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Diuen que hi haurà un abans i un després de la 
pandèmia, l’aïllament, la falta de socialització , i que 
les limitacions de mobilitat han canviat. Nous hà-
bits i actituds adquirits que han obligat a una bona 
part de la ciutadania a submergir-se encara més en 
l’entorn tecnològic. Però, contràriament, les conse-
qüències de la crisi sanitària també han despertat 
en alguns col·lectius la consciència per la conserva-
ció de la biodiversitat i mantenir les funcions i els 
serveis ecosistèmics propis dels hàbitats naturals. 
Això que sembla una teoria o un plec de compro-
misos no és altra cosa que l'intent de recuperar 
maneres de fer i actuar que ja havien utilitzat els 
avantpassats. Un bon grapat d’actituds coherents i 
respectuoses per si soles que no necessitaven tanta 
pedagogia, sinó més sentit comú.

El capitalisme i els sistemes productius han sa-
turat el planeta i han concentrat les poblacions al 
voltant de grans nuclis, provocant el despoblament 
de les zones rurals, un abandó que es va emportar 
el mestratge de la gent i va contribuir a la transfor-
mació del medi.

En aquest escenari, sorgeix el paradigma de re-
tornar als orígens en simbiosi amb l’evolució tecno-
lògica més respectuosa, apropiada i eficient, que 
permeti a les noves generacions plantejar el retorn 
als nuclis rurals. L’objectiu dels col·lectius que ho 
promouen i hi treballen és traure profit la terra i 
medi, així com protegir el patrimoni natural i ar-
quitectònic que es va abandonar i espoliar al seu 
moment.

Retornar als orígens no és tan difícil. Aquells que 
ens han precedit en tenien una mica, de savis. No 
van aprendre de les enciclopèdies ni d'Internet. Va 
ser de la mateixa terra d'on van anar adquirint els 
coneixements, del mateix entorn que els aixoplu-
gava i el futur del qual, ara, és a les nostres mans.
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Programa d’actes de la Fira de Sant 
Josep, del 4 al 6 de juny 

l president de la Generalitat, Pere Aragonès; el 
conseller d’Empresa i Treball, Roger Torrent; i la 
consellera d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda 
Rural, Teresa Jordà; seran els encarregats de presi-E

dir els actes protocol·laris de la 148 Fira de Sant Josep Pro-
grama d’Actes i Jornades Fira Sant Josep.

El divendres dia 4 a les 11 del matí tindrà lloc la Inaugu-
ració Oficial de la 148 Fira de Sant Josep, acte que es farà a 
L’Amistat i que estarà presidit pel conseller d’Empresa i Tre-
ball, Roger Torrent. A l’1 del migdia es farà la inauguració 

del 40è Saló de l’Automòbil, ubicat al Recinte de les Piscines.
El dissabte dia 5, el president de la Generalitat Pere Ara-

gonès participarà en el Dia de la Comarca, i  l’acompanyaran 
el president de la Diputació de Lleida, Joan Talarn, així com 
amb el president del Consell Comarcal del Pla d’Urgell, Rafel 
Panadés, i els alcaldes de la comarca.

La consellera d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Ru-
ral, Teresa Jordà, serà l’encarregada de cloure el certamen 
el diumenge dia 6 en un acte previst a les 6 de la tarda i que 
es farà als pavellons firals amb visita també al recinte firal.

El certamen manté el programa de Jornades 
Tècniques amb sessions telemàtiques

Pel que fa al programa de Jornades Tècniques que es por-
taran a terme en el marc de la fira, se celebraran en format 
telemàtic. L’ens firal va dur a terme un preàmbul professio-
nal el 10 de març amb la Jornada Intercomarcal sobre el cul-
tiu del panís, una convocatòria que va aplegar 150 inscrits. 

El programa continua amb quatre noves jornades, el 
divendres dia quatre estaran a les xarxes: 'Innovacions tèc-
niques en agricultura, del camp a la central', organitzada 
per l’IRTA i que es podrà seguir a partir de les 15:00 hores 
inscrivint-se a https://transferencia.irta.cat/activitats/inno-
vacions-en-fructicultura-del-camp-a-la-central/ ; 'Gestió de 
l’impacte ambiental de les granges de porcí intensiu', orga-
nitzada per la UdL, i 'La gestió correcta d’una compravenda. 
Successió o donació i novetats en tanteig i retracte', orga-
nitzada per JARC a les 19:00 i que es podrà seguir a ruralcat.
gancat.cat/inscripcionspatt .

