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Seria molt fàcil mostrar-nos enfurismats en 
aquesta edició per tot l’escenari polític dels darrers 
dies. I crec que no cal fer concrecions. Però a alguns 
ens dona la sensació que els esdeveniments no són 
casuals, que responen a estratègies per distreure 
l’atenció dels problemes reals de la ciutadania.

La política i els polítics són molt hàbils, i tot i 
estar immersos en aquesta transició digital de fàcil 
accés a la informació, els ciutadans tornem a caure 
en el parany de confiar en els electes i en les estra-
tègies populistes. 

Amb aquestes argúcies no es parla del llindar de 
risc de pobresa a Catalunya, que ha passat del 21,7 
% del 2020 – segons Idescat – al 26,3 % del 2021; 
tampoc es busquen les raons del comportament 
dels joves ni es proposen solucions que els perme-
tin poder projectar el seu futur amb optimisme; 
sense oblidar el paper al qual hem relegat la gent 
gran, en un context on els valors, la memòria oral, 
les vivències i el respecte s'han substituït pels dis-
positius mòbils, per molt cruel que sembli.

Volem culpabilitzar les noves generacions dels 
errors dels adults, o els volem utilitzar com a mone-
da de canvi per poder qüestionar la gestió política. 
Però en realitat no hem considerat que tot podria 
ser conseqüència d’una educació inadequada.

I el més greu de tot plegat és que fa la sensació 
que la ciutadania està perdent el seu esperit de llui-
ta, que s’adapta al medi com la natura, perquè es 
veu incapaç de trobar la unitat que faci possible la 
revolta. 

Epidèmies, catàstrofes naturals, conflictes bè-
l·lics, contaminació atmosfèrica, i la societat con-
tinua cavalcant sobre els petrodòlars... O bé les 
criptomonedes. En definitiva, sobre l’economia, en 
detriment de les persones i el planeta.

Josep Anton Pérez
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Parlem amb en Llukutter, d'artista social que omple de color i esperit 
comunitari les parets d'arreu de Ponent

Llukutter: 
“El muralisme pot generar molts canvis 

en aquell que pinta i aquell que mira”

n Lluc Flotats és popularment conegut amb el so-
brenom de Llukutter. No és l’única manera en com 
el coneixen les seves amistats, però, si més no, és 
la signatura que actualment utilitza i amb la que si E

sent més còmode. 
Amb molts anys a l’esquena fent voluntariat als caus i es-

coltes, en Llukutter és un artista autodidacta. A més, és edu-
cador social de formació, faceta a través de la qual lidera el 
projecte d’art urbà i d’acció comunitària Creativitats Urbanes.

Des de fa tres anys, combina aquestes dues passions –
confessables–: les arts plàstiques i el treball en comunitat, 
encarregant-se de tallers de pintura mural adreçats a col·lec-
tius de tota mena. 

Tot i utilitzar els aerosols, i tot i omplir de formes i colors 
parets de municipis d’arreu de les terres de Ponent, ell no es 
considera un graffiter –“jo sempre he fet servir plantilles, i 
això els graffiters graffiters no ho contemplen”, explica–.

D’on surt Llukutter?
El nom ve del meu ús de 

les plantilles per pintar (riu-
res). Llukutter ve de la unió 
del meu nom propi –Lluc–, 
tot i que acabat en ‘k’, i el 
cúter, l’estri amb el qual les 
elaboro. He utilitzat altres 
signatures, algunes de les 
quals no han arribat mai en-
lloc. Però una sí, el Cuc Roig, 
un nom amb el qual faig fer-
me enganxines que han viat-
jar arreu del món –fins i tot, 
a l’Antàrtida–.

Ets molt sensible al món 
de les Belles Arts. Però, per 
què et dona per la pintura 
mural?

M’hi sento còmode. De 
fet, utilitzo cada vegada 
més pintura plàstica en els 
murs, a banda dels aerosols. 
Aquest canvi de tècnica for-
ma part de l’adaptació que 
he hagut d’assumir arran 
dels tallers comunitaris.

Quan de tu depèn allò 
que pintes, quin és el teu 
motiu d’inspiració?

Fonamentalment la gent, 
suposo que també és a cau-
sa d’aquesta formació meva 
enfocada a les relacions hu-
manes. M’agrada treballar 
les cares, les mirades, els 
gestos, etc., la gent, en de-
finitiva, i proposar diàlegs 
amb aquestes persones des 
del carrer.

Què és el que et permet 
treballar amb plantilles?

Una de les seves gràcies 
és que amb dos o tres co-
lors, i mitjançant el joc visu-
al, pots obtenir uns resultats 
espectaculars. Només cal 
allunyar-se unes passes del 
mur, i les formes donen lloc 
a les figures.

Les teves obres tenen un 
treball previ important, es-
pecialment fet en ordinador.

Sí, és així. Gran part de la 

feina arrenca amb el quarte-
jat, o amb altres eines d’edi-
ció similars, que t’ajuden a 
resumir o simplificar l’as-
pecte d’una imatge. I així la 
traspasso al mur, de manera 
cooperativa amb l’alumnat 
dels tallers, o en solitari.

En el contradictori món 
de les enganxines, tu com 
et definiries?

Hi ha qui m’han dit ‘artis-
ta urbà’, altres ‘artista plàstic’, 
‘artista social’, o ‘educador 
urbà’, donat que treballo com 
educador de carrer. En tot 
cas, m’agradaria definir-me 
com ‘artista social’, ja que el 
gran gruix de la meva feina 
tendeix cap aquest vessant.

Suposo que en aquest 
context neix el projecte Cre-
ativitats Urbanes.

Creativitats Urbanes ai-
xopluga moltes de les meves 
feines on hi ha un gran com-
ponent social. Quan t’encar-

regues de gestionar treballs 
comunitaris és molt impor-
tant el procés creatiu, tot el 
que s’aprèn, el dia a dia, més 
enllà del resultat final. A Lla-
tinoamèrica, per exemple, el 
muralisme és un gran espai 
de trobada per a la comuni-
tat, una excusa per trobar-se 
i crear quelcom tots junts i 
des de 0. I aquest és un as-
pecte súper interessant per 
a mi. Afortunadament, a 
Creativitats Urbanes comp-
tem amb el suport d’altres 
educadors socials i antro-
pòlegs, altres professionals 
que també tenen el carrer, la 
societat i els col·lectius com 
objectes d’estudi. 

A qui s’adrecen els teus 
tallers pintura mural?

La major part a joves, 
però també a altres col·lec-
tius que no sempre tenen un 
fàcil accés a l’art i la cultura, 
com ara amb Sense sostre, 

Text i Fotografia:  Cristina M
ongay 
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Down Lleida, L’Estel de Ba-
laguer o Sant Joan de Déu 
d’Almacelles.

En el marc dels tallers 
imagino que, a banda del 
que tu et puguis preparar, o 
els objectius del dia, has de 
desenvolupar força la teva 
capacitat d’improvisar.

Has de ser capaç de cen-
trar l’atenció de tots els inte-
grants, i això depèn molt del 
dia, de les ganes que tinguin, 
de com són cadascuna de les 
persones del grup, i de com 
es relacionen entre elles. Hi 
ha grups que et sorprenen, i 
sempre et trobes els qui ve-
nen súper motivats. També és 
veritat que l’ambient d’un ta-
ller depèn molt de si hi venen 
obligats, o és optatiu. En ge-
neral, al jovent li encanta que 
li expliquis els secrets de com 
pintar un mur, o com apli-
car-hi tècniques artístiques. 

Estarem d’acord en el fet 

que ets un dels represen-
tants més actius del mura-
lisme urbà a Ponent, com es 
porta això?

Mai ho havia pensat 
d’aquesta manera (riures). 
És cert que som bastants 
darrerament els que pintem 
en murs, però cadascú enfo-
ca les seves peces a una es-
pecialitat en concret. 

Si haguessis d’escollir 
uns referents, quins serien?

La gent amb qui m’en-
volto ho són bastant de 
referents. Per exemple, la 
Lilly Brik, o la Cristina De-
juan. També m’agraden al-
tres artistes contemporanis 
com els italians NSN997, 
que també realitzen murals 
comunitaris on impliquen a 
barris sencers; o les argen-
tines Medianeras murales, 
que vaig descobrir a Bolívia.

El component social de 
l’expressió artística podria 

donar per un intens debat. 
Ets educador social i, això, en 
cadascuna de les teves peces 
es nota i deixa empremta. 

