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Segons el Centre d’Estudis d’Opinió (CEO) l’en-
questa que es va realitzar entre el 30 de setembre 
i el 7 d’octubre d’enguany reflecteix que el 60,9% 
dels catalans han puntuat el grau de confiança en 
els polítics catalans per sota del 5, i d’aquests, el 
23% han atorgat als mandataris un 0. Per sobre del 
5 han puntuat el 19,2% dels enquestats.

Pel que fa a la política espanyola, les dades no 
són gaire més optimistes, ja que el 73,4% han valo-
rat als responsables del Govern per sota del 5, i el 
32,3% ho han fet amb un 0, mentre que el suport 
per sobre del 5 és del 25,8%.

Tot i aquesta constatació estadística de la desa-
fecció política, fa la sensació que la ciutadania no 
s’ha adaptat al medi per continuar sobrevivint per 
lliure, o que alguna cosa es cou a les ombres d’una 
societat desenganyada de promeses i compromisos 
incomplerts i demagògia continuada.

La ciutadania cada cop és més vulnerable, creix 
la desigualtat, i la pobresa extrema,  però no hi ha 
símptomes de revolta. No volem creure que ens 
adaptem a la submissió, ens agradaria creure que, 
d'algun racó amagat d’aquesta ciutadania nostra, 
sorgirà un moviment per canviar el paradigma de la 
societat, l’economia i l’entorn... Mentrestant, però, 
no podem evitar preguntar-nos si realment no som 
un xic ingenus.

Josep Anton Pérez

Amb 32 anys d'experiència en el sector, a XP Serveis el Pla 
atenem anualment més de 3.500 sinistres d'oficis diversos com 
fontaneria, desembussos, pintura, serralleria, fusteria, vidre, 
obra de paletes, entre altres.

De manera particular, realitzem també més de 500 inter-
vencions particulars en habitatges d'arreu de la província, espe-
cialitzant-nos en reparacions i reformes integrals i rehabilitació 
de teulades.

També ens dediquem a la instal·lació de tancaments d'alu-
mini, com ara persianes, portes o portes corredisses, amb la 
millor qualitat, disseny i eficiència del mercat.

coordinació de treballs de diferents gremis, per tal que el client 
no s'hagi de preocupar de res i torni a casa amb la confiança i la 
tranquil·litat d'una feina ben feta.

Per tal d'intervenir amb les millors garan-
ties, disposem de màquina elevadora pròpia, 
que ens permet dur a terme treballs en alça-
da, accedint fàcilment a façanes i teulades.

Pel servei de desembussos hem adap-
tat un nou vehicle amb equip d'alta pressió, 
per poder realitzar aspiracions de llots i de-
sembussos en desaigües generals i privatius. 
També disposem de localitzador amb geòfon, 
localitzador amb càmera termogràfica i loca-
litzador amb càmera subaquàtica per interve-
nir amb èxit en qualsevol tipus de localització.

A més, per agilitzar i facilitar la inspecció 
en zones de difícil accés de qualsevol coberta 
o teulada, disposem d'un nou servei de veri-
ficació mitjançant dron (fotos i vídeo), per 
detectar i descobrir "in situ" possibles defici-
ències o zones malmeses.

Ens encarreguem de tot! Som experts en 

Rbla. Països Catalans, 33  
Pol. Ind. Golparc 25241 
Golmés (Lleida)   

973 710 540       

www.serveiselpla.info 
info@xpserveiselpla.com
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L’Horta de Lleida, el bressol de 
la Terra Ferma

El pulmó de la capital de Ponent, les 19.000 hectàrees que configuren l’Horta 
de Lleida, ha estat escenari d’innombrables episodis de la nostra història. 
Des de la batalla d’Ilerda, en època romana i amb Juli Cèsar al capdavant, 
a l’expansió del regadiu gràcies a la saviesa àrab, passant per les millores 
hidràuliques desenvolupades pel Marquès de Blondel i el 'boom' de la pera 

llimonera fins a arribar als nostres dies

Text i Fotografia: Cristina M
ongay i Josep A. Pérez

Horta és avui una corona verda d'uns cinc quilò-
metres a la rodona amb la qual la ciutat ha man-
tingut una estreta relació, ja que es tracta del re-
bost natural de la capital del Segrià, i un indret L'

únic a la terra lleidatana i catalana.
Aquesta estreta relació entre la ciutat i el seu entorn 

rural ha fet possible el desenvolupament de 56 partides 
rurals: Alpicat, Astó, Aubarés, Balàfia, Boixadors, Bovà, But-
sènit, Camp-Rodó, Canet, Caparrella, Cunillàs, El Bou, El 
Fons, Empresseguera, Fontanet, Fontanet lo Curt, Grealó, 
Grenyana, Guindàvols, Jesuset, L'Oliverar, La Clamor, La Co-
gullada, La Copa d'Or, La Cort, La Femosa, La Plana de Llei-
da, La Plana de Sucs, Les Canals, Les Torres de Sanui, Llívia, 

Malgovern, Marimunt, Mariola, Montcada, Moredilla, Pardi-
nyes altes, Pardinyes baixes, Pedrós, Peixa-Sommès,  Plana 
de Gensana, Pla de la Cerdera, Pla de Lleida, Pla de Montsó, 
Pla de Raïmat, Pla de Sucs, Quatre Pilans, Rufea, Sant Just, 
Serrallonga, Sot de Fontanet, Suquets, Suquets Baix, Terme 
de Grealó, Vallcalent i Vinatesa.

La situació estratègica de l’Horta de Lleida, per la seva 
proximitat a Lleida ciutat i el seu valor cultural i ecològic, 
ofereix possibilitats de desenvolupament a través de la pro-
ducció agrària lligada al territori, la conservació del paisatge 
i els seus usos socials.

Els seus cavallons donen lloc a fruites i hortalisses que 
proveeixen mercats i comerços, però també representen es-

PART I
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fraestructura. Però la séquia de Fontanet i l’abastament pels 
usuaris de Lleida va quedar sota la tutela de les Juntes de Se-
quiatge, responsables actuals de la gestió i el manteniment 
dels regadius de l’Horta amb ordenances i reglaments propis.

Els regadius han fet progressos espectaculars gràcies a 
les noves tecnologies implementades a l'Horta les darreres 
dècades, amb treballs d’anivellació del terreny i de drenat-
ge que han permès desplegar sintemes de reg a la deman-
da, degoteig localitzat i aportació eficient de nutrients, una 
transformació que ha permès millorar qualitativament les 
produccions i, alhora, fer un ús racional de l’aigua.