Dissabte dia 5 tindrà lloc la quarta jornada amb el títol 
'Implantació de les renovables al territori', organitzada per 
Unió de Pagesos a les 11:30 i que es podrà seguir en ins-
criure’s a https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZM-
pfu-trDwrG9dlKEiHxP43Dwf99VHWl7V4.

Innovacions tècniques en agri-
cultura, del camp a la central

Implantació de les 
renovables al territori
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Raiels, una aposta decidida per la 
pagesia viva i compromesa

Raiel és una cooperativa solsonina de treball integrada i fundada per dones 
que entenen la pagesia com un element estructurador de les dinàmiques 

socials rurals.

Text: Cristina M
ongay

Fotografia: Raiels

Judith Pardos, Núria Serena i Núria Alamon, fundadores de Raiels



TR La revista de www.territoris.cat

7

es seves sòcies fundadores i treballadores, Judith 
Pardos, Núria Serena i Núria Alamon, senten vital 
conèixer les mateixes arrels, allà d’on venim. Cre-
uen que les arrels d’un territori tenen la mateixa L

funció que les arrels d’una planta: aferrar-se a la profunditat 
de la terra per aportar-li estabilitat i facilitar-ne el creixe-
ment i l’esplendor.

La missió principal de Raiels és ajudar a resoldre els rep-
tes dels territoris rurals i sumar a favor d’un concepte pa-
gesia viva, compromesa, diversificada, arrelada i amb futur. 
Per aquest motiu, destaquen la importància de la sobirania 
alimentària, els models sostenibles de producció agrària i els 
aliments amb valor afegit, de qualitat i saludables. També la 
necessitat d’adoptar models de distribució i consum basats 
en els circuits curts i la venda de proximitat, que permeten 
acostar els aliments a qui els consumeix i, alhora, assoleixen 
preus més justos per a la pagesia.  

“La missió principal de Raiels és ajudar 
a resoldre els reptes dels territoris 
rurals i sumar a favor d’un concepte 
pagesia viva, compromesa, diversificada, 
arrelada i amb futur”
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l Pla d'Urgell serà l'escenari del Fòrum d'Ecotu-
risme, Natura i Sostenibilitat a Catalunya l'abril 
de l'any 2022.  La Direcció General de Turisme ha 
valorat molt positivament les condicions naturals i 

El Pla d'Urgell, escenari del 
Fòrum d'Ecoturisme, Natura i 

Sostenibilitat de Catalunya

E Es tractarà de la tercera edició d’aquest congrés de refe-
rència de l’ecoturisme català, que apostarà per la mobilitat 
sostenible, i la trobada a les terres de Ponent comptarà amb 
la col·laboració del Patronat de Turisme de la Diputació de 
Lleida i del Consell Comarcal del Pla d’Urgell, així com amb la 
implicació de l’Associació Leader de Ponent, del Consorci de 

paisatgístiques d’aquesta comarca ponentina tan caracterís-
tica, on veu un gran potencial turístic.

Text: Govern.cat / M
arina Pallàs Barta

Fotografia: Roc Llim
argas Llop / Josep A. Pérez 
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l’Estany d’Ivars i Vila-sana, i dels ajuntaments de Vila-sana, 
Ivars d’Urgell i Mollerussa. 

La celebració d’aquest esdeveniment respon a un dels 
objectius principals del Pla estratègic de Turisme de Cata-
lunya 2018-2022: el d’afavorir pràctiques sostenibles que 
apostin per la qualitat, que preservin l’entorn i que contri-
bueixin a desestacionalitzar i descentralitzar els fluxos turís-
tics d'una regió referent en ecoturisme com és Catalunya. 

Una aportació que, Rosa Pujol, vicepresidenta del Patronat 
de Turisme, veu com una possibilitat “per treballar contra el 
despoblament i per la dinamització del territori”. En aquest 
sentit, i seguint un model de gestió sostenible del turisme, el 
Patronat està treballant en un full de ruta que vol avançar en 
la creació de productes ecoturístics al llarg de tot l'any.