Hi ha una part important 
de memòria històrica i social 
en la comunitat. En cada ta-
ller en pot sortir un futur ar-
tista, això mai se sap, i és sú-
per interessant. Ja ens passa 
com educadors, que passat 
un temps d’una acció, veus 
que alguna d’aquelles perso-
nes es dedica a l’educació so-

cial; doncs, tenim per davant 
les mateixes opcions de que 
es repeteixi això en el camp 
artístic. De fet, jo sempre he 
agraït la motivació rebuda, i 
les eines, a les dues professo-
res de visual i plàstica de l’es-
cola i l’institut. També el que 
mai elles em diguessin “això 
no es fa així”. L’art i el muralis-
me és molt més que quelcom 
purament estètic, pot gene-
rar molts canvis en aquell que 
pinta i aquell que mira.
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És temps de formatges!
n dels ingredients favorits present en rebostos i 
neveres d'arreu és el formatge. I que a Catalu-
nya, i concretament a la demarcació de Lleida, 
estiguem vivint l'edat daurada d'aquesta delícia, U

dint amb un nou escenari fruit de les primeres quotes llete-
res europees i la fi de la venda directa de llet crua. 

Això va fer que emprenedors d'arreu del país i genera-
cions de famílies ramaderes locals es llancessin llançat en 
la producció de formatge apostant per la varietat de la ti-
pologia i una gran qualitat, per tècniques locals i també la 
recuperació de l'ovella i la cabra.

Els vastos i naturals paratges de la demarcació lleidatana 
permeten a les pastures un accés a una alimentació d'alta de 
qualitat i unes condicions d'allotjament idònies, la qual cosa 

és una gran notícia per la majoria dels amants del formatge.
I és que, segons descriu Prodeca, la promotora dels ali-

ments catalans, l'ofici de formatger seria relativament nou a 
Catalunya, ja que hauria aparegut als anys vuitanta, coinci-

ha permès als productors del territori erigir-se com segells 
ecològics i de gran qualitat.

Si sou dels que celebreu aquest fet, segurament, també 
us farà feliços saber que la tardor és, indubtablement, l'esta-
ció del formatge: la que ens obre un circuit de fires i mostres 
gastronòmiques al voltant d'aquest aliment per degustar-lo 
en totes les seves varietats i formes de la mà de les millors 
formatgeries artesanals, de la plana a la muntanya.

Amants del formatge, agafeu l'agenda i anoteu 
aquestes dates:

“L'estació del formatge: 
la que ens obre un 
circuit de fires i mostres 
gastronòmiques al 
voltant d'aquest aliment 
per degustar-lo en totes 
les seves varietats i 
formes de la mà de les 
millors formatgeries 
artesanals, de la plana 
a la muntanya”

Text: M
arina Pallàs 

Fotografia: Pexels
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VII Mostra de Formatges Artesans de Po-
nent del Palau d'Anglesola (pavelló polies-
portiu), 3 d'octubre 

Aquest certamen del Palau d'Anglesola és l'única mos-
tra de formatges artesans de les comarques de Ponent. 
Amb la presència dels formatgers més destacats del terri-
tori i un ampli programa, el certamen arriba enguany a la 
seva setena edició.

La mostra posa al nostre abast la producció artesa-
na del millor formatge de la plana de Lleida a través de 
múltiples estands de venda i degustació, espais infantils, 
maridatges amb vins i exposicions d'art d'artistes locals, 
actuacions de música en directe, i fins i tot un concurs 
popular de formatges i sortejos pels assistents. Ja teniu 
pla per aquest cap de setmana!

Fira de Sant Ermengol-Fira de For-
matges Artesans del Pirineu de la 
Seu d’Urgell (Av. del Camí Ral de la 
Cerdanya), del 15 al 17 d’octubre

L’any 1048 se celebrà per primera vegada la 
fira de la Seu d’Urgell, la primera fira documenta-
da a la península Ibèrica. L’interès per mantenir i 
promoure les fires es va mantenir durant segles, i 
d'aquest esperit firal nasqué la coneguda Fira de 
Sant Ermengol, els orígens de la qual es remunten 
ben enrere, cap al segle XV.

De l'especialització de la fira i de la idea del 
formatger Salvador Maura nasqué finalment la 
mostra de formatges artesans del Pirineu, amb 
concurs, venda, degustació i jornades formatives; 
un espai també d'aprenentatge i intercanvi de 
coneixements entorn d'aquest producte, d'esta-
bliment de relacions entre formatgers i, natural-
ment, de tasts de formatges! 

Així, al llarg de 27 anys, la Seu d'Urgell s'ha po-
sicionat com l'aparador i punt de trobada dels for-
matges artesans del Pirineu, fins al punt que la ca-
pital urgellenca és coneguda avui com 'la capital 
del formatge'. Faltareu a aquesta mostra d'altura?

“Un espai també d'aprenentatge i 
intercanvi de coneixements entorn 
d'aquest producte, d'establiment 
de relacions entre formatgers i, 
naturalment, de tasts de formatges”

“La mostra posa al nostre abast la producció 
artesana del millor formatge de la plana 
de Lleida a través de múltiples estands de 
venda i degustació”
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La màgia d’un espectacle  
de gran format

s podria dir que la història de Xavier Gaya ha sigut 
màgica. Gaya és un industrial mollerussenc multidis-
ciplinari que compagina la seva activitat professional 
amb la passió per la màgia; una devoció per aquesta E

disciplina artística que ha empeltat a la seva filla, la Cris.
De l'enginy del duo familiar ha sorgit l’espectacle 'Grans Il-
lusions Xavi & Cris', que presentaran el 3 d’octubre al Teatre 
l’Amistat de Mollerussa. La família d’artistes ha compaginat 
les tasques creatives d’un espectacle de gran format en una 
txistera on hi ha posat música, efectes especials, un xic d’hu-

mor i la màgia més espectacular. Ingredients amb els quals el 
Xavier i la Cris volen aconseguir que el públic se submergeixi 
en una experiència realment màgica.
'Grans Il·lusions' és un espectacle ambiciós, potent... Perce-
but per interactuar i sorprendre a petits i grans. En definiti-
va, una manera de viure la gran il·lusió de la màgia.
L’aforament per l’espectacle a l'Amistat està limi-
tat a 270 persones, per la qual cosa es recomana re-
servar o adquirir la localitat amb anticipació, que és 
de 10 euros, a través del web del Teatre l'Amistat. 

Una saga familiar que ha compaginat la seva quotidianitat laboral amb la 
passió per la màgia i l’adrenalina de pujar a l’escenari per captivar al públic 

amb el seu espectacle

El projecte màgic de la família Gaya 

Xavier Gaya va iniciar la seva immersió artística com a tècnic 
de so del grup La Tarota de Mollerussa. Gaya assegura que 
el seu ritual d’iniciació no va ser amb un joc de Màgia Bor-
ràs com venia essent tradicional, sinó que va començar dar-
rere la taula de barreja d’un espectacle musical, al voltant 
de l’any 1987. Va ser durant una de les gires amb la banda 
d’animació mollerussenca, que va quedar sorprès per l’es-
pectacle del Màgic Kel, amb qui es va posar en contacte amb 
la intensió d'iniciar-se en el món de la màgia.
El mag, també mollerussenc, va posar a les mans de Xavier 
el llibre 'Cartomàgia fàcil', una eina per endinsar-se en els 
secrets de l’il·lusionisme o la màgia. Però per Gaya repre-
sentava molta teoria per espectacles molt curts dels que en 
gaudirien tan sols els de primera fila. Així i tot, va començar 
a fer petites intervencions en els centres escolars, en festes 
familiars i en esdeveniments de petit format.
Però va ser en una visita a la trobada nacional de mags Flo-
rences Gili de Tamarite de Litera, rondant el 2010, on el pro-
jecte del Xavier va evolucionar a una nova fase després de 
conèixer al que fóra director artístic del certamen Montgai 
Màgic, Xavier Pérez. Xavier havia deixat la cartomàgia per 
endinsar-se en l’il·lusionisme de gran format, amb aparells i 
més espectacle, per la qual cosa va iniciar a la seva filla Cris. 
Ambdós van conformar un espectacle més atractiu i pròxim, 
que combinava l’exigència del Xavier i la frescor i espontaneïtat 
de la Cris, eren el còctel perfecte per captivar a un nou públic. 
Pare i filla van debutar al Montgai Màgic del 2012, convidats 
pel seu director artístic. Va ser el primer cop que els Gaya es 
presentaven a un gran públic. Una experiència on en Xavier 
va conèixer el que significava el pànic escènic: “vaig comen-
çar l’espectacle que no podia ni parlar”. Aquest va ser el ba-
teig d’escenari. Al contrari, la Cris assegura que per ella no 
va ser tan impactant: “potser per l’edat que tenia en aquell 
moment, però l’escenari m’agradava”, i confessa que, tret 
dels primers minuts, va arribar a connectar amb el públic. 
Montgai va ser un punt de partida per projectar-se com a 
artistes i entrar en el circuit d’espectacles de màgia amb els 
quals han recorregut un bon nombre d’escenaris lleidatans.
'Grans Il·lusions' és la consolidació d’una trajectòria i la 

constatació d’una passió per l’escenari i la màgia, i per poder 
compartir amb el públic la fantasia d’un gran espectacle, to-
talment ideat, desenvolupat i interpretat pel Xavier i la Cris. 
I el presenten a Mollerussa, al seu poble, a la gent que els va 
veure néixer com artistes.

