarg de 144 quilòmetres fins a Montoliu de Lleida. 
La xarxa no sols va permetre transformar la pagesia; també 

va generar canvis transcen-
dentals en la vida de pobles 
i ciutats.

Amb l'arribada de l'aigua 
,les comarques van transfor-
mar l'agricultura impulsant 
els regadius, però el projecte 
també va permetre la im-
plantació de noves indústri-
es, l'expansió del comerç i la 
revolució del transport. Part 
d'aquesta transformació va 
ser obra de la família Giro-
na, que va adquirir més de 
800 hectàrees de terrenys 
al voltant de la finca del Cas-
tell del Remei, a la Noguera, 
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la qual es va convertir en la 
zona de regadiu més gran de 
Catalunya.

Prop de dos segles més 
tard, tot i l'evident trans-
formació de les comarques, 
regants i agents del territori 
reivindicaven la necessitat de 
la modernització per estalvi, 
optimització de conreus, sos-
tenibilitat, millora mediambi-
ental i equilibri territorial.

Amadeu Ros, artífex de la 
transformació dels regadius 
de l'Urgell

Amadeu Ros va arribar a 
la presidència de la Comuni-
tat General de Regants dels 
Canals d'Urgell el 16 de de-
sembre del 2018, després de 

cereals. A les dificultats dels preus de mercat en el sector 
agrari cal sumar-hi l'impacte de l'abandonament rural i unes 
sequeres cada any majors. La modernització, a part d'una 
gestió més eficient d'un recurs escàs com l'aigua, suposarà 
“ocupació i noves possibilitats que permetran que els joves 
s'assentin al territori”, explica Pané, que creu el projecte do-
narà impuls a tot el sector agroalimentari de Lleida.

Jordi Llanes, pagès i alcalde de Castellnou de Seana, creu 
que la modernització “és del tot necessària", tot i que es 
mostra més escèptic pel que fa als avantatges que pot supo-
sar per la pagesia, ja que implicaria una inversió important 
que no creu que els pagesos puguin assumir sense els ajuts 
necessaris, sobretot pel que fa al desmantellament de l'es-
tructura anterior, al manteniment del nou sistema i a l'elec-
tricitat necessària per bombar l'aigua. 

Llanes recorda que, des de la construcció del Canal Se-

19 anys de mandat de Ramon Carné, amb el clar objectiu de 
transformar els regadius en un "projecte de país". Ros asse-
gurava que la iniciativa "no ha de costar un ral als pagesos", 
que ha d’estalviar aigua i que al mateix temps ha de servir 
per impulsar projectes agroalimentaris, fomentar conreus 
més rendibles, arrelar es joves al territori i, fins i tot, “allibe-
rar excedents d'aigua a altres usos”. El programa del presi-
dent i el seu equip també preveu una important inversió en 
la recuperació del patrimoni natural de les banquetes.

Per Jaume Pané, alcalde de Preixana i Director del de-
partament Agrari a la Cooperativa d'Ivars d'Urgell, aquest 
projecte significa "un gran pas endavant", ja que permetrà 
intensificar la producció al territori i fer més rendibles les 
explotacions a través, per exemple, de les dobles collites.

Pané explica que la modernització portarà a una diver-
sificació dels cultius i l'activitat, fins ara molt limitada als 

garra-Garrigues, que havia 
de transformar una zona de 
secà en una zona de regadiu, 
molta gent encara "no ha 
empalmat l'aigua" cap a les 
seves parcel·les "pels costos 
massa alts" que suposaria 
aquesta transformació."Si 
allà no s'ha fet perquè els 
costos són massa alts, tot 
i l'avantatge que suposa-
ria transformar una zona 
de secà en una de regadiu, 
imagina't aquí, que ja tenim 
l'aigua", manifesta. “Sembla 
que ara tot depèn d'Europa”, 
conclou Llanes amb relació 
a la presentació a la UE del 
projecte per part del Depar-
tament d'Agricultura. 
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