Una àrea clau en la mitigació del canvi climàtic 
i l'assoliment de la sostenibilitat 

Astrid Ballesta, professora titular de l’ETSEA-Campus 
Agroalimentari, Forestal i Veterinari de la Universitat de Llei-
da, explica que “els paisatges que ofereix l’Horta són dife-
rents segons si es camina o es va en bicicleta, si se segueix 
el Segre cap al Sud o cap a la Mitjana o si les passejades són 
al llarg de l’entramat de canals i séquies que li donen tota la 
seva personalitat”. Ballesta remarca que cal vetllar aquest 
patrimoni històric i assegura que “potser és el moment de 
prestar més atenció a aquestes obres hidràuliques, obra dels 
avantpassats i millorades durant segles, fins a l’actualitat”. 
“Són un patrimoni de l’Horta, formen part dels seus paisat-
ges agraris i, gràcies a l’aigua que aporten a un clima àrid, 
permeten l’entorn natural del qual es pot gaudir i que cal 
protegir i salvaguardar, una altra de les metes dels Objectius 
de Desenvolupament sostenible 2030”, afegeix.

Així, l’Horta de Lleida 
es presenta com una àrea 
periurbana amb un paper 
ambiental clau perquè la ciu-
tat participi en un ús eficient 
dels seus recursos o en la mi-
tigació del canvi climàtic.

Cal tenir en compte que 
la pèrdua de pes de la pa-
gesia, l’increment de la mo-
bilitat i la millora de les co-
municacions han comportat 
la dispersió urbana cap als 
municipis pròxims a Lleida, 
la qual cosa ha significat la 
pèrdua del reconeixement a 
la rellevància i valor de l’Hor-
ta. Així i tot, el seu valor pro-
ductiu, natural i patrimonial 

i baixaven de Lleida, on vivien, per fer les seves tasques al 
camp i anar a vendre a la ciutat. Això s’explica a causa de la 
prohibició de Felip V de construir fora de murs, la qual cosa 
prengué un gir de 360° amb la Revolució de la Gloriosa. A 
partir del 1868, amb l’enderroc de les muralles, la realitat de 
Lleida va canviar per sempre més: s’obria una porta per la 
ciutat i per la seva zona agrícola immediata, deixant-la créi-
xer i omplint-la d’oxigen. 

Des de llavors i fins a mitjans del segle XX, l’extensa 
horta s’omplia d’aquestes construccions rústiques, fetes de 
pedra i tàpia. 

L’Ermita de Butsènit
Poca cosa es coneix sobre els orígens de la Mare de Déu 

de Butsènit i el seu culte. Segurament, aquest va sorgir entre 
els segles XIII i XIV, de la mateixa manera que ho feu el culte 
de la Mare de Déu de Grenyana.

pais de gran valor natural. I és que l’aigua i 
el seu entorn verd, la fauna i el paisatge que 
genera l’activitat agrícola a l’Horta és un al-
tre dels valors d’aquesta franja de terra fèr-
til.  Un bastió rural que han cuidat homes i 
dones, generació rere generació, conscients 
el seu paper rellevant com agricultors, i que 
han reclamat la igualtat de serveis com a ciu-
tadans de Lleida al llarg dels anys.

El paisatge actual de l’Horta tampoc no 
seria el mateix sense la gestió acurada de 
l’aigua per part dels pagesos i pageses, una 
xarxa que té els orígens a l’època romana i 
que el coneixement i la tecnologia han fet 
evolucionar al llarg dels segles.

Les séquies i canals, fonts de vida

La xarxa de regadius parteix de dues 
infraestructures històriques: Pinyana, que 
rega al voltant de 14.000 hectàrees amb ai-
gües de la Noguera Ribagorçana; i Fontanet, 
que amb aigües del Segre rega 800 hectàre-
es més.

El Canal de Pinyana començà a regar l’any 
1147, i porta el nom del municipi des d’on es desvia l’aigua 
del Noguera Ribagorçana, al terme de Castellonroi, al canal 
principal. El canal té el seu origen a la séquia que Ramon Be-
renguer IV el 1147 autoritzà construir als repobladors de la 
vila d’Almenar. Cap al 1190, el particular Pere Ramon Sassala 
feu finançar l’obra per fer-lo arribar fins a Lleida.

Del canal principal, l’aigua es distribueix a través de les 
séquies secundàries: la del Cap, que discorre de Rosselló a 
Alpicat fins a Alcarràs; la del Mig, que va de Torrefarrera a 
Butsènit; la d'Ullroig, que surt de Torrefarrera per arribar al 
Segre a Corbins; i la Major, que arriba Lleida i es prolonga 
fins a Alcarràs.

La séquia de Fontanet és d’origen andalusí, i encara que 
se'n desconeix l’origen històric, es creu que es va consoli-
dar a partir del segle X amb l’expansió urbanística de Lleida. 
S’abasteix de l’aigua del Segre al terme de Vilanova de la Bar-
ca, i en principi va ser dissenyada per regar la major part de 

“Els lleidatans 
perceben l’Horta 
com un paisatge 
emblemàtic que 
sintetitza la seva 
identitat històrica, 
és a dir, un 
patrimoni natural i 
també cultural que 
cal conservar”

l’Horta de Lleida.
Aquestes infraestructu-

res hidràuliques, sota l’aixo-
pluc del Canal de Pinyana, 
van ser gestionades històri-
cament per la  Molt Il·lustre 
Junta de Sequiatge, consti-
tuïda l'any 1758. El març de 
1951 es va constituir la Junta 
Central de Regants del Canal 
de Pinyana i Fontanet, una 
nova figura que va passar a 
gestionar la totalitat de la in-

és innegable i marca el camí cap al futur sostenible de la 
capital del Segrià, sense la qual no podria explicar-se.

El patrimoni arquitectònic del rebost de Lleida

La torre
La torre és l’estendard per excel·lència de l’Horta de Llei-

da. Repartides entre els fecunds camps de conreu, la figura 
de la torre conforma, sense cap mena de dubte, una part 
essencial del seu paisatge i de la seva història. 

Segons sembla, el mot ‘torre’ podria remuntar-se al segle 
XIII quan, en plena cristianització i en el marc d’un procés llarg 
de pau i prosperitat per a la ciutat, els pagesos i pageses van 
enderrocar les antigues torres àrabs de l’Horta (entre elles, les 
alqueries) per crear les seves pròpies construccions.