“Xavier havia deixat la cartomàgia per 
endinsar-se en l’il·lusionisme de gran format, 
amb aparells i més espectacle, per la qual 
cosa va iniciar a la seva filla Cris. Ambdós 
van conformar un espectacle més atractiu i 
pròxim, que combinava l’exigència del Xavier 
i la frescor i espontaneïtat de la Cris, eren el 
còctel perfecte per captivar a un nou públic”

Text: Josep A.Pérez 
Fotografia: Grans Il·lusions  
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El 'tot risc' no cobreix les teves reparacions mecàniques, 
però l’assegurança de garantia mecànica, sí. Amb això no ens 
referim als danys propis que pugui causar un accident (que sí 
que estan garantits pel 'tot risc'), sinó a avaries mecàniques 
o elèctriques, inclosa la substitució de peces i mà d’obra. Per 
a aquests casos, tenim la garantia mecànica.

Quan cal contractar-la?

Quan vencen els anys de garantia del vehicle (2-4 anys 
en vehicles nous i 1-2 anys en utilitzats) o en compravendes 
entre particulars.

La pòlissa ha d’especificar quines reparacions assumeix. 
Exclou les derivades del desgast normal fins a uns 200.000 
km. No es contracta amb marques de luxe com Ferrari, Rolls 
Royce o Lamborghini.

Un dubte que sorgeix entre els conductors: cal 
pagar l'assegurança de cotxe si no es mou del 
garatge? 

La resposta és que sí, sense matisos. Aquí us deixem el 
que ens diu la legislació: "Tot propietari de vehicles de motor 
que tingui el seu estacionament habitual a Espanya, estarà 
obligat a subscriure i mantenir en vigor un contracte d'asse-
gurança per cada vehicle de què sigui titular". La norma no 
distingeix entre cotxes que circulen i cotxes aturats.

El 'tot risc' no 
cobreix les teves 

reparacions 
mecàniques

La Xarxa d’Escoles Agràries, del Departament d’Acció Climàtica, 
Alimentació i Agenda Rural, compta amb 14 centres a Catalunya en els 
quals s'han matriculat enguany un total de 734 alumnes en els cicles 

formatius de grau mitjà i superior

Les escoles agràries incorporen  
el primer cicle a distància  

de Producció Agropecuària

Text i Fotografia: Josep A.Pérez 
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es escoles agràries de Catalunya van arrencar el curs 
el 17 de setembre incorporant a la seva oferta forma-
tiva un nou Cicle de Grau Mitjà de Producció Agrope-
cuària en línia, el primer a Catalunya i a l’Estat, ense-

rural, tant des de la formació inicial com des de l’actualitza-
ció de coneixements i la formació permanent. Les escoles, 
en general, tenen una especialització o orientació estratègica 
d’acord amb la seva situació geogràfica o història.

El seu públic objectiu l’integren els joves de cicles forma-
tius de Formació Professional, els joves entre 18 i 40 anys en 
disposició d’incorporar-se a l’agricultura, tots els actius agraris 
amb necessitat d’actualitzar coneixements, i la resta de perso-
nes que habiten els nuclis rurals de Catalunya

La Xarxa d’Escoles Agràries del Servei de Formació Agrà-
ria del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda 
Rural commemoraran el pròxim any mig segle d'activitat for-
mativa al país.

Certificat ISO 14000 de gestió mediambiental
L’Escola Agrària d’Alfarràs és la primera Escola Agrària ca-

talana a aconseguir la certificació ISO 14001:2015 de gestió 
mediambiental, així com el sisè centre educatiu de tot Catalu-
nya que compta amb aquesta distinció, que té com a objectiu 
promoure la protecció ambiental i evitar la contaminació del 
planeta. Una acreditació que han aconseguit treballant en pa-
ràmetres com la vigilància i la reducció dels consums a tots els 
nivells, la correcta gestió dels residus, l’adequació i la millora 
de les instal·lacions, i, sobretot i fonamentalment, la formació, 
la informació, i la conscienciació de tota la comunitat educati-
va del centre formatiu.

Acte de presentació del curs 2021-2022
El divendres 17 de setembre, la consellera d’Acció Climà-

tica, Alimentació i Agenda Rural, Teresa Jordà, i el conseller 

d’Educació, Josep Gonzàlez-Cambray, van participar en l'acte de 
presentació del nou curs, que va tenir lloc a l’Escola Agrària de 
Tàrrega. Jordà va destacar l'alta demanda de professionals del 
sector, com prova el fet que, en l’actualitat, les escoles agràri-
es tenen més demanda d’alumnes i professionals formats dels 
que es poden oferir, i no es cobreixen les peticions de demanda 
de feina dels diferents sectors als quals es dona formació. 

Jordà va assegurar que “és una molt bona notícia que 
cada cop incorporem persones més formades, el sector 
està capacitat per atreure més talent del món rural però 

també d’entorns urbans”.
El conseller Gonzàlez-Cambray va ressaltar el valor de tre-

ballar per a incrementar les vocacions en l’àmbit agroalimen-
tari: “l’augment de vocacions de joves agricultors i ramaders 
és una bona notícia pel país. El titular d’Educació va manifes-
tar que el sector agroalimentari està cada cop més professio-
nalitzat, és més competitiu  i innovador, i que, en bona part,  
és gràcies a les escoles agràries situades en diferents punts del 
país i a la incorporació dels joves a un sector laboral en què 
històricament el relleu generacional ha estat difícil”.

“La missió de les escoles 
agràries i del Servei de 
Formació Agrària és la 
professionalització del 
sector agroalimentari a 
partir de la millora de 
la qualificació dels seus 
professionals i de les 
persones que viuen en el 
món rural, tant des de 
la formació inicial com 
des de l’actualització 
de coneixements i la 
formació permanent”

“Jordà va destacar 
l'alta demanda 
de professionals 
del sector, com 
prova el fet que, 
en l’actualitat, les 
escoles agràries 
tenen més demanda 
d’alumnes i 
professionals 
formats dels que es 
poden oferir”

L
nyament que es gestionarà des de l’Escola Agrària de Tàrrega 
conjuntament amb l’Institut Obert de Catalunya (IOC).

En aquest primer semestre del curs 2021 - 2022 s'han ma-
triculat  49 persones, provinents de llocs molt diferents de la ge-
ografia catalana i estatal (amb fins i tot una persona d’Andorra i 
una d’Alemanya), i el 55% de les quals viuen en l’entorn metropo-
lità. Entre elles figuren 10 llicenciats o amb formació universitària 
superior, i 10 persones que ja tenen un nivell de Batxillerat o cicle 
formatiu de grau mitjà o superior assolit. La mitjana d’edat dels 
alumnes és elevada, propera als quaranta anys.

La Xarxa d’Escoles Agràries, del Servei de Formació Agrària 
(SFA) del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agen-
da Rural, compta amb 14 centres a Catalunya en els quals 
s'han matriculat en el curs 2021-2022 734 alumnes en els ci-
cles formatius de grau mitjà i superior, i prop de 7.000 en la 
formació contínua, en totes les seves modalitats, una xifra que 
representa un increment del 6,3% respecte al curs anterior, i 
el 25,5 % de les matrícules corresponen a dones.

La finalitat de les escoles agràries
Es tracta d'una oferta conjunta de formació en els àmbits 

que li són propis i aplicada al territori, cercant la màxima efi-
càcia i eficiència en la gestió. La missió de les escoles agràries 
i del Servei de Formació Agrària és la professionalització del 
sector agroalimentari a partir de la millora de la qualificació 
dels seus professionals i de les persones que viuen en el món 
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La transició tecnològica de 
l’administració de comunitats

Text i Fotografia: Josep A. Pérez 

a gestió de les comunitats de veïns és un sector 
que ha viscut un creixement molt important, do-
nat que aquests professionals han centralitzat un 
nombre important de serveis, i al mateix temps L

han permès evitar conflictes. En aquest entorn, s’han con-
vertit en una eina imprescindible per aconseguir l’optimit-
zació dels recursos i la gestió de les comunitats, així com a 
catalitzadors de la convivència entre els veïnats.