“Un model de gestió 
sostenible del 
turisme, el Patronat 
està treballant en 
un full de ruta que 
vol avançar en la 
creació de productes 
ecoturístics al llarg 
de tot l'any”
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l Patronat Fira de Mollerussa, un ens que gestiona 
fins a una desena de certàmens anuals, va haver 
de suspendre tota l’activitat l’any passat a conse-
qüència de la pandèmia, tot i mantenir el suspens 

Mollerussa manté el compromís 
ferm amb el sector agroalimentari

E

Al rondar d’un segle i mig de trajectòria, la Fira de Sant Josep de Mollerussa 
deixarà en les hemeroteques un espai en blanc. Allò que no van aconseguir 
fer conteses bèl·liques, ni els fenòmens atmosfèrics ni l’economia, ho ha 

aconseguit la Covid-19 el 2020.

presencial. 
El Patronat va dur a terme el 19 de març d’enguany, data 

de la Fira de Sant Josep, una jornada híbrida com a preàmbul 
per confirmar la celebració de la fira. Es va oferir un progra-
ma a través de les xarxes socials on hi van participar repre-
sentants de les administracions i de col·lectius professionals 
vinculats al certamen. En aquest preludi firal, el president de 
l’ens i alcalde de Mollerussa, Marc Solsona, reivindicava les 
fires presencials i feia valdre la Fira de Sant Josep com un es-
deveniment imprescindible per "entendre aquest rebost de 
Catalunya que proveeix el territori d'aliments, maquinària, 
coneixement i tecnologia".

Solsona es mostrava convençut que seria una "gran fira" 
i remarcava que el sol fet de poder-la fer ja és positiu, tant 
per a l'economia local com per a tornar a situar Mollerussa 

fins al darrer moment. L’ens firal ja ho tenia tot a punt per 
celebrar la cent quaranta-vuitena edició de la Fira de Sant 
Josep, i els primers episodis de la pandèmia apareixien el 
mateix mes de març, als voltants de la data del certamen.

Un any després, l’ens firal es va voler curar en salut i ga-
rantir el compromís que va adquirir amb els prop de tres-
cents expositors que s’havien inscrit en l’edició del 2020, 
i per aquest motiu va traslladar la data de Sant Josep del 
març al mes de juny. La previsió era que entre el 4 i 6 de 
juny les mesures sanitàries i preventives de la pandèmia ja 
serien prou permissibles per a poder celebrar un certamen 

Text i Fotografia: Josep A. Pérez
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al mapa socioeconòmic del país”.
El divendres dia 4 la Fira de Sant Josep obrirà portes amb 

la previsió de poder absorbir un màxim de 8.000 persones 
alhora entre els diferents sectors, recinte exterior, Saló de 
l’Automòbil (a les piscines i el Parc Municipal) i dos dels tres 
pavellons firals –el Pavelló Verd l’ocupa el departament de 
Salut per les vacunacions–. 

Segons el director de Fira Mollerussa, Xavier Roure, fa 21 
mesos que no se celebren fires del sector d'aquestes dimen-
sions a les comarques de Lleida, la qual cosa els esperona a 
"ser capaços de fer aquesta fira" amb totes les mesures de 
seguretat establertes per les autoritats sanitàries. En aquest 
sentit, Roure destaca que tot i que el recinte firal ocupa car-
rers i avingudes de la capital del Pla d'Urgell, les piscines 
municipals i pavellons, estarà distribuït en diferents sectors 
perquè es pugui controlar l’aforament. 

Roure, afegeix que s’han inscrit al certamen 140 exposi-
tors, una xifra relativament inferior a la prevista en l'edició 
passada, quan n'hi havia d'haver 240, però ha destacat que 
es tracta d’una convocatòria "extraordinària" i molt sol·lici-
tada pel sector. Roure afegeix que per al sector agrícola, el 
canvi de dates és un contratemps, ja que al març encara no 
ha començat la campanya agrícola i ara hi ha varietats que ja 
s'estan collint, de manera que destinar efectius a una fira pot 
suposar un contratemps.

