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Possiblement, encara ens queda, en algun racó de 
la memòria, aquella imatge de les tardes als balcons 
de casa aplaudint i cridant com esperitats, com a mos-
tra de suport al personal sanitari i tècnic que estaven 
en la primera línia de la lluita contra la COVID-19.

Un any després, s'ha superat la por, la desconfi-
ança, i diria que la majoria de memòries han fet un 
blanc en aquest període de la vida. Una vegada vacu-
nats, i oberta la temporada de permissibilitat sanità-
ria i preventiva, la majoria de mortals van sortir d'es-
tampida, com si s'hagués d'acabar el món, a gastar, a 
menjar i a viatjar. No sabem bé si per la desconfiança 
en la immunitat del vaccí, i d'aquesta manera prepa-
rar-se per si ens tornaven a tancar, o per recuperar 
totes les restriccions patides durant l'estat d'alarma.

Sigui com sigui, ens troben a les portes d'un Na-
dal estrany, que no sabem com arribarà, però, en tot 
cas, tothom a córrer per vacunar-se i obtenir el pass-
aport COVID, per si de cas.

Es recorda als morts, en els entorns personals i en 
els políticament correctes, però la feina dels profes-
sionals dels serveis de la sanitat i els sectors bàsics 
ja no tenen la mateixa rellevància social de mesos 
enrere.

Hom té la sensació que no hem après res, que 
vam viure un període de 'sensibleria' provocat 
per l'aïllament, però, un cop assolida 'la llibertat', 
l'efecte ha estat l'increment de l'egoisme, la into-
lerància i gairebé m'atreviria a dir que de la manca 
de respecte.

Per una banda, trobem les botigues de proximi-
tat, del barri o del poble, les poques que queden 
que no han abaixat la reixa i que han estat al peu de 
canó durant les restriccions; tenim a la pagesia i la 
ramaderia, sectors que han abastit d'aliments a mi-
lions de persones; però, arriben les festes, i frisem 
per comprar al núvol, anar a les grans superfícies a 
buscar productes d'importació, articles exòtics, i ens 
els fem portar a la porta de casa un diumenge.

Molta bona voluntat hauria de portar aquest Na-
dal, si realment volem afilerà els nostres entorns i 
el planeta. Així i tot, no podem deixar de banda els 
costums responsables i els desitjos de gaudir d'uns 
dies especials amb la família i les amistats. I mirar 
de donar un cop de mà al nostre voltant més proper.

Bones Festes

Josep Anton Pérez
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L'Horta de Lleida, terra de 
pioners

Text: M
arina Pallàs i Josep A. Pérez | Fotografia: Cristina M

ongay, Arom
es Can Rosselló i Ecolòrgic

na casa ideal s'obre amb un gran jardí, frondós i 
cuidat. Així és Lleida, la ciutat que se situa al bell 
mig d'un cinturó verd de cinc quilòmetres a la ro-
dona. El desenvolupament de l'Horta de Lleida ha U

significat, al llarg de la història, el desenvolupament de la 
ciutat. Una i altra han avançat de la mà fins al punt que, 
aquest jardí custodiat i preservat per pagesos i enginyers 
de l'aigua al llarg dels segles, ha estat un espai molt apre-
ciat des dels àrabs i romans fins als nostres dies, no només 
perquè representa una riquesa natural i agrícola cabdal per 
la ciutat, sinó també un marge per a la reconversió de l'ac-
tivitat socioeconòmica, un lloc en constant evolució, amb 
els seus propis tempos i una connexió a l'urbs que impul-

sa l'aflorament d'iniciatives que acaben destacant i expor-
tant-se arreu. La característica que s'ha mantingut al llarg 
dels segles, més enllà de la seva exhuberància, és que ha 
estat sempre poblada per pioners.

Marbi: un univers artístic 'made in Horta'
Tal com ho fa amb la fruita dolça, l'Horta avui exporta 

teatre de Lleida al món a través de projectes que naixen, 
arrelen i maduren a les seves terres. Situat a la Partida de 
Bovà, l'espai de creació Marbi és un univers en si mateix, 
un lloc únic a Catalunya que aixopluga catorze companyies 
de teatre i professionals diversos que es dediquen a les arts 
escèniques, les audiovisuals i la música. Ubicat a l'antiga fà-

PART II

brica d'ascensors, Marbi (ara amb B alta) manté l'arrel fonè-
tica del nom de la indústria per donar compte de la histò-
ria particular que ha viscut aquesta construcció. “Va ser un 
amor a primera vista. Tot sovint, els espais industrials que-
den abandonats perquè no se sap quin ús donar-los, però els 
usos artístics són infinits”, explica Cristina Garcia de la com-
panyia Campi Qui Pugui sobre aquesta construcció que, com 
moltes altres del patrimoni industrial català, ha trobat una 
segona vida en l'art. El nom de Marbi (que ara equivaldria 
a 'Molts Artistes Remenant Bones Idees') tindria aquest do-
ble sentit: el d'un element com l'ascensor que serveix “per 
elevar objectes, però també, de manera poètica, d'elevar la 
creació”, diu Garcia. Campi Qui Pugui, una de les companyi-
es catalanes amb més projecció internacional, fou una de 
les tres fundadores del clúster, junt amb la també cèlebre 
Zum Zum Teatre i els professionals del disseny de vestua-
ris i d'escenografies de Plàncton Escena, que van trobar en 
aquest espai una oportunitat per donar cabuda a les seves 
grans creacions, però també de compartir l'espai amb joves 
creadors que buscaven un espai que poguessin assumir i on 
constituir-se oficialment, un espai on compartir experiènci-
es i trobar sinergies que poguessin ser enriquidores per tot-
hom. “El que hauries de fer aixecant el telèfon per resoldre 
dubtes, aquí ho fas en persona, tot fent un cafè a la sala de 
descans. Les idees es multipliquen i creixen”, relata Garcia.

Des que obrí les seves portes l'any 2017, aquest espai 
col·laboratiu s'ha omplert ràpidament de professionals que 

han vist accelerar el seu 
creixement. Marbi és avui 
un viver que eleva les com-
panyies i artistes emergents 
fins al 'proper nivell' des 
d'una idiosincràsia única i 
que porta la signatura de 
Lleida en cada projecte que 
s'hi cou, com una manera de 
fer. També hi ha establert la 
seva seu la TTP, l'Associació 
Professional de Teatre per a 
Tots els Públics, de la qual en 
són sòcies setanta-tres com-
panyies de tot Catalunya.