Fins al segle XIX, però, poques eren les residències que hi 
havia en aquest espai agrari de la ciutat. Els pagesos pujaven 

Sequia a la partida Boixadors

Vista d’una torre

L’Ermita de Butsènit és un 
exemple d’arquitectura po-
pular que remunta el seu ori-
gen al 1300, quan el prohom 
N. Butzènich va fundar-la per 
tal d’assegurar el seu culte. 
El seu aspecte actual, però, 
s’enllaça amb ampliacions 
posteriors datades al se-
gle XVIII. La configuren una 
planta baixa, dues superiors i 
unes golfes. 

Hi destaca la façana por-
ticada en pedra, que llueix 
voltes medievals, i quatre 
balconades per planta. Tam-
bé l’espadanya superior, d’on 
pengen dues campanes, i el 
bell mirador obert als camps 
fruiters i al riu Segre.Ermita de Butsènit 
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La imatge original de la Verge de Butsènit 
va desaparèixer en Època Moderna, durant la 
Guerra dels Segadors, i actualment se'n vene-
ra una altra esculpida l’any 1657. L’any 1986 
es va condicionar la paret entre l’Ermita i el 
recambró, i s'hi van ubicar unes pintures de 
l’artista lleidatà Víctor Pérez Pallarès.

L’Ermita de Grenyana
Diu la història que la Verge fou trobada en 

una cova, a la qual cada dia un bou s’apropava 
i s'agenollava, tot separant-se del ramat. 

Pel que fa a l’Ermita, les primeres refe-
rències documentals que en parlen ho fan a 
la primera meitat del segle XIV. Ja aleshores 
depenia de l’església de Sant Joan Baptista de 
Lleida. L’edifici actual, però, correspon a un se-
guit d’actuacions del segle XVII i XVIII. Està fet 

el Torrent de la Femosa, a la partida de 
Copa d’or, es conserva el Pont del Boc 
de Biterna.

Es diu que prop d’allí, en Època 
Medieval i Moderna, hi freqüentaven 
metzineres a la recerca de les plantes 
i fruits per fer ungüents i oli de cop, 
entre altres remeis. Segons la creença 
popular, s’hi apareixia el Diable en for-
ma de boc, i era adorat per les mal dites 
bruixes, dones sàvies i llevadores que 
eren malvistes pels seus coneixements 
medicinals.

La Creu del Batlle
Situada a la falda del turó de Gar-

deny, just a l’encreuament entre el 
camí de Malgovern i l’accés a la partida 
de la Caparrella, on actualment hi ha 
una rotonda de la N-II. 

Es tracta d’una creu de terme o 
s’inclou com a element patrimonial d’interès dins del Camí 
Ignasià que passa per Lleida.

Quina és l'Horta que volem?

La Paeria de Lleida feia públic el 2017 el Pla d’Usos de 
l’Horta, un document que va requerir molt consens per tal de 
poder encarar la gestió d’aquest espai en un futur amb la ga-
rantia de respecte per la terra i la sostenibilitat.

En el document es destaca que els processos de transfor-
mació de l’Horta requereixen una anàlisi que posi en relleu 
les tendències de fons que guien els canvis de l’agricultura i la 
incidència que té en aquests canvis la proximitat de la ciutat. 

“Es planteja, doncs, d’una banda, l’observació de proces-
sos que afecten d’una manera general l’agricultura i que són 
comuns a les planes regades de Ponent i, d’una altra banda, 

“L’Horta de Lleida també compta 
amb altres construccions 
d’interès com ara la Parròquia 
de la Mare de Déu de Montserrat, 
a la partida d’Alpicat; l’Església 
del Sagrat Cor de Raimat, 
la Parròquia de Sant Isidre 
llaurador, a la partida de 
Cunillàs; el Mirador de Rufea i 
una enorme cabana de volta, a la 
partida de Sant Just”

Parròquia de la M
are de Déu de M

ontserrat

Parròquia de sant Isidre Llaurador

Els pagesos de la partida de Boixadors són un exemple de gent de l'Horta que 
mantenen la seva activitat.

a partir de pedra, murs de fàbrica de maó i ferro, i teula àrab.
A tocar s’hi pot veure una creu de terme, restaurada el 2015.
L’Ermita de Grenyana ha estat un lloc de culte i devoció 

molt popular entre la pagesia lleidatana i també la gent de la 
ciutat, així com les veïnes i veïns de municipis propers com 
Artesa de Lleida, Puigverd i Alcoletge.

L’Ermita de Sant Ruf
A 2 kilòmetres de Lleida i enmig de camps de conreu 

de la Plana del Bisbe, s’alça la històrica Ermita de Sant Ruf. 
Aquest temple de creu llatina s’erigí a mitjans del segle XIII 
amb el Monestir de Sant Ruf, priorat de canonges agustini-

ans depenent de Sant Ruf d’Avinyó. 
Tot i l’esplendor inicial, la construcció no s’acabà mai d’edi-

ficar i al segle XV ja es trobava en decadència. Això ha compor-
tat que, avui en dia, només conservi dos dels seus tres absis. 

Actualment, l’Ermita de Sant Ruf és un element patrimo-
nial catalogat com a Bé Cultural d’Interès Nacional, però el 
seu estat de conservació és molt millorable. 

Molt a prop d’allí, seguint la carretera direcció Torre-se-
rona, es localitza la Creu de terme de Sant Ruf, d’estil gòtic.

El Pont del Boc
A tocar del riu Segre i els aiguamolls de Rufea, tot creuant 

creu monumental de pedra que s’utilitzava antigament per 
marcar l’entrada a Lleida.

Al 2017 es reconstruí aprofitant els elements originals i 
incorporant d’altres gràcies a la tecnologia actual. 

El molí de Cervià
Situat a la partida de Grenyana, aquest element patri-

monial podria ser originari de la Lleida musulmana. Amb 
la reconquesta, però, es donà al repoblador Ramon de 
Cervià, important conseller del consolat que governava la 
ciutat de Lleida.

Al passar a mans municipals, al segle XIV, s’ampliaren les 
seves instal·lacions i, gradualment, passà de ser molí fariner 
a incorporar les funcions de molí bataner, fàbrica de vernis-
sos per a terrissa i generador d’energia elèctrica. 

El molí està vinculat a la séquia de Fontanet i actualment 

Ermita de Grenyana
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l’observació de dinàmiques que són les característiques d’una 
agricultura periurbana”, expressa el document.