Ortiz&Saura associats recull el bagatge d’una trajec-
tòria de més de trenta anys a Mollerussa i el Pla d’Urgell 

que s’ha constatat amb la confiança de més de 200 co-
munitats per les quals treballen actualment. Però com a 
empresa avantguardista que vol mantenir el lideratge en 
el sector, ja ha començat la transició a les noves necessi-
tats del mercat.

Hiram Ortiz és el nou responsable de l’empresa que ha 
assumit la responsabilitat d’aquesta transició al nou esce-
nari professional, amb el qual s’ha marcat l’objectiu d’acon-
seguir gestionar un miler de comunitats. Per assolir aquest 
repte, ha iniciat el desplegament de nous centres de ser-

Ortiz&Saura associats fusiona l'experiència de tres dècades administrant 
comunitats de veïns, amb noves estratègies de gestió més funcionals i 

properes als veïns

veis, un dels quals és el primer de Lleida, que es troba a 
l’avinguda de Les Garrigues, 78.

Ortiz assegura que aquesta estratègia d’expansió respon 
a l’objectiu de l’empresa de ser cada cop més a prop del 
client. Considera imprescindible que els propietaris puguin 
accedir ràpidament al seu interlocutor per resoldre qüesti-
ons en qualsevol àmbit. L’objectiu d’Ortiz és poder desplegar 
centres en municipis de l’òrbita de Lleida.

Però per Ortiz&Saura associats, no ha estat suficient 
aquesta proximitat, i han anat més enllà per convertir-se 
en pioners facilitant la tecnologia als seus clients. Han des-
plegat una aplicació per a dispositius mòbils amb la qual els 
propietaris poden accedir a totes les dades de la gestió de 
la comunitat, perfectament detallades. Amb aquesta eina es 
vol traslladar amb total transparència tot el que concerneix 
la comunitat a través de la xarxa.

Aquesta voluntat d’oferir la màxima funcionalitat ha por-
tat l’empresa a incorporar un servei de 24 hores durant 365 
dies l’any. Ortiz assegura que es tracta d’una nova aposta pi-
onera de la qual se sent molt orgullós, ja que completa el 
servei integral que ofereix l’empresa.

Per aconseguir aquests objectius, Ortiz&Saura associ-
ats compta amb una plantilla de 8 persones que gestionen 
l'àrea jurídica, comptable, administrativa, d'assegurances i 
d'obres. També compta amb un gabinet expert en la gestió 
d’ajuts i subvencions comunitàries per reformes d’accessibi-
litat, eficiència energètica o millores estructurals.

Ortiz&Saura associats té la voluntat d’aconseguir que les 
comunitats disposin d’un servei integral que garanteixi el 
manteniment, les finances i la relació social entre propieta-
ris amb total harmonia, incorporant totes les eines, serveis i 
recursos humans que ho facin possible. Hiram Ortiz assegura 
que l’objectiu és actuar com un membre més de la comu-
nitat, i ser capaç de catalitzar l’harmonia entre propietaris.

“Ortiz&Saura associats 
compta amb una plantilla 
de 8 persones que 
gestionen l'àrea jurídica, 
comptable, administrativa, 
d'assegurances i d'obres. 
També compta amb un 
gabinet expert en la gestió 
d’ajuts i subvencions 
comunitàries per reformes 
d’accessibilitat, eficiència 
energètica o millores 
estructurals”

Av. de les Garrigues, 78
25001 Lleida
Tel.  973 711374
Tel. 24 HORES  686 78 06 85

Ciutat de Lleida, 4
25230 Mollerussa

ORTIZ & SAURA ASSOCIATS
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Fira de Sant Miquel encara 
la transició digital del sector 
agroalimentari i industrial

L'estand 5G, amb activitats i conferències entorn d'aquesta tecnologia i les 
seves possibles aplicacions al sector agroalimentari, i el congrés 'BIT 2022-
Fira de Sant Miquel 2021. Cap a una bioeconomia circular a Catalunya', 

seran dues de les novetats més destacades

a Fira de Sant Miquel es va presentar el divendres 
24 de setembre amb la satisfacció de ser el primer 
gran certamen que se celebrarà a Catalunya amb 
format presencial, segons els seus organitzadors. L

Una fira en el qual la presencia tecnològica serà molt des-
tacada, en els sectors expositius, jornades tècniques i en el 
control de seguretat, accés i aforament del recinte.
Tot i l'evident transició digital del sector agroalimentari, el 
director general de Fira Lleida, Oriol Oró assegura que les 
fires són del tot imprescindibles. “És evident que no es pot 
renunciar a l'evolució tecnològica, però hi ha elements d'in-
teracció entre expositors i visitants que no es poden suplir, 
per la qual cosa els certàmens expositius continuaran essent 

Text: Josep A. Pérez 
Fotografia: La M

añana 

una gran eina pels sectors econòmics”, va destacar Oró.
Fira de Lleida ha implementant diferents solucions tecno-
lògiques per tal de garantir la seguretat sanitària tant d'ex-
positors com dels visitants del certamen. En aquest sentit, 
es controlarà mitjançant l'ús de càmeres amb intel·ligència 
artificial l'aforament i els fluxos de persones al recinte, per 
tal d'evitar possibles aglomeracions i que se superi el màxim 
de 10.000 persones coincidint a la vegada a la fira. També 
permetran controlar l'ús de la mascareta entre els assistents 
i que es guarda la distància física pertinent.

D'altra banda, també s'ha fet una aposta tecnològica per 
facilitar l'accés al certamen, ja que les entrades es podran 

adquirir per internet i també es podran gestionar i obtenir 
virtualment les acreditacions o invitacions. De fet, des de 
Fira de Lleida recomanen fer-ho d'aquesta manera per evi-
tar que es puguin formar cues als accessos del recinte. Tot i 
això, també es podran comprar entrades o acreditar-se a les 
taquilles de l'entrada.
La Fira de Sant Miquel i el saló Eurofruit se celebren del 30 de 
setembre al 3 d'octubre, amb la participació de 290 exposi-
tors de sectors com ara l'agricultura de precisió, maquinària 
agrícola i industrial, equipaments i serveis per a l'agricultura 
i ramaderia, productes i aliments de proximitat, reg, drons i 
automoció. Així mateix, es duran a terme una cinquantena 
d'activitats, jornades tècniques, conferències, presentaci-
ons, reunions professionals i demostracions de drons o de 
productes alimentaris del territori, entre altres.

També està previst celebrar una missió comercial virtual 
amb distribuïdors i importadors de deu països (Xile, Costa 
Rica, Etiòpia, Ghana, Kenya, Marroc, Perú, República Domi-
nicana, Sud-àfrica i Turquia). Els importadors i distribuïdors 
d'aquests països mantindran reunions amb les empreses 
lleidatanes inscrites en aquesta missió, organitzada per Ac-
ció i amb la col·laboració de Femac.
Pel que fa a les novetats, els responsables de Fira Lleida han 
destacat la presència de l'estand 5G que s'instal·larà al pave-
lló 4 amb activitats i conferències entorn d'aquesta tecnolo-
gia i les seves possibles aplicacions al sector agroalimentari. 
El congrés 'BIT 2022-Fira de Sant Miquel 2021. Cap a una 
bioeconomia circular a Catalunya', que se celebrarà el diven-
dres 1 d'octubre a la Llotja, també és una de les propostes 
destacades de l'agenda de la Fira de Sant Miquel d'enguany.

“La Fira de Sant Miquel 
i el saló Eurofruit 
se celebren del 30 de 
setembre al 3 d'octubre, 
amb la participació de 
290 expositors de sectors 
com ara l'agricultura 
de precisió, maquinària 
agrícola i industrial, 
equipaments i serveis 
per a l'agricultura i 
ramaderia, productes i 
aliments de proximitat, 
reg, drons i automoció”
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Una altra novetat d’enguany és la notable ampliació de 
l’Àrea d’Automoció, que tindrà una superfície de 3.000 m² 
i acollirà més de 300 vehicles, que representaran el 90% de 
les marques que es comercialitzen a Lleida.