En aquest territori espa-
iós, les companyies hi han 
trobat, a més, la calma d'un 
paisatge inspirador, confi-
gurat d'arbres fruiters, cigo-
nyes i bancals, que inunda 
cada espai de llum verda i 
convida als treballadors a fer 
pauses a través de les passe-
jades que també els ha dut a 
conèixer els veïns, els quals 
s'han acabat interessant i 
implicant, d'alguna manera, 
en els seus projectes artís-

“Marbi és avui un viver que 
eleva les companyies i artistes 
emergents fins al “proper nivell” 
des d'una idiosincràsia única i 
que porta la signatura de Lleida 
en cada projecte que s'hi cou, 
com una manera de fer”
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tics i professionals. La vida comunitària és una de les grans 
virtuts que s'ha mantingut viva al llarg dels anys a la zona, i 
que a Marbi, concretament, pren força al seu espai exterior 
i al berenador de sota la pineda, un espai on els professio-
nals assagen, dinen i berenen, i on l'històric esperit festiu de 
l'Horta i de fer vida a l'aire lliure reviu durant tots els dies en 
què el temps és bo.

L'edifici manté el muntacàrregues original, molt útil per 
traslladar tot el material amb què treballen aquests profes-
sionals, però que també ha trobat altres usos creatius, com 
el de l'escenari d'un videoclip del cantant lleidatà Kelly Isa-
iah. Les seves oficines, magatzems, tallers i sala d'assaig són 
sovint visitades per estudiants d'interpretació d'arreu que 
volen conèixer l'experiència de les companyies i projectes 
afincats de primera mà, com els estudiants de l'Aula de Te-
atre i de la Universitat de Girona, i també han rebut visites 
institucionals, com les de la Paeria i altres ajuntaments, o 
el Departament de Cultura de la Generalitat, que veuen en 
aquesta iniciativa un potencial de rèplica en altres llocs.

I és que la majoria de projectes exporten de Lleida a 
l'àmbit internacional, tot i que destaquen que, des de l'inici 
de la pandèmia, s'ha generat força 'consciència km. 0', un 
fet que celebren i que esperen que quedi, perquè detecten 
que ha generat un canvi en moltes disciplines artístiques, 
que han viscut un naixement prolífic de projectes arrelats 
a la ciutat. “S'està veient una explosió d'iniciatives en què 
pobles petits de tota la província aposten per festivals i es-
deveniments culturals amb una programació estable. S'està 
fent xarxa tant des dels barris com de les poblacions, i la pe-
rifèria està agafant força, també a través de la seva conne-
xió amb la ciutat”, assegura Garcia. Un fenomen que es pot 
concebre com un creixement més de la capital ponentina i 
del qual, sens dubte, l'Horta n'ofereix una excel·lent pers-
pectiva. Aquesta eclosió i consolidació de projectes ha dut 
a 'treure's complexos' per evidenciar que aquí s'hi generen 

iniciatives suficients com per acabar amb la idea que cal anar 
'a fora' per establir-se, una cosa que tradicionalment, segons 
Garcia, les companyies d'arts escèniques lleidatanes han tin-
gut molt clara: “les companyies es reivindiquen aquí perquè 
ja porten molts anys treballant al seu taller i als magatzems 
de la ciutat. És una cosa que s'ha heretat al llarg dels anys, 
la importància de crear des de Lleida, i això ha creat mol-
ta escola”. Aquesta unicitat i solidesa, com la d'una casa on 
sempre es pot tornar, ha conduït no només a la major part 
de companyies de teatre establertes aquí a exportar a l'àm-
bit internacional sota l'inequívoc segell ponentí, sinó a fer de 
Lleida i del seu entorn, com l'univers Marbi de la Partida de 
Bovà, un lloc particular sobre el qual cal aprendre i que pot 
marcar el camí de professionals de l'àmbit d'arreu del país.

Aromes Can Rosselló: un nou color que trenca 
esquemes

Cap al sud, a la partida del Sot de Fontanet, uns altres 
pioners, un bon dia, van decidir alçar-hi un laboratori dels 
aromes. La recerca d’alternatives als conreus tradicionals 
va conduir els impulsors d'Aromes Can Rosselló a cercar 
complicitats amb diferents àrees tècniques de desenvolupa-
ment. És així com, ara fa vuit anys, a l'Horta hi van començar 
a florir, per primera vegada, plantes de lavanda, un fenomen 
que va canviar la fisonomia del territori, tot trencant amb els 
colors dels fruiters i l’hortalissa que tradicionalment havien 
cobert el territori.

Sergi Rosselló, un dissenyador lleidatà originari de la 
zona rural de la capital del Segrià, va proposar a la família re-
convertir els conreus tradicionals en producció ecològica de 
lavanda, una planta de la qual en sorgeixen aromes naturals, 
productes cosmètics i farmacèutics. El projecte va arrencar 
de forma modesta per convertir-se al llarg d'aquest temps 
en un referent reconegut per administracions, sectors em-
presarials i productors de la zona.

El progenitor de la saga, Francesc Ros-
selló, constata que el Sergi va comptar amb 
la complicitat de tota la família per arrancar 
un projecte visionari, que avui ha rellevat la 
seva germana Mònica. El Francesc destaca 
que aquest relleu generacional ha signifi-
cat un canvi de paradigma dels orígens del 
Rosselló, ja que la Mònica ha impulsat una 

“Ara fa vuit anys, a l'Horta hi van començar a florir, per 
primera vegada, plantes de lavanda, un fenomen que va 
canviar la fisonomia del territori, tot trencant amb els 
colors dels fruiters i l’hortalissa que tradicionalment 
havien cobert el territori”

marca pròpia en el món de 
la cosmètica natural i pro-
ductes per al benestar, amb 
la vista fixada en la creació 
d'una línia de productes ali-
mentaris.

L’empresa familiar ha 
obtingut el distintiu 'Horta de Lleida', marca 
impulsada per l’Ajuntament de Lleida, que 
sorgeix de la necessitat de diferenciar els 
productes agraris i serveis produïts o oferts 
a l’espai agrari de l’Horta de Lleida, amb l’ob-
jectiu que els consumidors puguin diferenci-
ar-los clarament. A més, el projecte ha estat 
guardonat amb els Premis de l’Horta de Llei-
da 2017 a la Innovació, i la Mònica Rosselló 
va ser distingida com a millor empresària 
agroalimentària en els Premis Ap! Lleida 
2018, organitzats per l’Associació Professio-
nal d’Empresàries.