Són aquestes darreres condicions, les d’un espai agrari 
periurbà, les que fan de l’Horta una zona singular. És un espai 
natural ben diferenciat del contínuum urbà construït al cen-
tre, i ben diferenciat també de l’espai conreat més exterior 
que pertany als altres municipis veïns.

Després de fer una anàlisi  de la seva situació actual i de-
finir l''Horta que es vol' a través d'un procés de participació, 
el Pla d'Usos de l'Horta de Lleida ha de potenciar el desen-
volupament d'aquest indret a través d'accions concretes que 
parteixin de la seva singularitat.

L'Horta de Lleida, en mans del relleu genera-
cional i la consciència dels consumidors

Tot i els canvis, les innovacions i les dificultats, hi ha gent 
a l’Horta que continua tenint clar el seu objectiu i que afron-
ta la pressió dels mercats i l’economia amb els productes de 
qualitat i proximitat que proporciona la terra que trepitgen 
després d'intenses jornades. 

Així ho assenyalen els Segura i els Clariana, pagesos de la 
partida de Boixadors, dos exemples de gent de l’Horta que 
mantenen la seva activitat tots i els avatars dels mercats i 
l'administració, que indiquen que conrear i poder veure com 
creix el que planten i viure d’aquesta terra és un dels seus 
principals motius de satisfacció.

Josep Segura conrea hortalissa,  com també ha continuat 
fent el seu fill. Segura afirma que li agrada i se sent satisfet 
amb el que fa. La família de pagesos comercialitza hortalis-
ses de temporada i un parell de varietats de fruita dolça de 
temporada en dos mercats lleidatans. 

Jordi Clariana no té suport generacional. Ell representa la 
tercera generació de pagesos i ramaders, i està molt centrat 
en la producció hortícola. Comercialitza els seus productes 
a l'engròs, i també treballa amb varietats conreades en hi-
vernacles, cosa que permet una producció més atemporal. 

Segura i Clariana asseguren que l’Horta anirà desaparei-
xent si no hi ha relleu generacional. N'és una constatació el 
fet que algunes finques no s'hagin sumat al projecte de mo-
dernització del reg a pressió que ha començat a desplegar-se 
en algunes partides, ja que algunes famílies no saben qui 
donarà continuïtat a l'ofici. En aquest sentit, assenyalen, per 
alguns pagesos i ramaders de l’Horta que no han continuat 
en el sector, l’opció de venda de les finques ha estat una al-
ternativa de futur.

Els pagesos indiquen que pel que fa als serveis, troben a 
faltar certa agilitat en les infraestructures de connectivitat, 
necessària per a les comunicacions, però també per les ac-
tivitats i les eines de treball lligades a les noves tecnologies i 
la transició digital.

Els horticultors i els fructicultors, però, tampoc no poden 
parlar del futur de l'Horta sense destacar la figura del consu-
midor, que també té part de responsabilitat amb relació a la 
continuïtat d'aquest paratge tal com el coneixem, i qui segu-
rament no és prou conscient de la importància del seu criteri  
a l'hora de fer la compra. Comprar productes de proximitat 
significa qualitat, sostenibilitat i aportació a l’economia local. 
La diferència amb els preus de processats i productes impor-
tats de grans superfícies no és tan gran, sobretot tenint en 
compte que el preu del producte de proximitat pot semblar 
més car d’entrada, però a mig termini ens suposa un gran 
estalvi tant a escala socioeconòmica com de salut global.

“Els horticultors no 
poden parlar del 
futur de l'Horta sense 
destacar la figura 
del consumidor, 
que també té part 
de responsabilitat 
amb relació a la 
continuïtat d'aquest 
paratge tal com el 
coneixem”

Collita de tom
àquet de l’Horta
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Agraïments va néixer a finals del 2019 oferint un servei de gestió integral 
totalment innovador a l’esfera ponentina de comiat de persones

Remei Capitan: 
“Cal omplir el buit que provoca la 

mort amb amor”

S’ha de ser agraït, en 
aquesta vida?

Sí, i molt! Per aquest 
motiu em dedico a retre ho-
menatges a la vida dels qui 
ja no hi són. Tant si eren ca-
tòlics com ortodoxos o laics. 
Entre els serveis que oferim 
des d’Agraïments hi ha les 
cerimònies de vida, una gran 
festa de comiat totalment 
personalitzat, fet a mida i 
pensant en la persona des-
apareguda. En elles, és clau 
que tothom qui vulgui pugui 

participar, que no ens vingui 
de mitja hora, etc., i que re-
alment sigui un homenatge 
personal pensat en la per-
sona.

Com a societat som 
força analfabets a l’hora 
d’acompanyar les emocions 
i els sentiments. I, encara 
més, tot allò relacionat amb 
la mort. Què cal dir, si és 
que es pot dir alguna cosa 
que reconforti?

Jo els diria “plora”, “des-
foga’t” o “vols explicar-me 

alguna cosa?”, “com et 
sents?”. Anem a preguntat 
més i no ha donar lliçons o 
aconsellar. És molt impor-
tant deixar buidar tots els 
sentiments trobats que te-
nim. Quan perdem a algú, 
ens trenquem per dins, i és 
normal sentim un rebombori 
d’emocions, des d’estar trist 
i no parar de plorar, a riure 
en recordar moments vis-
cuts amb els nostres éssers 
estimats. És totalment nor-
mal estar fins i tot content 
el dia de la mort del pare o 
la mare. Potser en adonar-te 
del que t’estimava, del que 

sempre et deia, potser per-
què ja saps que ara descan-
sa, i potser perquè saps que 
l’has acomiadat com hauria 
volgut. Ningú t’ha de jutjar.

Com es gestiona el ser la 
portaveu d’una família en 
un moment tan delicat com 
la mort d’un ésser estimat?

Amb molt de respecte i 
molta responsabilitat. Però 
també és veritat que jo, a 
les cerimònies, m’ho passo 
molt bé. Cada família et fa 
ser una mica membre de la 
mateixa quan t’explica com 
era la persona, què li agra-
dava fer, a què es dedicava, 

quin era el menjar preferit, 
etc. Aconsegueixes mante-
nir una relació d’intimitat 
molt profunda amb qui et 
contacta. I, per tant, és molt 
reconfortant veure que tens 
la seva confiança i que de-
senvoluparàs l’homenatge 
de la manera més professio-
nal i càlida possible. De fet, 
això passa tant en les ceri-
mònies 24 hores, com les 
postergades.

Creus que sempre s’ofe-
reix un bon servei al voltant 

de la mort, o realment hi 
ha qui se’n lucra o ho tracta 
d’una manera freda i dis-
tant?