Jornades i presentacions
Pel que fa a les jornades i presentacions ja confirmades, se 
centraran en continguts molt diversos, com son el compos-
tatge a la mateixa granja; la problemàtica de la fauna sal-
vatge en els cultius fruiters i extensius; les línies de finan-
çament d'ENISA (Empresa Nacional de Innovación Sociedad 
Anónima); la digitalització en cultius d'alt valor a l'abast de 
l'agricultor; el canvi climàtic, la biodiversitat i els regadius; la 
desinformació alimentària (les "notícies falses"); i el pas cap 
a una bioeconomia circular a Catalunya; la sanitat vegetal (el 
paper de les ADVs en el nou escenari europeu); i la relació 
entre la sobirania energètica i la sobirania alimentària.
Igualment, són interessants les jornades 'Resultats del Pro-
jecte d'Especialització i Competitivitat Territorial: El Bosc (el 
primer recurs de l'economia verda)'; 'La maquinària agrícola 
de precisió'; 'Irriga Control: solucions intel·ligents per a la 
digitalització de les finques agrícoles'; 'Olivera i fruits secs: 
ajudes de la nova PAC i el màxim aprofitament dels recursos 
naturals', o la 'Jornada sobre l’herbicida Glifosat'. 

Fira de Lleida, vuit segles d’història
La tradició firal a la ciutat de Lleida és ben antiga i és do-
cumentada ja a l’època medieval; més concretament, al 23 
d’agost de 1232, data en què el rei Jaume I va concedir a la 
ciutat el privilegi de fer una fira anual de 10 dies de durada 
a partir del dia de Sant Miquel, al mes de setembre. Cal des-
tacar que durant l’edat mitjana les fires de Lleida tenien ja 
un caràcter internacional, donat que aplegaven comerciants 
i mercaders de Tolosa, Montpeller i altres localitats del sud 
de França.
Aquesta activitat firal es va mantenir al llarg dels temps, amb 

algunes interrupcions, fins a arribar al segle XX, en què a 
conseqüència de l’esperit de progrés de la societat lleidata-
na, sorgiren diverses iniciatives per promocionar l’economia 
agrícola de la zona com és el Concurs de Tractors i Exposició 
de Maquinària Agrícola de 1921, promogut per la Mancomu-
nitat de Catalunya; l’Exposició de Fruites i Flors, organitzada 
per l’Ateneu Lleidatà el 1929, o una nova Exposició Agrícola 
celebrada l’any següent.
L’any 1946 marca l’inici de l’activitat moderna de Fira de 
Lleida, amb l’organització d’una exitosa "Exposición Agrí-
cola Ganadera e Industrial", la primera de la postguerra i 
embrió de l’actual Fira Agrària de Sant Miquel. L’any 1955, 
l’Ajuntament de Lleida anuncia la intenció de celebrar una 
fira de periodicitat anual, i des del 1956 s’organitza una Fira 
de Mostres sota l’advocació de Sant Miquel i que dona es-
pecial protagonisme a la maquinària agrícola, la fruita i la 
ramaderia. El 1960, coincidint amb la consolidació del sector 
fructícola dins l’economia lleidatana, se celebra un congrés 
internacional de la fruita. La iniciativa va constituir la llavor 
de la celebració del saló Eurofruit i va potenciar la projecció 
internacional de la institució firal.
L’inici del segle XXI coincideix amb la transformació de la Fira 
de Lleida en una fundació que permet optimitzar la gestió 
operativa i econòmica de l’entitat. En el decurs de la primera 
dècada del nou mil·lenni, la Institució dona un fort impuls a 
l’activitat firal a la ciutat de Lleida. Cal destacar també que el 
2003 té lloc la inauguració del Pavelló 4, fet que proporciona a 
la Fira de Lleida un total de 12.750 m2 de superfície coberta.
Actualment, Fira de Lleida disposa d’una superfície total 
d’exposició de 70.000 m², 5 salons i sales amb capacitat 
per a 700 congressistes, amplis aparcaments i connexions 
directes amb el centre de la ciutat i amb la Llotja-Palau de 
Congressos de Lleida. A més, el recinte està perfectament 
comunicat amb l’estació de l’AVE i amb les vies ràpides que 
uneixen Lleida amb Barcelona i França, d’una banda, i amb 
Saragossa, Madrid i la resta de l’Estat, de l’altra.

“Fira de Lleida disposa 
d’una superfície total 
d’exposició de 70.000 
m², 5 salons i sales amb 
capacitat per a 700 
congressistes, amplis 
aparcaments i connexions 
directes amb el centre de 
la ciutat i amb la Llotja-
Palau de Congressos de 
Lleida”
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El Consell d'Infants i el Consellet Adolescent d’aquest municipi del Pla d’Urgell 
formen part del Consell Nacional d’Infants i Adolescents de Catalunya

L’empoderament infantil i juvenil, 
una realitat al Palau d’Anglesola 

gràcies a la nova edició del 
Consellet 

l Consell d'Infants i el Consellet Adolescent del Pa-
lau d'Anglesola van néixer l’octubre del 2020 dins 
de les línies directrius del Consell Nacional d’In-
fants i Adolescents de Catalunya (CNIAC). E

Ho feien materialitzant la unió del municipi amb la Xarxa d'Ali-
ança d'Educació 360, un projecte comunitari que, entre altres 
activitats, ha permès la construcció del galliner de l'escola, la 
realització del voluntariat d’estiu ‘Fet a Jova’, la realització de 
grafitis comunitaris a través de la cooperació entre comissions 
i entitats, la inauguració del Parc dels Drets de la Infància i 
l’Adolescència, la vetlla per la bassa d’ànecs de la plaça Catalu-
nya, diverses campanyes d’igualtat, i un llarg etcètera. 

entenen la importància d’implicar-se en la vida del poble, de 
ser actius en les seves decisions i aposten per contribuir amb 
idees i accions en millorar-lo dia rere dia. 
Al Consellet s’hi desenvolupen accions de tota mena, des 
d’assistència a les trobades del CNIAC a la participació i la 
col·laboració en una investigació científica promoguda pel 
grup de recerca Liberi, de la Universitat de Girona, enfocada 
a la prevenció i foment de la detecció d’abusos i maltracta-
ments infantils i juvenils. 
També s’encarrega de la gestió de l'escape room a cel obert, 
adreçat a tota la població, que es desenvolupà per la festa 
major d'estiu; la realització de diversos voluntariats (de la 
bassa dels ànecs del municipi, Fet a Jova, etc.), la creació i 
l’organització de l’acta en celebració del dia Universal dels 
Drets de la Infància (que tindrà lloc el 20 de novembre), la 

“El Consell de Participació 
Adolescent va ser 
guardonat amb el primer 
Premi Jaume Ciurana 2020 
a la millora de l’entorn 
natural, un guardó dotat 
de 1.500 euros atorgat 
per la Generalitat de 
Catalunya”

realització d'un projecte de podcasts radiofònics enfocats al 
jovent, i la col·laboració en activitats i comissions de la vila, 
com ara la Fira de Clicks o les festes populars.

Text: Cristina M
ongay 

Fotografia: Ajuntam
ent del Palau d'Anglesola, Pexels 

El Consell d’Infants i el Consellet Adolescent són dos espais 
de trobada i participació on s’escolta la veu dels més joves 
del Palau d’Anglesola, per tal d’integrar-los en la seva vida 
pública i contribuir en la millora del municipi.
El Consell d’Infants s’emmarca al cor de l’escola municipal 
Arnau Berenguer, on s’escullen els delegats i delegades de 
les classes d’Educació Primària, qui precisament seran els 
representants al Consell. Pel que fa al Consellet Adolescent, 
aquest està enfocat a difondre el projecte, i les seves acci-
ons, a través de les xarxes socials pròpies i les del consultori. 
Ambdues iniciatives es desenvolupen gràcies a la voluntat 
altruista dels seus membres. Les noies i els nois del Consellet 

Respecte al Consell 
d’Infants, les seves 
trobades permeten 
posar en comú el 
desenvolupament del 
curs i les inquietuds 
de cada delegada i 
delegat, compartir les 
conclusions de la fei-
na feta a l’aula a partir 
d’algun tema propo-
sat des del consistori; 
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i recollir propostes i preocupacions sorgides 
des de les aules.
Pel que fa als reptes de futur del Consell d'In-
fants i el Consellet Adolescent del Palau d'An-
glesola, es té la intenció de continuar involu-
crant l’educació en tots els espais, veïnes i veïns 
del municipi, sigui quina sigui la seva edat; així 
com fer de la mateixa comunitat, una comu-
nitat educativa d’ensenyament i aprenentatge.
Entre les passes a fer pròximament, espera 
al Consellet la constitució de les activitats 
del seu tercer any, donar a conèixer el seu 
lloc web propi, participar i col·laborar els 
projectes comarcals adreçats als joves; i 
tractar d’introduir una nova estructura orga-
nitzativa dins de l’Ajuntament.
Pel que fa al Consell d’Infants, se seguirà es-
tant present de manera activa al CNIAC, es 
penjaran les actes i les accions a la pàgina 
del Consellet.cat, s’aprofitarà els projectes 
i les activitats pedagògiques de l’escola per 
transformar i millorar el Palau d’Anglesola, i 
es té previst impulsar el projecte Edunauta, 
de participació i empoderament infantil.