Pel que fa al Saló de l'Automòbil,  enguany els expositors 

“S’han inscrit al certamen 140 expositors, 
una xifra relativament inferior a la prevista 
en l'edició passada, quan n'hi havia d'haver 
240, però ha destacat que es tracta d’una 
convocatòria "extraordinària" i molt 
sol·licitada pel sector”
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han ocupat el 100% del recinte de les pis-
cines i el Parc Municipal. El sector automobi-
lístic s’ha mantingut fidel a la cita mollerus-
senca, on habitualment aconsegueixen un 
important volum de vendes. L’any 2019 es 
van vendre 285 vehicles per un valor de 7,6 
milions d'euros durant la Fira de Sant Josep.

En aquest recinte s’ha senyalitzat un sol 
sentit de circulació per al públic, amb l’en-
trada i sortida diferenciades. “Com a me-
sura extraordinàriai, el públic interessat en 
la compra de vehicles haurà de contactar 
prèviament amb el concessionari per poder 
visitar l’exposició”, destaca Roure.

Pel que fa a les habituals Jornades Tècni-
ques, enguany seran totes telemàtiques, i se 
n’han programat cinc al voltant dels temes 
de la racionalització de l’aigua, medi ambient, fitosanitaris, 
emprenedoria i la tecnologia en els sectors agrícola i rama-
der. El programa de jornades es va inaugurar amb la primera 
el 10 de març, dedicada al conreu del panís, en la qual hi van 
participar 150 persones.

Durant el cap de setmana, també s’instal·larà al voltant 
dels pavellons firals una zona amb un seguit d'atraccions in-
fantils i parades d'artesanies.

Tot i les bones expectatives dels organitzadors respecte 
al futur de les fires presencials, alguns expositors consultats 
consideren, d’una banda, que la pandèmia ha descobert 

nous llenguatges en els circuits comercials i, per altra, que 
l’exposició de materials ja no té massa sentit en l’entorn de 
l’internet de les coses, ja que la divulgació de producte està 
contínuament a la xarxa. Les fires, diuen, haurien de tenir 
una major component demostrativa i de camp, així com més 
aportació tècnica i divulgativa per als sectors.    
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La Fira de Sant Josep ha sigut l’eina 
divulgadora de la transformació 

del sector agrícola, ramader i 
automobilístic

La Fira de Sant Josep ha representat, al llarg de més d’un segle, un nexe entre la 
capital i les poblacions del Pla d’Urgell. El que va es va iniciar com a trobada de 
ramblers, ha anat evolucionant amb la revolució industrial, i ara també amb la 

transformació digital, l’internet de les coses i la intel·ligència artificial.

Text i Fotografia: Josep A. Pérez
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a Fira de Sant Josep ha representat, al llarg de més 
d’un segle, un nexe entre la capital i les poblacions 
del Pla d’Urgell. El que va es va iniciar com a tro-
bada de ramblers, ha anat evolucionant amb la re-L promocionals. Un esdeveniment del qual la quitxalla en feia 

tota una festa major.
Segons explica la història del certamen, el dia 10 de març 

de 1885, el ple de l’Ajuntament de Mollerussa acordà cele-
brar un mercat setmanal i dues fires anuals, la primera a la 
primavera i l'altra a la tardor, ambdues fires de bestiar. Però 
és el dia 18 de gener de 1887 quan la fira es trasllada al dia 
19 de març, festivitat de Sant Josep, i s’anul·la la fira de la 
tardor.

L’any 1950, l’Ajuntament de Mollerussa acordava accep-
tar la proposta de diferents industrials de la població per po-
der muntar uns estands a la Fira de Sant Josep. S’iniciava així 
l’Exposició Industrial i Agrícola que en deu anys substituiria 
per complet la fira ramadera. 

Fins als anys 40, la fira ha tingut diferents emplaçaments 
el carrer la Creu, la carretera N-II o la plaça de l’Ajuntament. 
També es va dur a terme una part de l’exposició al carrer 
Firal, anomenat així perquè en un principi, els terrenys es 
compraren per crear el recinte firal. Fins a l’any 1968, la fira 
es va traslladar a l’avinguda de la Generalitat, el carrer Fer-
ran Puig, l’avinguda de Catalunya i la plaça de Sant Jaume.

volució industrial, i ara també amb la transformació digital, 
l’internet de les coses i la intel·ligència artificial.