Som moltes les persones 
que treballem al voltant de 
l’acompanyament i la gestió 
de la mort, i no dubto de la 
seva professionalitat. Però 
el cert és que hi ha termes 
que a mi també em dolen 
d’escoltar, i que encara em 
doldrien més si se m’oferis-
sin com usuària. Em nego ro-
tundament a considerar-me 

arlem amb la Remei Capitan, l’emprenedora que ha 
donat forma i ple sentit a Agraïments.P

una death planner ni ha fer 
cerimònies de catàleg. Crec 
que això és un error, i que 
cal ser molt respectuós en 
l’esfera on em moc.

T’has format molt, i et 
segueixes formant, per fer 
un bon acompanyament a 
les persones en matèria de 
dol.  De fet, n’ets especia-
lista.

Agraïments m’ha obert 
moltes portes, i aquesta n’és 
una d’elles. Em vaig treure 
un Postgrau en Dol i actual-

ment realitzo un Màster a 
l’Institut IPIR Dol i Pèrdues. 
Ho faig perquè crec que és 
fonamental ajudar a les fa-
mílies a gestionar la pèrdua. 
Les persones que han de fer 
front a aquestes situacions 
queden molt tocades, molt 
soles, i amb eines d’acompa-
nyament poden sanar d’una 
millor manera. Treballar en 
aquest àmbit ha de ser total-
ment passional.

“Quan perdem algú, 
ens trenquem per 
dins, i és normal 
sentim un rebombori 
d’emocions, des 
d’estar trist i no 
parar de plorar, a 
riure en recordar 
moments viscuts amb 
els nostres éssers 
estimats”
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l divendres 22 d'octubre al vespre al Teatre de 
l'Amistat de Mollerussa s'hi va observar un panora-
ma del tot improbable: una sala plena que celebra-
va el retorn del 100% de l'aforament i, sobretot, el 

'Cançons entre bancals', una espurna 
que encén de nou el panorama 

musical pla urgellenc

E
La presentació del llibre de Jordi Bonilla sobre la història i actualitat musical del 
Pla d'Urgell reuneix bandes després de molts anys i llança un clar missatge a 

administracions i ciutadania 

llibre que "hem fet entre tots". Un llibre que, com a Patti 
Smith, “ningú no s'esperava però que tothom havia estat 
esperant”. La necessitat de parlar d'una època daurada que 
va situar Mollerussa com a capital de festa més enllà dels 
confins del país era palpable, però ningú no s'havia atrevit a 
fer-ho, com tampoc no ho acostumem a fer dels eixelebrats 
però magistrals amors del passat.

Amb 'Cançons entre bancals', Jordi Bonilla ha trencat un 
silenci que ha durat dècades i que estava arribant a un punt 
crític, gairebé eixordador. El llibre, publicat a la col·lecció La 
Boira que edita el Centre de Recerques del Pla d'Urgell Mas-
cançà i amb el suport de l'Ajuntament de Mollerussa, abor-
da la realitat musical de la comarca des de l'any 1900 per 
oferir una clara radiografia del seu particular esperit, que no 
pot copsar-se sense parlar de les orquestres, les bandes, els 
melòmans, les sales, discoteques i festivals.

Davant la presència de l'alcalde de Mollerussa, Marc Sol-

Text: M
arina Pallàs Barta

Fotografia: Joana Rom
eu

retorn de la música. I encara era més improbable si es té en 
compte que, qui va configurar aquesta feliç escena, va ser un 
jove de 19 anys.

Jordi Bonilla, estudiant de Periodisme a la Universitat 
Rovira i Virgili, presentava a les 19.30 hores el seu primer 
lllibre, 'Cançons entre bancals', en un esdeveniment molt es-
pecial que s'allargaria fins les 22.30 hores, però que és pos-
sible que tingui efectes a més llarg termini.

Acompanyat del melòman i director de Territoris Josep 
Anton Pérez, Jordi Bonilla parlava del primer llibre que s'ha 
publicat sobre la història i actualitat musical del Pla d'Urgell 
des de la contundència i també l'agraïment a les aportacions 
de músics i col·laboradors per destacar que es tracta d'un 

sona, i un públic molt divers i de totes les 
edats que va omplir fins a les llotges de la 
segona planta, el punt final (o seguit) a l'acte 
el posaven ni més ni menys que un seguit de 
bandes mítiques del Pla d'Urgell que Bonilla 
havia aconseguit reunir per l'ocasió després 
que fes fins gairebé una vintena d'anys que 
alguns no pujaven a un escenari. Així, la nit 
del 22 d'octubre del 2021, Sonotone, Mal-
son, Jack Reymond, Hewel i Los Duendes 
Garrapateros feien una aparició estel·lar, im-
pecable i fugaç per després perdre's de nou 
-en principi, per sempre més- en l'ombra 
dels bastidors.

Josep Anton Pérez, un privilegiat exdis-
cjòquei que va viure la platònica escena de 
primera mà, testimoniava tot allò que -per 
irreal que sembli- Bonilla relata en el seu 
llibre, i associava amb avidesa l'origen de 
l'aflorament massiu de bandes i artistes amb 
l'aparició dels casals als anys 50, quan les or-
questres i bandes de versions es reunien per 
esvalotar els primers clubs i sales de ball.

Per crear són necessaris els espais per 
fer-ho, i Mollerussa en té de sobres. I és que 
d'aquesta sucosa lectura, que s'endinsa en 
un univers musical propi que defineix aques-
ta plana comarca de l'oest, se n'extreuen 

moltes conclusions valuoses. Potser 
una de les més interessants (i alhora 
alarmants, si és que ens reconeixem 
com persones que reaccionen davant 
les catàstrofes, com pot ser la mort 
de la música i l'amenaça de ciutats i 
pobles silenciosos) és, tal com asse-
nyala la reflexió a què s'aventura l'au-
tor al capítol final 'Reptes de futur' al 
voltant de les possibles causes de la 
decadència d'aquesta era daurada, la 
falta d'aposta pel talent local. 