La família hortenca ha aconseguit situar 
lavanda més enllà del concepte tradicional 
de planta aromàtica, fent pedagogia de les 
seves propietats remeieres i, fins i tot, fent-
la arribar al sector de la restauració com una 
espècie amb qualitats molt singulars i apre-
ciades. També han impulsat un projecte con-
junt amb Alemany per elaborar un sabó de 
mel amb aromes de lavanda.

La família ha trobat en aquesta partida 
de l'Horta, part d’aquestes 20.000 hectàrees 
de cinturó verd que flanqueja la gran ciu-
tat, unes característiques especials que han 
possibilitat el projecte. “El Sot de Fontanet 
és un espai privilegiat en forma de poble dis-
seminat en el qual tots ens coneixem”, des-
criu Rosselló. A més, mentre reconeix que 
“el relleu generacional és molt complicat, 
tot i la importància estratègica de la zona 
en l'entorn de l'alimentació”, Aromes Can 
Rosselló ha aconseguit trencar esquemes a 
través de l'experimentació i l'atreviment per 
fer una marca i uns productes únics. “Amb 
l’oli essencial de lavanda pots arribar a ela-
borar des d’un potent relaxant fins a un gelat 
saborosíssim, passant per magdalenes o una 
cervesa”, il·lustra Rosselló.

Per la seva singularitat, el projecte de 
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Can Rosselló ha estat reconegut per la Paeria de Lleida qui, 
conjuntament amb la Diputació, ha dut a terme estudis de 
viabilitat del cultiu per poder traslladar a la resta de pro-
ductors de l’Horta, una iniciativa que no només significaria 
una reconversió o alternativa a les explotacions, sinó també 
un nou atractiu turístic, com ho són alguns municipis del 
Segrià amb la floració dels fruiters.

A les finques de Can Rosselló s’han plantat enguany 
4.000 plantes de dues varietats, que a partir del mes de 
juny estaran en plena floració, i la finca obrirà portes al pú-
blic amb visites programades, tallers, trobades gastronò-
miques i privades, entre altres activitats. Una manera més 
de conèixer un entorn natural i paisatgístic singular que 
es transforma dia a dia per mantenir la seva essència; ara, 
també, amb olor de lavanda.

Ecolòrgic: llegir el camp per canviar el futur
Amb multitud de realitats diverses i emprenedors, l'Hor-

ta sempre ha estat terra d'experiments i innovació, mante-
nint el denominador comú el coneixement de la natura a 
través del contacte directe. La fruita dolça s'ha mantingut 
com un dels conreus majoritaris al llarg dels anys de l'Horta 
de Lleida, però, alhora, és un dels cultius que està vivint un 
canvi més substancial en la manera com es treballa. La ter-
cera generació dels Garreta, pagesos i ramaders establerts 
entre la Partida de Sant Just, les Torres de Sanui i el Pla de 
Montsó, estava a punt d'abandonar la tradició familiar per 
les dificultats que es derivaven de l'agricultura convencio-
nal quan, de sobte, ara fa nou anys, va presentar-se una 
possibilitat completament diferent d'enfocar l'ofici. “L'agri-
cultura convencional requereix molt volum, depèn de l'es-
peculació i tot sovint només t'ofereix 'molletes'”, manifesta 
Jordi Garreta. Però les múltiples realitats que coexisteixen 
en aquest indret van permetre que, un bon dia, unes estu-

diants d'Enginyeria Agrària amb grans idees es creuessin al 
seu camí. En acabar les classes, les enginyeres agràries, que 
vivien en una de les finques de la família, acudien a l'Agru-
pació de Defensa Vegetal de Producció Ecològica de Ponent, 
una mica més a l'oest, al Camí de Sant Just. És així com, a 
través d'elles, el Jordi va conèixer més de prop l'agricultura 
ecològica, va assistir a xerrades i a cursos fins que va decidir 
fer el pas: reconvertir tots els camps en conreus 100% eco-
lògics. Això implicava canviar totes les lleis, per molt que 
la fruita pogués continuar sent la mateixa, apropar-se als 
conreus d'una manera totalment diferent: “la conversió a 
camps ecològics és un procés complicat perquè has de des-
intoxicar el terreny. No és que l'agricultura convencional 
sigui dolenta, però sí que és molt més forçada: els cultius 
són de síntesi, les plantes es fan dependents d'aquests in-
puts i, al moment que els ho treus, passen estrès. És com un 
procés de desintoxicació, però després del trauma, són més 
feliços”, explica el Jordi.

Aquest procés de transformació no hauria estat possible 
sense la dèria del Jordi per conèixer a fons el funcionament 
de la terra en què vivia. Un procés que requeria paciència, 
experimentació i molta atenció: “l'agricultura ecològica et 
fa ser més observador. Amb la convencional, cada deu dies, 
ensulfates per matar les cuques i tires herbicida per treba-
llar còmodament. L'arbre es veu vigorós, però no tenim en 
compte -ni volem saber- què hi ha davall”. Al contrari que 
amb la convencional, a les finques dels Garreta, les males 
herbes no són enemics que cal eliminar, sinó senyals de la 
terra que cal llegir per saber què necessita realment: “se-
gons l'herba que surt, saps si tens un problema o una virtut. 
Si per exemple, surt un card, tot i que pel pagès convencio-
nal pot semblar que és un mal senyal, t'està indicant mol-
tes coses, com que la terra està massa compactada. El card 
baixa fins a set metres de profunditat i et descomprimeix la 

terra pujant els nutrients. Si deixéssim un pati abandonat, un 
card faria que, amb el temps, tornés a ser cultivable”, indica 
Garreta, qui explica que també les malves, les milloques i les 
plagues parlen de l'estat de la terra i del desequilibri nutri-
cional, com el pugó, que assenyalaria un excés de nitrogen. 
“Amb l'agricultura ecològica busques l'equilibri natural. Lò-
gicament, no tindrem superproduccions, sinó les que aquell 
territori pugui donar”, assegura. A més, amb el temps, han 
aconseguit deixar d'utilitzar 
menys fitosanitaris i apro-
fitar més els recursos na-
turals: “no vols intentar ser 
més espavilat que la natura, 
perquè això és impossible. 
Si vas de la seva mà, acabes 
gastant menys i tot acaba 
sent més viable”, afirma.