La complicitat de la comarca amb la Fira de Sant Josep 
s'ha fet palesa fins i tot en el calendari festiu, ja que els setze 
pobles tenen reservada la data del 19 de març com a diada 
d’obligatòria visita al certamen de la capital. Fins i tot en els 
temps en què existia el tren de la sucrera que unia Mangra-
ners, a la Noguera, amb Mollerussa, centenars de persones 
utilitzaven aquest transport per desplaçar-se a la Fira de 
Sant Josep. Per aquest motiu, el consistori va instal·lar una 
màquina de tren a la Plaça Josep Pané, on es trobava l’antiga 
estació del trenquet.

 La majoria de cinquantenaris de la comarca recordaran 
la caravana publicitària, tot un esdeveniment en les vigílies 
de la fira, amb la qual organitzadors i expositors recorrien el 
pobles de les comarques properes amb escandalosos mis-
satges de megafonia i repartiment de fulletons i obsequis 

“L’any 1950, 
l’Ajuntament de 
Mollerussa acordava 
acceptar la proposta 
de diferents 
industrials de la 
població per poder 
muntar uns estands 
a la Fira de Sant 
Josep. S’iniciava així 
l’Exposició Industrial 
i Agrícola que en deu 
anys substituiria 
per complet la fira 
ramadera”
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És el 1968 quan la fira es trasllada 
definitivament a l’avinguda del Canal, i 
a l'any 1985, la Fira de Sant Josep co-
mença a utilitzar els Pavellons del que 
va ser l’antiga paperera La Forestal 
d’Urgell, transformats en recinte d’ex-
posició.

L’adaptació als nous temps ha com-
portat un creixement espectacular de 
la manifestació firal. L’augment d’ex-
positors, de novetats, de transaccions 
comercials i també de visitants han fet 
de la Fira de Sant Josep un certamen 
de visita obligada si es vol estar al cor-
rent de les noves tendències del sector 
agrari i ramader. 

Així, de la xifra de 47 firmes exposi-
tores l’any 1960 es va passar a 125 l’any 
1966, 211 en l’edició del 72 i 314 l’any 
1979. Igual que en l’actualitat, durant 
els anys 80 es va produir un lleuger es-
tacament davant la situació de crisi del 
sector, la qual va remuntar de seguida 
fins a arribar als 278 expositors l’any 
1996 i als 308 el 1997.

“Fins i tot en els temps 
en què existia el tren 
de la sucrera que unia 
Mangraners, a la Noguera, 
amb Mollerussa, centenars 
de persones utilitzaven 
aquest transport per 
desplaçar-se a la Fira de 
Sant Josep”
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’empresa Tallers A. Miquel constata la confiança 
que el concessionari de la marca Linde a Lleida, 
Tarragona i Andorra continua tenint en la formació 
de les noves generacions, en la recerca i l'empre-

Tallers A. Miquel finança un 
projecte d’intel·ligència artificial 

de La Salle La Seu d’Urgell i la 
Universitat Ramon Llull

L ment de la tecnologia que es podrà aplicar en la gran majo-
ria dels sectors industrials. 

El Col·legi La Salle de La Seu d’Urgell ha iniciat, conjunta-
ment amb la Universitat Ramon Llull, el projecte de robòtica so-
cial amb l’objectiu d’introduir activitats en l’àmbit de l’assistèn-
cia educativa, concretament amb el treball amb alumnes amb 
TEA (Trastorn de l’Espectre Autista) i altres tipus de trastorns.

El protagonista d'aquest nou projecte és NAO, un robot 
que a través de la intel·ligència artificial és capaç d’interac-
tuar i motivar els alumnes, afavorir l’adherència al tracte en 
connectar emocionalment amb les persones que tingui da-
vant. Algunes de les seves característiques són la comuni-
cació bidireccional, l’empatia, la precisió de moviments i la 
possibilitat que parli més d’un idioma.

El projecte educatiu està liderat per la doctora Raquel 
Ros, experta en intel·ligència artificial i professora i investi-
gadora de La Salle-URL. En aquest sentit, el robot és una eina 

nedoria. L’empresa amb seu a Sidamon ha finançat el pro-
jecte de robòtica social que ha desenvolupat La Salle La Seu 
amb la Universitat Ramon Llull (URL).