“Entre les passes a fer 
pròximament, espera al Consellet 
la constitució de les activitats del 
seu tercer any, donar a conèixer 
el seu lloc web propi, participar 
i col·laborar els projectes 
comarcals adreçats als joves”
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La NASA, l’ESA i altres organismes internacionals es van instal·lar al Pla 
d'Urgell per estudiar el canvi climàtic i nous models de predicció

Científics d'arreu del món estudien com 
es pot millorar la predicció climàtica a 

partir del model agrari de Ponent

ls models que es fan servir per fer les mesures 
de predicció climàtica de regions concretes estan 
calibrats a partir de les dades de països com els 
EUA, i això fa que hi hagi variacions que no es E

tinguin en compte. En el cas de Ponent, per exemple, no es 

contempla que hi ha cultius de regadiu i que això fa que hi 
hagi molta aigua que s'evapora i pugi a l'atmosfera, propi-
ciant la formació de núvols i tempestes, segons explica el 
tècnic de l'Àrea de Recerca Aplicada i Modelització del Ser-
vei Meteorològic de Catalunya (SMC), Josep Ramon Miró.

i està liderat pel Centre Nacional de Recerca Meteorològica 
(CNRM), amb la participació de l'IRTA, el SMC i també la NASA 
i l'Agència Espacial Europea (ESA), entre d'altres.

LIAISE parteix de la base que en les regions semiàrides 
de la conca mediterrània, com és el Pla d'Urgell, l'aigua 
s'evapora més que en altres regions, a causa del regadiu 
i a l’heterogeneïtat en la tipologia de cultius, i això pot in-
terferir en l'atmosfera i alterar la formació de núvols baixos 
desajustant les pluges.

L’investigador de l'IRTA, Joaquim Bellvert, explica que 

Científics del Servei Meteorològic de Catalunya es van 
instal·lar al mes de juliol a l’estació experimental de l’IRTA 
al Pla d’Urgell amb altres equips d’experts, de centres de 
recerca, universitats i agències meteorològiques i espacials 
d'arreu del món per avaluar els efectes que una agricultura 
en un clima semiàrid té sobre les diferents variables meteo-
rològiques, i com es poden millorar els models de predicci-
ons en aquestes regions.

El projecte s’anomena LIAISE (Land Surface Interactions 
with the Atmosphere over the Iberian Semi-arid Environment) 

“LIAISE parteix de la 
base que en les regions 
semiàrides de la conca 
mediterrània, com és 
el Pla d'Urgell, l'aigua 
s'evapora més que en 
altres regions, a causa del 
regadiu i a l’heterogeneïtat 
en la tipologia de cultius, 
i això pot interferir en 
l'atmosfera i alterar la 
formació de núvols baixos 
desajustant les pluges”

Text i Fotografia: Josep A. Pérez 
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després de col·laborar amb l'ESA per desenvolupar un pro-
jecte que permet, a través d'imatges de satèl·lit, determi-
nar quanta aigua necessiten els cultius, ara es treballa per 
identificar, parcel·la a parcel·la, quanta aigua es consumeix, 
i aquesta dada es valida amb instrumentació situada al ter-
ritori. Segons Bellvert, els resultats de l'estudi han de servir 
per millorar les prediccions meteorològiques i per antici-
par-se a situacions com els cops de calor. Actualment, ha dit, 
a Califòrnia s'estan registrant temperatures per sobre de 50 
graus i s'estan perdent produccions agrícoles.

L'objectiu és anticipar-se a aquestes situacions i disposar 
de tecnologies per gestionar l'aigua de manera més efici-
ent. A la llarga, això hauria de permetre a les comunitats de 
regants quantificar quanta aigua necessiten per a tota una 
campanya de reg i així demanar-ne la disposició necessària 
als embassaments per posar-la a disposició dels regants.

El tècnic del Laboratori de Ciències Hidrològiques de la 
NASA, J. Kim, destaca que part de l'èxit d'aquest projecte ha 
de servir per contribuir en l'esperança de futures prediccions.

La  NASA, la SAFIRE i l'ESA van sobrevolar conreus de Mo-
llerussa, Linyola, l’Estany d’Ivars i Vila-sana, Verdú i Bellpuig 
amb avions equipats amb sensors tèrmics, radars i hiperes-
pectrals, els quals van recollir dades sobre l'evapotranspira-
ció, la humitat superficial del sòl i la fotosíntesi dels cultius. 
Aquesta informació s'utilitzarà per a futures missions espa-
cials. A la vegada, l'IRTA contribueix a la validació realitzant 
mesures sobre el terreny, a més d'utilitzar aquestes imatges 
per confirmar models d'evapotranspiració de la zona ja dis-
ponibles utilitzant imatges dels satèl·lits. 

A més de l’IRTA i de l’SMC, van participar en el projecte 
'SAF-sampling' la Cooperativa Ivars, Boldú viticultors, l'Ajun-
tament de Preixana, Josep Maria Berenguer, Josep Maria 
Tribó i Jaume Duart. Els grups de recerca implicats en aquest 
projecte pertanyen als organismes i institucions següents: la 
NASA; SAFIRE; l’Agència Espacial Europea (ESA); MetOffice 
i King’s College (Regne Unit); MeteoFrance, CNRS, CNRM i 
CESBIO (França); les universitats de Wageningen, Utrecht 
i Delft (Holanda); el Jülich Research Center i la Universitat 
de Hohenheim (Alemanya); la Universitat de les Illes Bale-
ars (UIB); la Universitat de Barcelona (UB);  la Universitat de 
Toulouse i la Universitat Politècnica de París (França); Czec-
hGlobe (República Txeca); els Bombers de la Generalitat de 
Catalunya i l’Observatori de l’Ebre. 

“L'objectiu és anticipar-se a aquestes 
situacions i disposar de tecnologies per 
gestionar l'aigua de manera més eficient. 
A la llarga, això hauria de permetre a les 
comunitats de regants quantificar quanta 
aigua necessiten per a tota una campanya 
de reg i així demanar-ne la disposició 
necessària als embassaments per posar-la a 
disposició dels regants”
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El Palau d’Anglesola i Almacelles han sigut els municipis lleidatans 
que enguany han estat guardonats amb sis Flors d’Honor en la desena 
edició de la convocatòria Viles Florides, que impulsa la Confederació 

d’Horticultura Ornamental de Catalunya 

Viles Florides, el moviment per la 
transformació dels espais verds dels 

municipis de Lleida i Catalunya 

l moviment Viles Florides commemorava en-
guany una dècada fomentant la transformació 
dels espais verds i enjardinats dels municipis de 
Catalunya. Una iniciativa a la qual s’hi han sumat E Pel que fa a la demarcació de Lleida, els darrers munici-

pis que s’han incorporat a la iniciativa han sigut Alcarràs, 
Soses i El Palau d’Anglesola. Alcarràs ha plantat en els dar-
rers dos anys més de 250 arbres, ha desplegat nous espais 
verds i ha reduït de forma considerable el consum d’aigua. 
El Palau d’Anglesola ha fet una aportació de 1.300 arbres 

155 pobles, 24 de la demarcació de Lleida, i on des de l’any 
passat també participa Andorra.

ornamentals i més de 2.350 plantes arbus-
tives al moviment Viles Florides. Pel que fa 
a Soses, el municipi del Segrià pertany al 
moviment Fruit turístic, que esdevé cada 
primavera amb la floració dels seus arbres 
fruiters. Arran d’aquesta iniciativa, el con-
sistori treballa en la plantació de tota mena 
de plantes, arbustos i arbres adaptats al cli-
ma mediterrani.
A part d'aquestes tres noves incorporaci-
ons, altres municipis lleidatans han partici-
pat cada any en la iniciativa verda, com és 
el cas d'Alcarràs, Almacelles, Alpicat, Ba-
laguer, Esterri d’Àneu, Guimerà, La Granja 
d’Escarp, La Seu d’Urgell, Maldà, Montclar, 
Rialp, Rocallaura, Salardú, Solsona, Tavas-
can, Térmens, Unha, Tredòs, Vallfogona de 
Balaguer, Vilaller i Vilac.