Amb aquesta agricultu-
ra més conscient, la família 
contribueix al desenvolupa-
ment local sostenible de la 
zona, preservant la biodi-
versitat vegetal i animal de 
l'Horta de Lleida. El canvi 
de plantejament, és clar, 
condueix també a uns dife-
rents resultats. El respecte 

“L'agricultura 
convencional 
requereix molt 
volum, depèn de 
l'especulació i 
tot sovint només 
t'ofereix 'molletes'”

per la terra de Cal Garreta es tradueix la gran qualitat 
dels seus productes, més valorats que els que obtenien a 
partir de l'agricultura convencional, i molt apreciats, sota la 
marca 'Horta de Lleida', per Alemanya, França i Anglaterra, 
consu-midors assidus de fruita ecològica i de qualitat, tot i 
que la família espera que els seus principals consumidors 
acabin sent, un bon dia, els mateixos lleidatans.
De tot aquest gir radical n'ha nascut el seu producte 
estrella: el suc de paraguaià Ecolòrgic, amb el sabor de 
l'Horta i el color del sol ponent, que es pot trobar en 
botigues i establiments d'arreu de la ciutat. “L'agricultura 
ecològica permet que et puguis guanyar la vida, que és 
part de la sostenibilitat. Ara tenim contacte directe amb el 
consumidor, sabem el que vol, i la producció va de la mà 
de la comercialització”, assegura Garreta, que ens 
confessa que els primers anys li arribaven imatges de la 
seva pròpia finca a través dels grups de Whatsapp de gent 
convençuda que s'estava equivocant, però que durant els 
últims anys, en veure que s'ha sostingut i que el seu 
producte es valora, alguns agricultors s'han interessat pel 
seu procés. 
El camí a seguir per tots aquells qui desitgen seguir vivint a 
l'Horta i de l'Horta pot variar, però la família ho resumeix, 
en qualsevol cas, amb un lema molt clar: “si tractem la 
natura com a principi, no hi haurà final”.



TR La revista de www.territoris.cat

11

TR La revista de www.territoris.cat   Publireportatge 

10

Torrons Roig d’Agramunt

La família Roig, natural d’Agramunt, va començar a escriure la seva 
història l’any 1922, de la mà del seu fundador, el mestre torronaire Lluís 
Roig Piqué. Una trajectòria que enguany ha arribat als cent anys de vida, 
transcorreguts treballant entre la tradició i els nous reptes agroalimentaris 

de la mà de la quarta generació Roig

orrons Roig compta amb un establiment comer-
cial, on hi trobem l'inigualable obrador, situat al 
quilòmetre 19,1000 de la carretera local 303. 
De fet, aquesta firma agramuntina va ser pionera T

comercialitzant la ‘barra catalana’ de 500 g, i incorporant la 
seva pròpia auca amb la història familiar, de la mà de l’artista  
Guillem Viladot.
El procés d’elaboració de les seves propostes és totalment 
artesà i basat en les receptes tradicionals, per tal que cada 
mos sigui únic i especial. A més de l’excel·lent qualitat del 
seu assortiment, Torrons Roig destaca per l’ús d’ingredients 
de proximitat en les seves receptes, com ara de fruits secs 
de l’última collita. 
Torrons Roig elabora una gran varietat de torrons, xocolates i 

altres especialitats dolces (neules, carquinyolis, ametlles ga-
rapinyades, galetes farcides de torró, licors, mel, confits, i un 
llarg etcètera), un ventall de productes que no poden faltar 
en tota bona taula aquestes festes de Nadal. 

“El procés d’elaboració de les seves 
propostes és totalment artesà i basat en 
les receptes tradicionals, per tal que cada 
mos sigui únic i especial”

Text: Esther Barta i Cristina M
ongay / Fotografies: Torrons Roig
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Que tornin les abraçades!
questes festes de Nadal del 2021, tot i les preven-
cions que hem de mantenir davant un virus con-
tra el qual sabem defensar-nos millor, però que 
no ha desaparegut, han de servir per fer balanç A

de l'esforç col·lectiu que hem realitzat i conjurar-nos amb 
força per a recuperar allò que més hem trobat a faltar: abra-
çar-nos com a símptoma de la recuperació de les relacions 
socials, les quals ens distingeixen com a éssers humans.
Aquest és el sentit profund de la lluminosa instal·lació que 
enguany ha tornat a omplir el pati de l'Institut d'Estudis Iler-
dencs. 'Abraçades de llum' és l'expressió dels millors propò-
sits per al 2022, un any que estem a punt d'estrenar després 
de viure i superar la pitjor crisi socioeconòmica de la qual 
tenim record.

Ens mereixem les abraçades perquè sense un full de ruta 
a les mans sobre com superar la pandèmia, la gent de les 
terres de Lleida, Pirineu i Aran hem sabut sobreposar-nos al 
sotrac inicial i planificar el nostre futur sobre la base de nous 
fonaments que han de garantir el benestar de les properes 
generacions. D'aquí la necessitat de transformar l'actual 
sistema econòmic i apostar indefectiblement per una nova 
economia verda, circular i altament digitalitzada que, des 
del foment dels nostres productes locals de qualitat, generi 
noves oportunitats laborals que retinguin el talent territorial 

i captar-ne de nou. Perquè a la nostra terra conreem talent!
Des de la Diputació de Lleida estem fortament compro-

mesos amb aquesta visió de la nostra demarcació, la qual 
ens han d’ajudar a trencar dècades d’un cert menysteniment 
de l’orgull de pertànyer a les comarques de Lleida, Pirineu 
i Aran. Abans de l’arribada del virus ja vam apostar per la 
necessitat d’aquest canvi de paradigma, que la tossuda rea-
litat no ha fet més que accelerar. I, com s’acostuma a dir, la 
inspiració ens ha agafat treballant.

Hem obert la Diputació de Lleida a tots els municipis i 
les comarques amb la creació de plans econòmics sobre ba-
ses equitatives, públiques, transparents i objectivables; hem 
donat major reconeixement a l’autonomia municipal; i una 
major eficàcia en la gestió d’una administració pública cada 
vegada més digitalitzada. No ha estat fàcil la implementació 
d’aquesta manera republicana de governar, però sí que ha 
estat definitiva. 

Hem hagut de forçar una maquinària acostumada a fer 
les coses d’una forma molt diferent. Molts alcaldes tenien 
molt interioritzat que per a obtenir fons de la Diputació ha-
vien de demanar hora, ser rebuts, explicar un projecte i es-
perar que se li digués si sí o si no... Ara, saben els diners que 
rebran en justícia sense haver de demanar i sense haver de 
forçar cap fotografia.

Amb aquests plans destinem al món local uns 60 milions 
d’euros, el 47% dels diners d’ajuts i subvencions. Som trans-
parents i estem compromesos en la lluita contra el despo-
blament a través del principi de l’equitat, què ens va portar a 
dissenyar uns criteris de discriminació positiva a través dels 
quals el 20% dels fons ‘bonifiquen’ el fet de ser un municipi 
en risc de despoblament o que pateix els efectes negatius 
d’un entorn de muntanya. Aquest esforç de justícia distri-
butiva s’ha aplicat des dels plans d’inversions als de política 
cultural. Hem innovat, i queda la satisfacció que les alcaldies 
del territori ens reconeixen com la força dels municipis.