Una prova evident són el grup de 
Torregrossa Loopside, que van telo-
nejar Los Planetas i van fer gira per 
festivals nacionals mentre que aquí 
a molt poca gent els sona el nom. 
'Falta', aleshores, per part de qui? La 
resposta és evident: de tothom. Però 
aquesta és, en part, una bona notícia. 
Perquè 'tothom' és tota aquella gent 
que, al seu moment, van ser respon-
sables també de l'èxit i eufòria que 
recorria els carrers de la capital pla 
urgellenca, ja sigui perquè van crear, 
perquè van donar suport als creadors 
o perquè van creure en ells, van pro-
gramar-los i van llançar-se a pubs i 



TR La revista de www.territoris.cat TR La revista de www.territoris.cat

18 19

carrers a descobrir-los i celebrar-los. I s'hi inclouen, també, 
els joves que només han sentit a parlar d'aquesta era, però 
que l'anhelen tant o més que els qui ja l'han viscut. Per tant, 
recuperar l'escena, més al contrari que resultar-nos feixuc, 
pot ser un exercici col·lectiu divertidíssim, més improvisat o 
menys, però que, si es fa decididament, 'ens donaria la vida' 
a tots. I què millor que fer-ho ara, quan hem breguejat amb 
una pandèmia mundial i ens hem erigit tots com salvadors 
de la cultura, i hem conegut el valor de tots i cadascun dels 
balls despistats que vam fer en nits passades, que a l'entrada 
dels nous bojos anys vint?

Fotografies antigues amb una imatge pròpia, 'looks' bri-
tànics que han perdurat des dels 90 i cartells mítics com el 
del concert de New Order celebrat l'any 1987, configura-
ven el dia de la presentació de 'Cançons entre Bancals' una 
composició única que retornava els més grans a un paisatge 
daurat de la música que recorden amb molta vividesa, i en-
cenien l'espurna als ulls dels més joves que somien -perquè 
no les han conegut encara- amb ciutats brillants i vives a 
tota hora. Una cosa és clara: aquest esdeveniment únic és 
un capítol més de la característica història del Pla d'Urgell, 
una comarca que ha estat -i que segueix sent, encara que 
de forma latent- única per la seva relació amb la música, de 
manera que, passi el que passi, això no quedarà així. Tenim 
una trajectòria excepcional, i un prometedor planter de jo-
ves creadors encapçalada per artistes internacionals com 
el compositor i productor Marc Marzenit, que configuren 
un so propi. Dependrà ara de tots nosaltres, administració 
i ciutadania, de com segueixi aquesta història. Els músics, 
per la seva banda, ja porten almenys cent anys fent realitat 
l'impossible.

“Tenim una 
trajectòria 
excepcional, i un 
prometedor planter 
de joves creadors 
encapçalada 
per artistes 
internacionals 
com el compositor 
i productor Marc 
Marzenit, que 
configuren un so 
propi”

L'Espai Cultural dels Canals d'Urgell 
recupera l’oferta educativa amb 
noves propostes i visites a espais 

naturals 

La Fundació Canals d’Urgell i la plataforma Canal Viu ha arribat a un acord 
de col·laboració per incorporar a l’oferta pedagògica visites a la xarxa de 

canals i séquies 

Text i Fotografia: Josep A. Pérez
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Espai Cultural dels Canals d'Urgell (ECCU) 
ha reprès les visites a escoles i particulars 
després de les restriccions per la Covid-19 
amb una renovada oferta pedagògica i L'

educativa. A l'espera de les obres de remodelació 
de la sala d'exposicions temporals, a la visita guia-
da del museu s'ha reincorporat la història de la 
part humana dels canals d'Urgell amb una sèrie de 
personatges que narren com l'arribada de l'aigua a 
l'anomenat 'Clot del Dimoni' va transformar la vida 
de les persones que hi habitaven. A més, la visita 
guiada per als més petits va a càrrec de l'Isidor, el 

enriquir tota l'oferta que es pot dur a terme no només al 
museu, sinó també a la terra que reguen els Canals d’Urgell. 

L'Espai Cultural dels Canals d'Urgell, ubicat als baixos de 
la seu de la Comunitat General de Regants dels Canals d’Ur-
gell (Casa Canal) a Mollerussa, està obert de les vuit del matí 
a les tres de la tarda, i la reserva prèvia es fa a través del 
telèfon 973 603 997 o del correu electrònic reserves.eccu@
gmail.com. El preu de l'entrada general és de 4 euros, i de 3 
euros la reduïda.

“ECCU projecta la renovació de l’espai dedicat 
a la part humana dels canals d'Urgell, 
que es traslladarà a la sala petita de les 
exposicions temporals, i l’espai resultant 
donarà pas al projecte de modernització de la 
infraestructura hidràulica”

viatger en el temps que els acompanya durant el viatge pel 
museu i els explica la transformació del secà al regadiu amb 
la construcció dels canals d'Urgell.

Així i tot, l’ECCU projecta la renovació de l’espai dedicat 
a la part humana dels canals d'Urgell, que es traslladarà a la 
sala petita de les exposicions temporals, i l’espai resultant 
donarà pas al projecte de modernització de la infraestructu-
ra hidràulica. D’aquesta manera, tal com explica la directora 
de la Fundació, Maribel Pedrol, l’ECCU no tan sols mostrarà 
la retrospectiva de la construcció dels canals, sinó que es 
completarà la narració expositiva amb del procés de transi-
ció a una gestió més racional i sostenible de l’aigua. 

Una altra de les novetats que incorpora la reobertura de 
l’ECCU, és la col·laboració amb la plataforma Canal Viu i la 
Fundació Canals d'Urgell. El compromís entre ambdues enti-
tats permetrà que a l'oferta educativa de les visites a l'ECCU 
d’enguany, s’afegeixin les visites a espais naturals que ofe-
reixen les associacions de la Plataforma Canal Viu per així 

es jornades van celebrar-se com una proposta teo-
ricopràctica  que comptava amb la presència de 71 
expositors d’un ampli ventall de sectors relacionats 
amb la fructicultura, a la qual hi van assistir al vol-

L'IRTA converteix l'estació 
experimental de Mollerussa en 

aparador de la recerca

L

L’estació experimental de l’Irta a Mollerussa va recuperar les Jornades Fructícoles 
després del parèntesi sanitari, una convocatòria que enguany es va celebrar entre 
el 20 i 22 d’octubre, amb el programa presencial, i del 26 al 29 d’octubre a través 

de sessions virtuals

en el préssec i la nectarina, es van analitzar les seves vari-
etats, les perspectives de control de la podridura àcida i el 
cultiu del presseguer a Grècia. En la tercera jornada, es va 
tractar les problemàtiques relatives a la poma i la pera, com 
la col·locació o els controls de la psil·la i els pugons. 