Tallers A. Miquel col·labora en projectes de diferents sec-
tors industrials amb els centres de Formació Professional La 
Caparrella, Escola del Treball, Alfons Costafreda, Mollerussa, 
el tarragoní Pere Martell, i La Salle de la capital de l’Alt Urgell. 

El director general de la companyia, Antoni Miquel, con-
sidera que el suport de les empreses a la formació Dual és 
clau pel futur de l'ocupació, la competitivitat empresarial, 
el progrés i la millora professional. En aquest sentit, Miquel 
afegeix que el projecte de robòtica del centre de l’Alt Urgell 
no deixa de ser una mirada en el que ha de ser un nou seg-

Text: Josep A. Pérez
Fotografia: La Salle (La Seu d'U

rgell) 
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més que proporciona suport a l’educador/a a l’hora de dur a 
terme tasques educatives, les quals requereixin la repetició de 
certes activitats/exercicis per tal de consolidar-ne l’aprenentatge.

Atesa la necessitat de l’escola de millorar en l’atenció dels 
alumnes amb necessitats educatives especials, expliquen des 
del centre educatiu, s'ha iniciat el projecte d’investigació a 
través d’un estudi inclòs en el treball final de màster d’una 
alumna tutoritzada per la universitat. Aquest projecte d’inves-
tigació intentarà  explorar i descobrir les oportunitats que un 
robot assistencial pot oferir als docents per donar-los suport i 
alhora acompanyar aquest tipus d’alumnat en la consolidació 
i adquisició de nous coneixements o d’habilitats socials.

El centre logístic de Sidamon Tallers A. Miquel  compta 
amb una important divisió R+D, amb la que hi col·laboren els 
centres educatius i de la mateixa marca  de carretons eleva-
dors Linde. Tallers A. Miquel desplega projec-
tes de millores en seguretat i funcionalitat 
dels carretons elevadors, adaptats als models 
estàndard. Per altra banda, també participa 
en programes de formació dual amb el De-
partament d'Educació, formant a estudiants 
de branques relacionades amb la neumàtica, 
hidràulica i vehicles de tracció elèctrica. La 
companyia té vigents un total de 7 convenis 
amb els centres de formació professional 
amb els quals col·labora en la cessió d'equips 
i professionals per donar-hi suport pràctic.

“El director general de la companyia, 
Antoni Miquel, considera que el suport de 
les empreses a la formació Dual és clau 
pel futur de l'ocupació, la competitivitat 
empresarial, el progrés i la millora 
professional”
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ayper Motor comptarà amb més d’una trentena 
vehicles exposats al seu estand, així com amb 
els cotxes de prova. El seu equip facilitarà als 
futurs compradors conèixer de primera mà tota 

Mercedes-Benz, líders en 
mobilitat sostenible

N a 490 km d’autonomia; l’EQC, totalment elèctric; i el nou 
classe C, que encara no s’ha presentat oficialment, tota una 
expressió d’esportivitat, luxe i confort. Pel que fa als vehicles 
industrials, l’estand de Nayper Motor comptarà amb l’EQV, un 
monovolum de set places elèctric, amb 469 km d’autonomia.

Les persones interessades a adquirir aquest tipus de ve-
hicles poden acollir-se a l’ajuda del Pla MOVES estatal, que 
realitza descomptes en la compra d’híbrids i elèctrics, així 
com en l’adquisició de carregadors.

la seva gamma de turismes, tot terrenys, furgonetes i ve-
hicles d’oci. Especialment, dedicarà gran part del seu espai 
als vehicles híbrids i elèctrics (classe A, B, CLA, GLA, GLC, 
CLE), tots ells d’etiqueta 0, aparells que ja representen el 
30% de les seves comandes.

De cara a aquest certamen, el concessionari comptarà 
amb tres primícies: la presència de l’EQA, presentat aquest 
mes de maig, un SUV compacte elèctric, que compta fins 

Nayper Motor, concessionari oficial de Mercedes-Benz a Lleida, prepara 
amb il·lusió la seva participació en la Fira de Sant Josep de Mollerussa 
d’enguany. Ho fa de manera valenta apostant pels híbrids i elèctrics, 

evidenciant el seu lideratge en aquest tipus de vehicles.