Finalitzem l’any 2021 satisfets de comprovar com s’està 
recuperant l’activitat firal, un dels motors econòmics i de 
projecció dels nostres pobles i viles, un aparador dels pro-
ductes de proximitat. Passat l’estiu, i gràcies a una encomi-
able campanya de vacunació massiva de la població, s’ha 
pogut tornar a organitzar fires amb una certa normalitat. 

Una xifra indica la importància de fer-ho: segons les dades 
del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Llei-
da, a les nostres comarques vam passar de convocar unes 
200 fires anuals l’any 2019 a només una cinquantena aquest 
2021. Però durant aquest temps de confinament, hem tingut 
la sort de tenir-nos a prop productors i consumidors. 

En tot aquest esforç de recuperació hi ha col·laborat tot-
hom, i tothom ha de poder tenir cabuda en l’esperança d’un 
futur més prometedor i just. Que mirar al passat sigui només 
per a recordar amb tendresa aquelles persones estimades 
que ja no hi són amb nosaltres, a les quals no oblidarem mai 
i de les que hem de percebre, allà on siguin, que compar-
teixen el sentiment de felicitat quan ens abracem per desit-
jar-nos un 2022 ple de joia i esperança.

“Ens mereixem les abraçades 
perquè sense un full de ruta a 
les mans sobre com superar la 
pandèmia, la gent de les terres de 
Lleida, Pirineu i Aran hem sabut 
sobreposar-nos al sotrac inicial i 
planificar el nostre futur”

Joan Talarn i Gilabert, president de la 
Diputació de Lleida i alcalde de Bellvís
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El  jaciment del Molí d’Espígol de 
Tornabous confirma l’antiga ciutat 

ibèrica com a capital ilergeta
Els resultats de les darreres excavacions han permès plantejar que el Molí 
d'Espígol va ser la 'capital regional' d'una part important del territori polític 

que avui dia atribuïm a l'antic poble iber dels Ilergets

a darrera campanya d'excavacions realitzada a 
l'antiga ciutat ibèrica del Molí d'Espígol a Tornabous 
va finalitzar el passat mes de novembre i, de les da-
des obtingudes, es va desprendre que el jaciment L

pertany a la 'capital regional' d'una part important del territori 
polític que actualment s'atribueix a l'antic poble dels ilergets.

La campanya d'excavacions d'enguany, desenvolupada en-
tre el 20 de setembre i l'1 d'octubre, ha actuat en el sector 
est/nord-est del jaciment per donar continuïtat a les restes 
descobertes durant la intervenció duta a terme l'any 2020. En 
aquesta es van localitzar part de la muralla corresponent a la 
ciutat del període ibèric ple (MUR-3), amb una torre de flan-
queig i una poterna d'accés en colze a l'interior de l'hàbitat, 
protegida per un mur avançat, la qual cosa va permetre su-
posar que allà s'hi trobava la porta principal d'accés a la ciutat 
per l'est.

La progressió dels treballs arqueològics envers l'est durant 

la intervenció del 2021 ha posat de manifest el complex sis-
tema defensiu de la ciutat, que va patir almenys un parell de 
reforços al llarg dels anys en els quals va ser operatiu.

S'ha pogut documentar un carrer enllosat, en rampa, que 
donaria accés a la ciutat, flanquejat per la torre descoberta 
l'any passat a la banda oest. En aquesta fase, que podria da-
tar-se de primera meitat del s. IV aC, es desconeix quina podria 
haver estat la configuració de la banda est, donada l'existèn-
cia d'una remodelació posterior que canvià de fesomia l'es-
pai. Durant aquesta modificació, l'accés en rampa va quedar 
inutilitzat per la construcció d'un gran bastió angular, massís, 
que segurament s'annexà a la torre de flanqueig ja existent a 
l'oest. Al mateix temps, a aquest bastió, per l'exterior, s'hi va 
adossar un folre de perfil arrodonit, també massís, d'aproxi-
madament 1,5 m de gruix, per donar més estabilitat i protec-
ció a l'estructura de base. L'extrem més oriental del bastió i el 
folre acabava de manera abrupta amb un tall perpendicular, 

Text: Departam
ent de Cultura | Fotografies: Ajuntam

ent Tornabous

el qual permet suposar l'exis-
tència d'un accés a l'interior 
de la ciutat precisament per 
aquella banda.

Així doncs, a mitjans del 
segle III aC, tindria lloc al Molí 
d'Espígol una remodelació de 
la zona d'accés principal a la 
ciutat per l'est, amb l'anul·la-
ció de la porta precedent, i la 
construcció d'un gran i po-
tent bastió en el seu lloc, que 
traslladaria presumiblement 

Catalunya occidental, el nucli urbà del qual ocuparia una 
superfície d'entorn 1 ha. La projecció de les restes visibles 
mostra un jaciment amb un sistema defensiu i un urbanis-
me complexos que van evolucionar i es van desenvolupar al 
llarg d'uns cinc segles (del finals del segle VIII a finals del III 
aC). Durant el període Ibèric ple (segles IV-III aC) es van pro-
duir canvis substancials en el jaciment, detectables sobretot 
a nivell formal, la traducció política, social i econòmica dels 
quals portaria a considerar el Molí d'Espígol com una autèn-
tica ciutat protohistòrica. Aquesta nova realitat urbanística 
de distribució dels espais i del seu sistema defensiu amb 
unes potents muralles i l'existència de fossats atorgarien al 
jaciment una gran monumentalitat que ha capitalitzat els es-
forços de la recerca en els darrers dos anys.

la nova entrada uns metres més cap a l'est. Aquesta reformu-
lació va significar una important obra de monumentalització 
de l'accés, mostra de prestigi i poder. Però també, alhora, 
la necessitat dels habitants del Molí d'Espígol per dotar-se 
d'unes defenses que garantissin la seva protecció.

En conclusió, la campanya de 2021 ha superat els objec-
tius proposats i ha permès cloure el projecte MECI amb no-
vetats inesperades que donen un nou rumb a la recerca al 
jaciment. La solució a aquests nous enigmes caldrà trobar-la 
en la continuïtat dels treballs i en el plantejament d'un nou 
projecte de recerca.