El projecte no només ha despertat l’interès dels ajunta-
ments, sinó que també ha vinculat ciutadans i entitats, que 
han fet la seva aportació a la millora de la imatge verda dels 
seus pobles promovent la sensibilitat ambiental i paisatgís-
tica i el treball per a la conservació i difusió del patrimoni 
vegetal des del seu entorn.
El col·lectiu Viles Florides s’obre a la participació ciutadana 
resseguint l’estela dels ciutadans i ciutadanes de Catalunya 
que s’esforcen dia a dia per mantenir vius, naturals i verds 
el seu entorn més proper.  

“El projecte no només ha despertat l’interès 
dels ajuntaments, sinó que també ha vinculat 
ciutadans i entitats, que han fet la seva 
aportació a la millora de la imatge verda 
dels seus pobles promovent la sensibilitat 
ambiental i paisatgística i el treball per a la 
conservació i difusió del patrimoni vegetal 
des del seu entorn”

Text: Josep A. Pérez  
Fotografia: O

riol Rosell i Viles Florides 
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Dues dècades de Viles Florides
Viles Florides és una iniciativa que impulsa la Confedera-
ció d’Horticultura Ornamental de Catalunya (CHOC) amb 
l'objectiu de distingir els municipis que treballen per la 
transformació dels seus espais públics a través de l’enjar-
dinament i la millora dels espais verds. Un col·lectiu que 
enguany celebra deu anys de trajectòria, i que ja reuneix 
155 municipis de Catalunya i Andorra.
Viles Florides vol reconèixer la riquesa natural i paisatgís-
tica del país mitjançant el reconeixement públic de tots 
aquells projectes d’enjardinament, ornamentació floral i 
cultura del verd urbà que, tant en l’àmbit públic com privat, 
esdevinguin un exemple a seguir. El projecte valora la pro-
tecció dels espais verds, la millora de la qualitat de  vida, 
la conscienciació social envers polítiques sostenibles o el 
desenvolupament d’economies locals a  través de l’atractiu 
dels parcs i jardins.
El projecte és obert a tothom i poden participar-hi els mu-
nicipis, així com qualsevol col·lectiu, empresa o particular 
amb sensibilitat vers la natura i la cura dels espais verds. El 
principal reconeixement de Viles Florides és en l’àmbit de 
l’administració pública local.

Les Viles Florides, doncs, són aquells pobles i ciutats que 
destaquen per l’actuació real, conscient i de llarga durada 
en matèria d’enjardinament i millora de la qualitat de vida 
dels seus habitants. 
Un jurat especialitzat està format per professionals dels 
sectors dels vivers, la jardineria, el paisatgisme, el mobi-
liari urbà i altres àmbits relacionats, i és l’encarregat de 
certificar i renovar anualment aquests distintius en reco-
neixement de la seva tasca per a la millora de l’espai urbà. 
La Flor d’Honor, que a partir d’enguany passarà a ano-
menar-se Flor d’Or Pere Cabot, en homenatge a l’històric 
membre del jurat de Viles Flories mort el 2019, és allò que 
els certifica com a municipis florits. 

“Viles Florides vol reconèixer la riquesa 
natural i paisatgística del país mitjançant 
el reconeixement públic de tots aquells 
projectes d’enjardinament, ornamentació 
floral i cultura del verd urbà que, tant en 
l’àmbit públic com privat, esdevinguin un 
exemple a seguir”
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El primer pas per tenir el teu 
negoci a Internet

Què és Google My Business?
Google My Business és una eina gratuïta de Google, molt 
senzilla d’utilitzar, que permet als negocis locals gestionar la 
seva presència a Internet, concretament en les cerques i els 
mapes de Google. Gràcies a la fitxa de Google My Business, 
els clients poden trobar el teu negoci i descobrir informació 
rellevant sobre aquest.  
És una eina especialment útil per aquells negocis que tenen 
un punt de venda físic, com restaurants, gestories o conces-
sionaris, entre altres.

Avantatges que et proporciona
És una eina molt pràctica i senzilla de gestionar, ofereix ser-
veis de primera qualitat i és totalment gratuïta.
L'aplicació et permet gestionar la informació i mostrar el 
teu negoci de manera professional, verificar el teu negoci 
omplint una fitxa amb informació completa i organitzada, 
fotografies atractives, ofertes actualitzades i el catàleg de 
productes o serveis, entre altres.

També et permet interactuar amb els clients a través del ma-
teix panell gràcies a diferents apartats que conté l’eina; el de 
preguntes i respostes, el de missatges instantanis, els segui-
dors i les ressenyes.
Google My Business dona al negoci una major visibilitat en 
les cerques de Google i millora el posicionament en cerques 
locals, ja que quan els usuaris facin una cerca relacionada 
amb el negoci en la mateixa zona geogràfica, Google els 
mostrarà els resultats propers dels quals tingui una fitxa. 
Per exemple, si tens una pizzeria a Mollerussa i un usuari fa 
una cerca de: "pizzeria Mollerussa", i tens una bona fitxa a 
Google My Business, el teu local apareixerà en el llistat de 
suggeriments, tot i que s’haurà de treballar aparèixer en els 
primers resultats del llistat. El teu negoci apareixerà també 
al llistat si l'usuari només cerca “pizzeria”  i té el GPS activat, 
ja que Google filtra per zona geogràfica.
 A més, l'aplicació també millora la presència digital del teu 
negoci gràcies a les ressenyes dels teus propis clients, refor-
çant així la teva credibilitat com empresa i generant confian-

ça en els clients potencials.
Els usuaris podran trobar el negoci de manera 
molt senzilla, ja que dins de la fitxa hi ha dife-
rents opcions per contactar-vos: ubicació físi-
ca, telèfon, correu electrònic, etc.
L’eina té estadístiques que et permeten saber 
com cerquen els clients el teu negoci i quina 
és la seva procedència, quants usuaris et tele-
fonen directament des del resultat de Google 
My Business, i fins i tot t’ajuda a esbrinar com 
optimitzar les interaccions amb els usuaris per 
millorar els resultats.
En definitiva, si tens un negoci físic, és essenci-
al que treguis el major rendiment a la teva fitxa 
de Google My Business. Si encara no ho estàs 
fent, és el moment de passar a l’acció. 
Tot el que necessites saber per posar a punt la 
teva fitxa ho trobaràs a la guia de Google My 
Business de Nubulus.  
 
https://bit.ly/nubulus-guia

Text i Fotografia: Erik Garcia 
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Jordi Bonilla vol desmentir el mite que el Pla d’Urgell no té ni història ni 
potencial musical amb la publicació del llibre 'Cançons entre bancals'

El llibre 'Cançons entre bancals', 
de Jordi Bonilla, explica la història 

musical del Pla

ordi Bonilla és un estudiant de periodisme mollerus-
senc de 19 anys, col·laborador en diversos mitjans, 
que acaba de presentar el seu primer llibre, 'Cançons 
entre bancals'. Un treball de recerca que va engegar 
durant el confinament, fruit de la seva inquietud per 

J segons Bonilla, la creació de grups "no s'ha tallat en cap 
moment" i n'hi ha hagut durant cada dècada fins a arribar 
als 180 projectes musicals. Però el treball no només se cen-
tra en els grups de cada època, sinó també iniciatives musi-
cals, festivals, locals d’oci nocturn i altres fets rellevants en 
l’àmbit històric, social i cultural a la comarca. 
El jove mollerussenc destaca que la recerca també ha servit 
per constatar realitats musicals de la comarca, com el fet que 
a Ivars d'Urgell hi ha una escena de música jamaicana con-
solidada, o que a Linyola es decanten més pel punk. Segons 
Bonilla, aquesta circumstància constata que la música "fa 
que ens expliquem a nosaltres mateixos" i el fet que hi hagi 
tantes bandes demostra que hi ha moltes realitats diferents 
de la comarca.

la música i el territori. Després d’una llarga ronda d’entre-
vistes amb músics i professionals del sector, Bonilla va pre-
sentar un estudi previ a les Jornades d’Estudis del Pla d’Ur-
gell l’any 2020, on ja va evidenciar la història i el potencial 
que té la comarca en l’àmbit musical.
El treball té el punt de partida en la fundació de la Socie-
tat Recreativa L’Amistat a Mollerussa l’any 1905, un cen-
tre neuràlgic de l’activitat musical i de lleure que genera 
l’aparició de les primeres bandes i músics. Des de llavors, 