Text: Cristina M
ongay

Fotografia: M
ercedes-Benz

El nou ECU V, una de les novetats de Nayper Motor per la Fira de Mollerussa
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ervisimó, concessionari oficial de Volkswagen i 
Audi a Mollerussa, Tàrrega i Igualada ja ho té tot 
a punt per al certamen d'enguany del Saló de 
l'Automòbil en el marc de la Fira de Sant Josep. 

Audi i Volkswagen, referents del 
caràcter esportiu i la sostenibilitat

S ble, per primera vegada des que són presents a la fira, 
Servisimó arriba en aquesta edició amb una gamma de 
models 100% elèctrics de Volkswagen de la mà de les 
últimes novetats: el Volkswagen ID.3 i ID.4. Aquests ger-
mans de la família ID produeixen una petjada de carboni 
neutra i permeten fer viatges de fins a 548 km gràcies al 
seu innovador sistema de bateries de gran autonomia, 
que també es caracteritzen per la seva velocitat de càr-
rega. Tot des de la comoditat i gran qualitat d'una marca 
que mira cap al futur.

L'autocaravana de Volkswagen Grand Califòrnia com-
pleta la flota de l'estand de Servisimó amb una opció 
molt especial que pot fer del nostre estiu un gran viatge, 
una camper totalment equipada amb lloc per a família i 
amics i a punt per a totes les noves aventures que estan 
per venir.

Aquest any, el concessionari arriba amb models elèctrics 
100% de la mà de la gamma més innovadora de Volkswa-
gen, tot apostant per la mobilitat sostenible, i també amb 
els més esportius d'Audi.

Ens apropar-nos al seu estand podrem conèixer de pri-
mera mà una seleccionada gamma de turismes, furgonetes 
i, fins i tot, caravanes.

La màxima novetat d'enguany serà el nou Audi Q5 Spor-
tback, el SUV coupé més sorprenent, amb un disseny espor-
tiu i una dinàmica de conducció extraordinària gràcies a la 
tracció integral 'quattro' amb tecnologia ultra. D'aquesta 
casa també podrem trobar-hi els ja conegudament infal·li-
bles d'entre els esportius: l'Audi A1 i Audi A3.

A més, seguint la seva aposta per la mobilitat sosteni-

Text i Fotografia: M
arina Pallàs
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Els ets i uts de la nova Política 
Agrària Comuna

El 2021 posa sobre la taula la redacció de la nova Política Agrària Comuna 
(PAC), el conjunt de decisions i normes que dicta la Comissió Europea per 

ajudar el sector agrari.

Text: Cristina M
ongay

Fotografia: Josep A. Pérez

Recolectora recollint cereal al Pla d’Urgell



TR La revista de www.territoris.cat

30

esprés del fracàs de les quatre jornades de negoci-
ació mantingudes entre les parts implicades i l’UE, 
aquestes es reprendran a finals de juny. El ministre 
d’Agricultura i els consellers tenien previst discutir D

l’acord polític de l’aplicació de la política agrària a Espanya, per 
després donar pas a la redacció del pla estratègic que s’ha de pre-
sentar abans de final d’any a Brussel·les. 

En aquest sentit, el Departament d’Agricultura defensa 
un Pla estratègic territorial ajustat a les necessitats del sec-
tor agrari català, aposta 
per una PAC més moder-
na que fomenti les zones 
rurals dinàmiques i que 
asseguri la continuïtat del 
sector. Per aquest motiu, 
està en desacord amb la 
reducció dels fons per a 
les polítiques agràries i de 
les polítiques de cohesió 
econòmica, social i terri-
torial que planteja la nova 
PAC (2023-2027). La Ge-
neralitat sol·licita definir 
els requeriments per sol-
licitar els ajuts, mantenir 
el model català d’incor-
poració de joves i aconse-

guir la combinació de fons europeus que permetin abordar 
el desenvolupament rural de manera integral, especialment 
amb la metodologia Leader.

Els sindicats agraris, per la seva banda, ressalten la necessitat 
que aquestes ajudes beneficiïn a l’agricultor genuí –qui tingui un 
mínim del 25% dels ingressos totals provinents de l’agricultura–, 
així com un tractament equitatiu per a tota la pagesia professio-
nal i la modificació de la distribució d’ajudes entre les comunitats 
autònomes, que des del 2007 discriminen el territori català.
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