Totes les jornades es van completar amb treballs de 
camp en la mateixa finca del Pla d’Urgell sobre adobats amb 
purins, fitosanitaris i caracterització 3D de les plantacions, 
entre altres.

Quatre sessions virtuals 
La segona part de la Setmana Fructícola de l’IRTA es va 

celebrar via telemàtica del 26 al 29 d’octubre, amb quatre 
ponències que es van poder seguir a través del canal Rural-
cat. Durant les jornades virtuals, es van tractar temes com la 
millora de la coloració dels fruits i la susceptibilitat varietal a 
les principals malalties en préssecs.

tant de 2.000 visitants procedents de les terres catalanes, i 
territori espanyol i internacional.

Amb aquesta iniciativa, l'IRTA ha convertit l'estació ex-
perimental de Mollerussa en el centre de referència de la 
recerca dels sectors de l'ametller, el préssec, la nectarina, la 
poma i la pera.

La Setmana Fructícola de l’Institut de Recerca i Tecnolo-
gies Agroalimentàries (IRTA) és tradicionalment el punt de 
trobada del sector de la fruita on els agents comparteixen 
un clar compromís per la divulgació, la transició tecnològica 
i la innovació.

La primera jornada de la convocatòria d'enguany es va 
dedicar a l’ametller a través de diferents intervencions sobre 
les malalties que afecten l’arbre, i també de ponències de 
camp a les Borges Blanques. En la segona jornada, centrada 
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El Consorcio de Compensación de Segu-
ros (CCS) assumirà directament amb els seus 
propis mitjans la gestió i el pagament de les 
sol·licituds d’indemnització que rebi tant per 
la web www.consorseguros.es com a través 
del centre d’atenció telefònica gratuït (900 
222 665). La nostra corredoria també trami-
ta directament les sol·licituds dels nostres 
clients davant d’aquest organisme per agilitar 
la indemnització tant com es pugui.

Important! És obligatori tenir contractada 
una assegurança i estar al corrent de pagament.

Què indemnitza el Consorcio (CCS)?

Els danys a les persones assegurades, en 
cas que es produeixin. També indemnitza els 
danys en els béns assegurats, quan es tracta 
d’habitatges o comunitats de propietaris, vehi-
cles automòbils, locals d’oficina, establiments 
comercials i de serveis i altres immobles d’ús 
no industrial, i indústries, obres civils i infra-
estructures, tant si els béns esmentats són de 
titularitat privada com pública.

El Consorcio indemnitza d’acord amb els 
capitals assegurats i les clàusules del contracte 
d’assegurança de la persona afectada. Per això 
és tan crucial que l’assegurança estigui ben 
feta i que no hi hagi una infraassegurança.

El nostre cor de corredors és amb La Palma.

Qui paga els danys del volcà a 
les Canàries?
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Els vins de Costers del Segre estaran 
més presents en la restauració 

lleidatana
Petit Xiroi de Vila-sana ha sigut un dels primers restaurants a participar en 

la formació de Costers del Segre 

mb la voluntat de divulgar els orígens i la singula-
ritat dels vins lleidatans, la DO Costers del Segre 
ha iniciat un cicle de tallers formatius en una vin-
tena de restaurants de la demarcació. La  iniciati-A les quals es cultiven. La jornada també introduïa aspectes 

com la confecció de la carta de vins donant èmfasi als vins lo-

va confia que, amb més coneixements al voltant d'aquests 
vins, el personal de sala dels restaurants seran els millors 
prescriptors del producte local i mostraran més confiança 
amb els clients.

Petit Xiroi de Vila-sana ha sigut un dels primers restau-
rants a participar en la formació de Costers del Segre, taller 
que imparteix el periodista i tècnic superior en enologia i 
maridatge Rafa Gimena, també consultor a Como Pomona. 
El personal de cuina i sala del restaurant del Pla d'Urgell, ca-
pitanejat per Mariano Martínez i María José Baena, van re-
bre la formació en les mateixes instal·lacions del restaurant.

Gimena va començar la seva intervenció amb una breu 
cronologia històrica del vi en terres lleidatanes, per fer en-
tendre el perquè de la singularitat dels raïms i les zones en 

convidar els professionals  participants en un tast de cinc 
vins considerats els millors per cada un de la vintena de 
cellers que s'han sumat a l'activitat.

La iniciativa s'impulsa des del Patronat de Promoció Eco-
nòmica de la Diputació de Lleida i la DO Costers del Segre.

Petit Xiroi, el referent gastronòmic al bell 
mig del Pla d'Urgell

Els responsables de Petit Xiroi han sigut des dels seus 
inicis l'any 2001 uns perfectes prescriptors dels productes 
de terres lleidatanes. La María José Baena, des dels fogons 
i la carta del restaurant, situat al marge de l'Estany d'Ivars 
i Vila-sana, ha fet una autèntica enginyeria gastronòmica 
personal i singular, sempre amb l'objectiu de treure el millor 
dels productes locals. Baena ha fet possible una simbiosi en-
tre la cuina tradicional de l'entorn rural i una cuina d'autor 
creativa i innovadora. Els sabors de la llar de foc semblen 
continuar presents al petit restaurant de Vila-sana, que com-
binen perfectament amb les presentacions i l'estètica de què 
María José dota els seus plats.

Mariano Martínez és el complement indispensable del 
local. Per aquest mestre de la restauració, prescriure els vins 
de la DO Costers del Segre era una tasca intrínseca en el seu 
dia a dia, tot i ser un gran coneixedor dels cellers i les varie-
tats d'arreu del món. Martínez és el perfecte, relacions pú-

“Els responsables de Petit 
Xiroi han sigut des dels seus 
inicis l'any 2001 uns perfectes 
prescriptors dels productes 
de terres lleidatanes, ja que 
des dels fogons i la carta 
del restaurant han fet 
una autèntica enginyeria 
gastronòmica personal 
i singular, sempre amb 
l'objectiu de treure el millor 
dels productes locals”

cals, de quina ma-
nera traslladar el 
paisatge de les vi-
nyes a la copa, així 
com altres detalls 
del servei del vi i 
del maridatge amb 
els plats de la casa. 
La sessió va tenir 
una durada de 
quatre hores, i hi 
va participar tant 
el personal de sala 
com de cuina.

Per finalitzar el 
taller, Gimena va 

bliques del seu establiment, el tracte amb els clients ha sigut 
un important ingredient per l'èxit del restaurant, que s'ha 
convertit en un referent al Pla d'Urgell i en terres lleidatanes.