Trajectòria de les excavacions
El Molí d'Espígol és el jaciment ibèric més gran de la 
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Endinsar-se en un bosc té la capacitat 
de reduir l’estrès

Així ho demostra un nou estudi que analitza l'evolució del cortisol, 
l’hormona de l’estrès, i altres biomarcadors durant una exposició de 8 

hores a un bosc d'alzines mediterrànies

n equip del Centre de Ciència i Tecnologia Fo-
restal de Catalunya (CTFC), en col·laboració amb 
investigadors del CREAF, la Universitat Autòno-U

ma de Barcelona i la Universitat de Múrcia, han dut a terme 
un estudi que demostra que els boscos poden ser una eina 
vàlida de medicina preventiva per mitigar els nostres nivells 
d’estrès.   

Els resultats de la recerca mostren l’efecte fisiològic i 
psicològic de l’exposició al bosc en diferents biomarcadors 

i proporcionen dades rellevants en aquest camp de recerca 
tant per a la comunitat científica com mèdica.  

“D’aquesta manera, fem una passa més per considerar 
els boscos com una eina vàlida de medicina preventiva que 
pot ser considerada per la sanitat pública i la societat en 
general; els boscos poden ser espais on mitigar els nostres 
nivells d’estrès”, explica Albert Bach, autor de l’article. Bach 
és investigador del CTFC a l’Environment and Human Health 
Lab (EH2 Lab), on ell i el seu equip, liderat per la Dra. Roser 

Text i Fotografia: Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya

Maneja, estudien els complexos vincles entre la natura i la 
salut humana. El seu objectiu és informar i facilitar la presa 
de decisions segons dades científiques.  

L’estudi s’ha dut a terme amb la participació de 31 per-
sones voluntàries a qui se’ls van recollir mostres de saliva en 
diferents moments durant 8 hores, abans i després d’endin-
sar-se en un alzinar del Parc Natural del Montseny. 

“Els resultats de la recerca mostren l’efecte fisiològic i 
psicològic de l’exposició al bosc en diferents biomarcadors 
i proporcionen dades rellevants en aquest camp de recerca 
tant per a la comunitat científica com mèdica”

Tot el que la saliva pot explicar 
 El mostreig de saliva s'utilitza àmpliament com a mètode 

no invasiu en estudis d'estrès, donat que permet una anàlisi 
freqüent en intervals curts de temps facilitant un seguiment 
continu. Concretament, s'han estudiat tres biomarcadors: 
una hormona (el cortisol), un enzim (l'alfa-amilasa) i un anti-
còs (la immunoglobulina).

“El cortisol salival és el marcador més utilitzat en els 
estudis que analitzen els efectes del bosc sobre la regulació 
de l’estrès i és útil per estudiar-ne els beneficis psicofísics.”

Els resultats mostren, per una banda, una disminució 
significativa de les concentracions de cortisol a partir de 
la segona hora d’exposició al bosc que es manté fins al 

final de l’exposició. 
Per altra banda, es mostra un augment significatiu de l'ac-

tivitat de l'alfa-amilasa a partir de la primera hora d’immersió 
en el bosc, tot i que després es manté estable. Aquest enzim es 
presenta com un marcador del sistema nerviós autònom i s’uti-
litza per avaluar l’efecte positiu del medi natural en humans. 

Finalment, s’evidencia una disminució  significativa  d’im-
munoglobulina a partir de la quarta hora d’exposició, l’ex-
pressió de la qual s'ha relacionat amb l'estrès mental. 

El temps que passem al bosc, importa 
El potencial dels boscos com a font de salut és una dada 

corroborada per nombrosos estudis que aporten proves dels 
seus beneficis i correlacionen l'exposició a aquests ecosiste-
mes amb la regulació de l’estrès. Tot i això, la majoria dels 
estudis realitzats fins ara només havien tingut en considera-
ció exposicions a curt termini, mentre que el present estudi 
és el que ho fa per primera vegada amb una avaluació de 8 
hores d’exposició.  

A més, també és la primera vegada que es realitza un 
estudi d’aquestes característiques en boscos de l’àmbit me-

diterrani amb resultats satisfactoris, el 
que “significa un pas endavant i obre la 
porta a noves investigacions en aquests 
tipus de bosc”, conclou Bach.
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Hotel Jardí, la millor rebuda al 
visitant del Pla d’Urgell

Situat a la Plaça de l’Estació de Mollerussa, l’Hotel Jardí dona una 
benvinguda càlida i confortable als visitants de la comarca

’Hotel Jardí va ser fundat l’any 1912 per Felip Llau-
det i Montserrat Romeu, els besavis de la genera-
ció que actualment dirigeix aquest establiment. La 
proximitat del seu tracte, i la qualitat de les seves L

instal·lacions, han fet possible que la seva trajectòria dugi a 
la maleta més de cents anys d’història, acollint a milers de 

viatgers sota el seu sostre. 
El que va néixer com una petita posada de sis habitaci-

ons i un restaurant, ha anat evolucionant amb el transcurs 
del temps i actualment ofereix als seus clients tot allò que 
necessita per al seu descans i la seva comoditat, així com per 
seguir treballant en el frenètic ritme actual. 

Text: Cristina M
ongay | Fotografies: Hotel Jardí

Compta amb un total de 60 habitacions, 40 apartaments 
en tres edificis que es lloguen per dies, setmanes o mesos, 
així com d’un servei de lloguer de places de garatge. 

L’entrega de l’equip de l’Hotel Jardí fa que, any rere any, 
s’emprenguin obres de renovació de les instal·lacions. Així, 
qui opti per allotjar-se en aquest indret, podrà gaudir de tres 
tipologies d’habitacions, amb la millor connexió a la xarxa i 
smart TV. A més, s’ofereix un variat bufet per esmorzar i una 
carta room service per sopar, ja sigui a la mateixa cafeteria o 
a l’habitació reservada.

La quarta generació que regenta l’establiment s’ha en-
carregat d’optimitzar al màxim l’estat d’aquest Hotel ple 
d’història. Entre altres, de renovar tots els baixos, l’edifici 
d’apartaments i les plantes de les habitacions en sis fases 
d’actuació. Així, els visitants poden gaudir d’uns 3.000 m2 
amb totes les comoditats com si estiguessin a casa seva.

En les seves instal·lacions, a més, es disposa de tres sales 
per celebrar esdeveniments de tota mena, una àmplia re-
cepció, una sala de jocs, un magnífic pati obert on relaxar-se, 
i servei de cafeteria per agafar forces abans de reemprendre 
el viatge.