Bonilla ha deixat clar que no ha viscut aquesta època, però 
aquesta circumstància li ha permès un toc d’objectivitat que 
no hauria tingut si hi hagués estat en contacte. De cadascuna 
de les dècades, Bonilla n'extreu els artistes més singulars, 
i en destaca Santi Palau, que segurament és recordat pels 
padrins, ja que va ser el "gran dandi" de la comarca; els Lo-
opside de Torregrossa, a la dècada dels 90, que van arribar a 
actuar en festivals com el de Benicàssim; i dels més recents, 
fa referència als Hewel, que a la dècada dels 2000 van gua-
nyar el Sona 9 i van tocar per tot Catalunya.
L'estudiant de periodisme tanca la seva obra amb una re-
flexió crítica sobre la situació de bandes, música, cultura i 
espectadors. Critica el deteriorament del sector i les dificul-
tats de les bandes emergents per superar la barrera de “la 
Panadella” per poder divulgar el seu treball. També carrega 
contra la desaparició de sales i espais de concerts locals, 
sense els quals la proliferació de nous projectes es fa del 
tot complicada. 
Els primers 400 exemplars de 'Cançons entre bancals' van 
sortir a la llum l’1 de setembre autoeditats per Jordi Boni-
lla, amb el suport del Centre de Recerques Mascançà. L’en-
titat cultural l’ha inclòs com el 
cinquè treball de la Col·lecció 
la Boira. 
El pròxim 22 d'octubre tindrà 
lloc la presentació pública del 
treball al Teatre l'Amistat de 
Mollerussa, que estarà conduï-
da pel fotoperiodista i director 
del diari Territoris, Josep An-
ton Pérez. Un acte promete-
dor, ja que se sap que Bonilla 
ha pogut reunir algunes de les 
bandes que apareixen en la 
seva obra amb l’objectiu que 
tornin a pujar a l’escenari.

Text: Josep A. Pérez 
Fotografia: O

riol Bosch 
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Les comarques de Lleida viuran una 
deliciosa tardor gastronòmica

les comarques de Lleida, el dinamisme de la 
temporada estiuenca dona pas a un període, la 
tardor, molt més tranquil i relaxat, amb una cli-
matologia suau ideal per gaudir del cromatisme A gastronòmic especial al començament de campanya, entre 

la fi d'octubre i primers de novembre, quan es pot tastar 
el conegut com a "oli verd" en la seva màxima expressió. 
A més, les comarques lleidatanes en general, i les del Pi-
rineu en especial, són riques en tota mena de bolets de 
tardor com rovellons, ceps, múrgoles, rossinyols, carrere-
tes, moixernons, fredolics, camagrocs i llenegues blanques 
i negres, entre altres. D'altra banda, tant la plana de Lleida 
com les comarques de muntanya acullen un gran nombre 
de formatgeries artesanals que conviden a visitar i degus-
tar els seus productes.

Cites gastronòmiques per a tots els gustos
Parlant d’esdeveniments, podem destacar festes purament 
gastronòmiques, com el CORDEVI: Festival gastronòmic del 
Pallars Jussà, del 2 d’octubre al 14 de novembre; la Fira de 
Sant Ermengol-Fira de Formatges Artesans del Pirineu de la 
Seu d’Urgell, del 15 al 17 d’octubre; les Jornades Gastronò-
miques del Solsonès, del 23 d’octubre al 14 de novembre; i 
la Mostra Gastronòmica de les Garrigues, del 6 de novem-
bre al 19 de desembre.

paisatgístic i, per descomptat, per tastar la deliciosa gas-
tronomia tardoral. Amb els productes de proximitat com a 
protagonistes absoluts, les jornades i mostres gastronòmi-
ques són un dels atractius turístics principals a la plana i al 
Pirineu de Lleida
La varietat geogràfica de la demarcació de Lleida, des de 
les comarques de muntanya amb productes com la carn de 
vedella, el formatge o els bolets, i a les comarques de la 
plana amb els productes de l’horta, la fruita, l’oli o el vi, 
proporciona al visitant l’excusa perfecta per gaudir d’una 
cuina deliciosa elaborada amb ingredients de proximitat i 
de qualitat. L’oferta dels restaurants, les botigues de pro-
ductes autòctons o les festes i fires gastronòmiques són 
algunes de les opcions que tenen els amants de la bona 
cuina per degustar unes elaboracions que, combinant tra-
dició amb innovació, no deixen indiferent a ningú.
L'oli és un dels productes que adquireixen un protagonisme 

També hi ha festes al voltant d’un producte concret, com la 
Fira del Torró i la Xocolata a la Pedra d’Agramunt, el 9 i 10 
d’octubre; la Fira del bolet i del boletaire de Solsona, el 23 i 
24 d’octubre; la Fira del codony de Tremp, el 30 d’octubre; 
la Fira d’ous d’euga de Sant Llorenç de Morunys, el 30 i 31 
d’octubre; la primera Premsada, oli, art i gastronomia de 
la Granadella, el 31 d’octubre; la FIRRA (Fira de cervesa ar-
tesana) de les Borges Blanques, en una data per confirmar; 
la Fira de Santa Caterina o Fira de l’oliva arbequina d’Arbe-
ca, el 21 de novembre; el Mercat del Trumfo i la Sal d’Odèn 
de Cambrils, el 21 de novembre; la Festa de l’Oli i Productes 
Artesans de Juncosa, en una data per confirmar; La Festa 
de l’Oli Nou de Castelldans, el 5 de desembre; la Festa de 
l’Oli i de les Orelletes de la Pobla de Cérvoles, el 12 de de-

sembre; la Festa de l’Oli Nou de Cervià de les Garrigues, 
en una data per confirmar; la Fira Oleotèxtil de l’Espluga 
Calba, en una data pendent de confirmació, i la Festa de 
l’Oli dels Torms, també pendent de confirmar.

Lleida promou el turisme enològic
La demarcació de Lleida s’ha consolidat en els darrers anys 
com una important destinació de turisme enològic i l’època 
de la verema (entre agost i octubre) és un període excel-
lent per visitar les àrees vinícoles de la demarcació lleidata-
na. Els cellers de les 7 subzones de la DO Costers del Segre 
han iniciat o estan iniciant la verema amb bones perspecti-
ves pel que fa a la collita d’enguany, que s’allargarà durant 
la tardor (el Celler de Raimat va iniciar a primers d’agost 

“La demarcació de 
Lleida s’ha consolidat 
en els darrers anys 
com una important 
destinació de turisme 
enològic i l’època de la 
verema és un període 
excel·lent per visitar 
les àrees vinícoles de la 
demarcació lleidatana”

Text: Ara Lleida / Josep Anton Pérez
Fotografia: Ara Lleida
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la temporada i ho va fer de nit i amb la seva característica 
recol·lecció manual nocturna).
En aquest àmbit, destaquen iniciatives com la Ruta del Vi, 
una associació destinada a estructurar i promocionar una 
experiència turística que convida a compaginar la visita a 
cellers de la DO Costers del Segre i altres activitats de lleu-
re i culturals amb degustacions gastronòmiques a diversos 
restaurants i pernoctacions en allotjaments de la demar-
cació situats dins de les diferents subzones de la denomi-
nació. La Ruta del Vi aplega actual-
ment una setantena de membres, 
entre cellers, allotjaments, enote-
ques, empreses de productes de la 
terra, centres culturals i empreses 
d’organització d’activitats enològi-
ques.

Balanç molt satisfactori  
de la temporada turística  
a Lleida
El sector turístic lleidatà ha viscut 
un agost excel·lent amb unes ocu-
pacions, especialment a les comar-
ques del Pirineu, molt altes, que en 
alguns casos han fregat el 100%. 
Aquest fet, combinat amb els re-
sultats de juny i juliol, que ja s’han 
fet oficials, fan preveure un balanç 
molt bo per a la temporada d’estiu 
d’enguany, que es donarà per aca-
bada a finals de setembre. 
La progressiva represa de l’activitat 
turística, la bona climatologia, l’in-
crement dels visitants de proximi-
tat i les característiques especials 
del territori (marcat per un entorn 
natural format per grans espais 
oberts, no massificats i per paisat-
ges espectaculars) han estat fac-
tors que han contribuït a l’èxit de la 
demarcació de Lleida, valorada pel 
visitant com una destinació segura 
i atractiva de turisme interior i de 
muntanya.
Per sectors, el dels hotels ha estat 
un dels que millor han funcionat 
aquest agost. Josep Castellarnau, 
president de la Federació d'Hosta-
leria de Lleida, qualifica de “fantàs-
tic” el balanç de la temporada, amb 
una ocupació d’entre el 90 i el 100% 
al Pirineu, d’entre el 70 i el 80% al 
Prepirineu i més baixa a la plana 
de Lleida, on els resultats han estat 
més desiguals.

“El sector turístic lleidatà ha viscut un agost 
excel·lent amb unes ocupacions, especialment 
a les comarques del Pirineu, molt altes, que 
en alguns casos han fregat el 100%”
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