Mariano i María José responen al nom amb el qual va-
ren batejar el seu local a Mollerussa, El Xiroia, fa una pila 
d'anys, que segons el diccionari fa referència a una persona 
de temperament alegre, trempat, com infantívol i graciós... 
Uns mots que són el viu reflex de tot allò que aflora dels 
fogons i la sala del Petit Xiroi de Vila-sana. 

Text i Fotografia: Josep A. Pérez
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L'Agrupació Sardanista de 
Mollerussa commemora 75 anys 
fomentant ball i dansa popular

L'Agrupació Sardanista anima a introduir-se en el món de la sardana, a 
descobrir la riquesa de la nostra dansa, a gaudir del seu ball puntejat i 

saltat i, sobretot, a compartir moments únics

Agrupació Sardanista de Mollerussa comme-
mora setanta-cinc anys de la seva fundació, una 
trajectòria que es va iniciar el juny del 1946, i 
que ha estat possible gràcies al suport de do-L'

nes i homes de Mollerussa que no han defallit al llarg dels 
anys per mantenir viva una de les tradicions populars més 
arrelades al país. 

Els primers indicis del moviment sardanista a Mollerussa 
daten de l’any 1909 amb petits escrits en diverses publica-
cions que manifesten la intenció d’introduir la sardana a la 
ciutat. Ballades i la creació de colles sardanistes com “Flors 
de Maig” i la “Colla del Casino” l’any 1928 ja indicaven el 
creixent interès de la dansa catalana entre la societat mo-
llerussenca.

En Miquel Polo, en una crònica de l’època, destaca el paper 
d’Isidre Cuberes, Isidori Tàssies, Llorenç Vilaró i Manuel Solà 
com a promotors de l’incipient moviment sardanista a la ciutat.

Text i Fotografia: Joaquim
 Fabrés

Malgrat els duríssims primers anys de la dictadura, un 
grup de joves entusiastes, defensors de la sardana, la cultu-
ra i tradicions del país, recollien l’interès que despertava la 
nostra dansa a la ciutat i engegaven un nou projecte d’entitat 
cultural. Un grup d’agosarats que en els principis del règim 
franquista van aconseguir que un 5 de juny de 1946, i per la 
seva sorpresa,  el Delegado Provincial de Cultura y Arte, i el 
Jefe Provincial de l'obra, firmessin el document aprovant la 
nova entitat i la seva primera junta.

Ramon Grañó, Antoni Dalmases, Jaume Marrades, Llat-
zer Pons i Ramon Domingo foren els integrants d’aquesta 
primera junta. Gràcies a ells, a la seva empenta i coratge, la 
ciutat va poder gaudir de ballades, aplecs, concerts i concur-
sos de sardanes. Més tard, s’afegí a la junta en Pepito Isanda, 
el qual va dissenyar l’escut de l’Agrupació, escut que avui en 
dia continua essent present en els actes de l’associació.

La ciutat creixia amb el pas dels anys, i l’Agrupació també 

“Els primers indicis 
del moviment 
sardanista a 
Mollerussa daten 
de l’any 1909 amb 
petits escrits en 
diverses publicacions 
que manifesten la 
intenció d’introduir 
la sardana a la 
ciutat”
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El valor de la 
restauració ambiental

El complex industrial de Sorigué a la Plana del Corb s'ha convertit en un 
símbol per al grup empresarial, tant per ser un referent històric -allí es troba 
una de les graveres originàries del grup-, com pel seu valor estratègic. En 
aquest lloc es troba el projecte que materialitza la visió de futur de Sorigué 

i la seva fundació, el projecte PLANTA

ampliava la seva oferta cultu-
ral i sardanista. Noves cobles 
sota la batuta del mestre 
Josep Capell, colles sarda-
nistes de totes les edats que 
començaven a treure el cap 
fora de la ciutat, i una agen-
da cada vegada més atape-
ïda, marcaven els anys de 
l’explosió del sardanisme a 
casa nostra. Les juntes que 
van capitanejar l’entitat des-
prés d’en Ramon Graus, amb 
Magí Carner, Joan Pons, Ra-
fel Calvet, Montserrat Llanes 
i Mercè París al capdavant, 
van aconseguir mantenir 
molt viu l’esperit sardanista, 
un esperit que és el principal objectiu de la junta hereva nas-
cuda l’any 2017.

Avui, animem a totes i tots els mollerussencs i mollerus-
senques a introduir-se en el món de la sardana, a descobrir 
la riquesa de la nostra dansa, a gaudir del seu ball puntejat 
i saltat i, sobretot, a compartir moments únics. La sardana 
és un dels pilars de la cultura i les tradicions catalanes, una 

mostra del que som i del que volem ser. Una dansa que hem 
de reivindicar i donar suport per poder mantenir el seu es-
perit i continuar ballant en places i carrers per transmetre'l a 
les noves generacions. 

Us esperem a la plaça,
L'Agrupació Sardanista de Mollerussa

Text: Josep A. Pérez
Fotografia: Fundació Sorigué
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partir de l'any 2007, el sector 
nord de la planta de tractament 
d'àrids es va plantar amb olive-
res. Actualment es compta amb A

35 hectàrees d'aquest cultiu, i s'espera arri-
bar a les 40 al final de la restauració, sempre 
dins els límits definits per l'explotació. La 
plantació s'ha realitzat en diferents fases, a 
mesura que es realitzava la restauració dels 
sectors explotats de la gravera.

Els terrenys de la planta extractiva con-
finen amb l'espai natural de la Xarxa Natura 
2000 “Secans de la Noguera”, catalogat com 
ZEPA (Zona d'Especial Protecció per les Aus), 
per la qual cosa l'activitat industrial conviu 
amb ocells esteparis d'alt valor ambiental.

“Tota la restauració i posterior maneig del 
cultiu es realitza aprofitant els coneixements 
i recursos de l'activitat industrial, buscant 
sempre el mínim impacte ambiental per a 
l'entorn”

Un cop finalitzada l'explotació de les zones d'extracció 
de la gravera, es procedeix a un procés de recuperació que 
aporta una nova vida a la terra. Aquesta restauració es de-
senvolupa en clau ecològica i de respecte mediambiental, 
tant en l'ús de recursos, d'aigua i energia, com en la convi-
vència i preservació de la fauna i vegetació autòctones.

Com a producte d'aquest procés de restauració ambi-
ental s'elabora l'oli d'oliva Simbòlic, conreat i produït en el 
mateix entorn del projecte PLANTA, un oli que simbolitza la 
voluntat de retorn a la terra de Sorigué.
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