“L’entrega de l’equip de l’Hotel Jardí fa 
que, any rere any, s’emprenguin obres 
de renovació de les instal·lacions. 
Així, qui opti per allotjar-se en aquest 
indret, podrà gaudir de tres tipologies 
d’habitacions, amb la millor connexió a 
la xarxa i smart TV”
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Enginyeria climàtica

ue lluny queden les paraules “How dare you”, que 
va pronunciar Greta Thunberg a la Conferència 
del Canvi Climàtic de les Nacions Unides i que van 
iniciar múltiples protestes a grans ciutats del món 

Q
al llarg del 2019. Tot el soroll mediàtic sobre la urgència de 
passar a l’acció davant del canvi climàtic va quedar apagada 
l’any següent. La COVID-19 ha suposat un parèntesi del qual 
ens hem despertat de sobte, i més aviat esglaiats.

Els titulars s’omplen de paraules com ‘carestia’, ‘inflació’, 
‘escassetat’…, i a aquests cal sumar l’experiència directa que 
té la ciutadania. El canvi climàtic torna amb força a ocupar 
la capçalera de la nostra vida quotidiana. Les protestes es 
fan més dures. Grups com Extinction Rebellion, moviment 
internacional de desobediència civil, diuen que la vida a la 
terra està en crisi i s’enfronta a una extinció massiva. Vol que 
els governs declarin l’emergència climàtica i ecològica i pren-
guin mesures immediatament.

Són molts els moviments ecologistes que preconitzen un 
cicle de decreixement, l’abandonament del mode de vida ca-
pitalista, l’ús d’energies renovables, la descarbonització… En 
definitiva, una agenda conservacionista. De fet, molts punts 

de l’Agenda 2030 prevista per l’ONU van en aquest sentit: 
acceleració en allò social (enginyeria social), abandonament  
del model capitalista en allò econòmic i la conservació en 
l’ecològic.

Però no tothom opina el mateix. Les grans empreses 
tecnològiques, les més grans del món, creuen que en temes 
d’ecologia ja no n’hi ha prou de posar el fre de mà productiu. 
Advoquen per trepitjar l’accelerador tecnològic. Colonitzar 
Mart (Elon Musk) o augmentar la nostra biologia a través 
de la tecnologia -l’anomenat ‘transhumanisme’- que pre-
veuen empreses associades a Google, serien algunes de les 
vies que ja s’assagen. Curiosament, mentre escric aquestes 
línies, s’acaba de celebrar una conferència sobre la inversió 
en tecnologies del canvi climàtic ‘Climate Tech Summit’ en 
què Bill Gates diu que apareixeran vuit o deu noves empre-
ses com Tesla (que ha doblat el seu valor l’últim any), així 
com altres més de l’estil Google, Microsoft o Amazon, que 
són les més grans del planeta. Indubtablement, el gran ca-
pital considera el canvi climàtic com l’oportunitat del segle.

Un altre grup heterogeni de pensadors va més enllà del 
dualisme ‘acceleració-decreixement’ i preconitza l’engi-

Text: Ram
on Santacana | Fotografies: Departam

ent d'Acció Clim
àtica / sostenible.cat

nyeria climàtica. Es tracta de prendre el comandament sobre 
el rumb de l’ecologia i fer una acció sobre el planeta a gran 
escala. En definitiva, de planificar l’ecologia. No és estrany 
que algunes d’aquestes propostes vinguin de països amb tra-
dició de planificació com Rússia. Entre aquestes propostes hi 
ha la creació de grans zones naturals lliures d’éssers humans, 
espais que abastarien més de la meitat del planeta (terrafor-
mació); concentrar la població en megaciutats verticals de 
centenars de milions d’habitants i robotitzar la producció in-
dustrial als subterranis d’aquestes ciutats, llocs on ni tan sols 
caldria climatització o il·luminació. Les ciutats estarien en-

voltades de plantes de descarbonització i obtenció d’energia 
renovable i pràcticament no hi hauria transport humà entre 
aquestes ciutats que serien un nombre molt reduït.

Autors com Aaron Bastani ho han batejat com ‘comunis-
me de luxe totalment automatitzat’. Empra la paraula ‘co-
munisme’ perquè les grans decisions no es deixarien a la lliu-
re iniciativa, sinó que es prendrien de manera socialitzada. 
Quan contemplo aquestes ciutats verticals, moltes buides, 
que s’han construït a la Xina per tot arreu, no puc deixar de 
pensar cap on estan apuntant. És indubtable que llegirem 
més sobre aquests temes.

“Les grans empreses 
tecnològiques, les més grans 
del món, creuen que en temes 
d’ecologia ja no n’hi ha prou en 
posar el fre de mà productiu”
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Innovart, construint entre la saviesa 
tradicional i els nous materials
L’empresa de construcció Innovart, situada a Torrefarrera, ofereix als 
seus clients una àmplia gamma de serveis que van molt més enllà del que 

habitualment es vincula al món de les constructores

’ampli ventall de possibilitats constructives que 
desplega va des de la bioconstrucció a la creació 
d’habitatges container, passant per les construcci-
ons efímeres i els treballs de restauració i conserva-L

ció del patrimoni de tots.  

Professionalitat i rigor al servei del patrimo-
ni històric

Tot i la fermesa dels fonaments d’aquesta empresa fami-
liar de segona generació, que du a l’esquena més de vint-i-
cinc anys de trajectòria, Innovart es refundà l’any 2010. Ho 
feu oferint als seus clients els serveis habituals de construcció 
i incorporant altres especialitats com ara la certificació oficial 
que els acredita per treballar amb patrimoni històric arquitec-
tònic i escultòric. 

>> Innovart és especialista en treballs amb pedra, tàpia i
tècniques antigues de construcció, fet que la situa en un nom 
paradigma empresarial

Entre altres testimonis del patrimoni cultural i històric po-
nentí, Innovart ha intervingut en la conservació del campanar 
de la Seu Vella, l’antic convent del Roser, l’església de Santa 
Maria de Gardeny o les Fonts de Guissona. També en multitud 
de masies i cases pairals particulars de decennis d’història.

Projectes de construcció 360° per a particu-
lar i empreses

Un altre dels grans puntals d'equip d'Innovart és que ofe-
reix un acompanyament total, des de l’esborrany a l’entrega 
de claus, a tothom qui somiï construir el seu propi habitatge. 

L’assessorament en aquests first steps és una peça clau 
per ajustar al màxim els objectius i les idees de qui fa l’encàr-
rec a les possibilitats tècniques i materials, així com perquè 
cada projecte s’adeqüi a la perfecció a les necessitats con-
cretes de la clientela i proporcioni a aquesta la qualitat de 
vida imaginada. 

Innovart exerceix de constructora així com de promotora 
i immobiliària, oferint des del solar on erigir l’edifici a la ges-
tió de la concessió de crèdits. 

La cimentació, la realització de l’estructura, els tanca-
ments, i fins i tot els acabats estan contemplats en els pro-
jectes d’Innovart.

>> A més, l’equip d’Innovart realitza reformes parcials i
integrals de vivendes i locals comercials sense intermediaris

Construcció efímera, quan no existeixen  
els límits 

L’objectiu de complir el més eficient possible amb les ide-

Text: Cristina M
ongay | Fotografies: Innovart

es dels seus clients fa que la inversió d’Innovart en I+d+i sigui 
un pas recorrent en el se calendari. En aquest aspecte, cal 
indicar que l’empresa compta amb personal qualificat i tèc-
nics titulats que desenvolupen les tècniques i les habilitats 
concretes requerides en cada intervenció. 

A més, aposten per la formació contínua i disposen d’una 
nau-taller a Torrefarrera de 500 m2 on desenvolupen tota 
mena de treballs al detall en polièster, termoplàstics, fibra 
de carboni i altres polímers d’arquitectura efímera, tant per 
particulars com per empreses o institucions. Així, donen for-
ma a escenaris, aparadors, petites construccions, etc.

Innovart, la mirada posada en el passat, el 
present i el futur

Innovart explora contínuament amb el concepte de qua-
litat, ja sigui la qualitat i l'especialització dels serveis que 
ofereix, la qualitat dels materials amb els quals treballa i la 
qualitat a l'hora de l’execució. No és d’estranyar, doncs, que 
“Obres de qualitat, qualitat de vida” sigui molt més que el 
seu lema.

A més d’aquest compromís amb els clients, basat en la 
formació i l’experiència, intervé en el seu modus operandi la 
proximitat entre la seva base d'operacions i el territori.

Innovart aposta per optimitzar el procés constructiu de 
la plana ponentina en fórmules que van des de la creació de 
blocs de pisos plurifamiliars a habitatges unifamiliars.
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La música com a inversió: autors, 
royalties i fons d'inversió

Com a actiu "invertible", el mercat de drets d'autor musicals es farà un lloc 
en el món de les finances internacionals

omençarem amb una declaració de principis: qual-
sevol activitat que proporcioni un flux d’ingressos 
futurs es pot convertir en un actiu on invertir. Això 
passa, per definició, amb les empreses, però en les C

darreres dècades cada cop més activitats són analitzades amb 
ull financer per acabar essent considerades un simple actiu 
capaç de ser transferit a un inversor que busca rendibilitat, a 
canvi d’una transacció monetària. En conseqüència, per què 
no invertir en drets d’autor de música, els ingressos dels quals 
segueixen aquest patró? Segons alguns experts en valorar ca-
tàlegs musicals, els royalties ofereixen una rendibilitat ajusta-
da a risc molt significativa, però també aporten altres carac-
terístiques interessants, com ara un calendari de cash flows 
futurs predictible, una correlació molt baixa amb altres actius 
-tant tradicionals com alternatius- i una durada molt llarga en
el temps (els drets d’autor tenen vigència fins a 70 anys des-
prés de la mort de l’autor). Però, com veurem més endavant,
no totes les opinions conflueixen.

Des del punt de vista tècnic, l’operació consisteix en pagar 
una quantitat 'a preu fet' al propietari dels drets, que inicial-
ment sempre és l’autor, a canvi de quedar-se tot el flux futur 
que generin aquests drets, que com hem vist tenen una dura-
da molt dilatada. Res esotèric.

Enguany, ha estat de molta actualitat el mercat de la mú-
sica, atès que hi han començat a aterrar fons d’inversió a la 
recerca de royalties que els proporcionin uns ingressos fu-
turs més o menys previsibles. En aquest sentit, ha destacat 
el fons que ha aixecat la firma Hipgnosis Songs Fund conjun-

tament amb Blackstone, amb un volum total de 860 milions 
d’euros destinats a invertir en drets de cançons. El vehicle es 
diu Hipgnosis Songs Capital, mentre que la companyia fun-
dadora -Hipgnosis- va ser creada pel músic Merck Mercu-
riadis, que prèviament havia gestionat la carrera d’estrelles 
com Beyoncé, Elton John, Guns N’ Roses, Pet Shop Boys o 
Iron Maiden. Molt probablement la denominació està ins-
pirada en el col·lectiu d’artistes homònim nascut a Londres 
a finals dels 60, l’activitat dels quals girava al voltant del dis-
seny de caràtules de vinils.

El gran èxit del col·lectiu va arribar arran de la publicació de 
l’àlbum The Dark Side of the Moon (1973), de Pink Floyd, amb 
disseny gràfic d’ells mateixos. Però els objectius de Mercuri-
adis són més financers i menys artístics, i per això presumeix 
d’haver adquirit un catàleg superior a les 64.000 cançons, que 
inclouen més de 150 temes guanyadors d’un Grammy. Més 
d’un 20% dels títols han estat al top 10 dels rànquings mu-
sicals i una mica més d’un 5% són números 1. El gran salt de 
la companyia es va produir l’estiu del 2018, quan les accions 
van començar a cotitzar a borsa a través d’una OPV (Operació 
Pública de Venda, IPO en anglès). El capital aconseguit per la 
venda va ser superior als 200 milions de lliures esterlines, en 
una operació marcada per la sobredemanda dels inversors. 
Tres anys després de l’inici de la negociació de les accions, el 
màxim titular és el fons Newton, amb prop del 10% del capi-
tal, seguit pels també fons Investec i Cazenove (entre el 7% i el 
7,5%), i per l’asseguradora Aviva (per sota del 7%).

De la mateixa manera que la firma Hipgnosis cotitza a 
borsa, també ho fa el fons d’inversió d’una 
companyia discogràfica, Roundhill Mu-
sic, sota la denominació de Roudhill Music 
Royalty Fund Limited i que en aquests mo-
ments té un valor de mercat superior als 260 
milions de lliures esterlines.

Però Hipgnosis no ha estat pas l’únic ope-
rador actiu en aquest mercat en els darrers 
mesos, perquè el fons Apollo Global Mana-
gement (inversors en més de 350 companyi-
es i amb uns recursos de 83.000 milions de 
dòlars) ha anunciat que dotarà amb 1.000 
milions de dòlars el vehicle inversor Harbour 
View, fundat per l’emprenedora Sherrese 
Clarke Soares i amb l’objectiu únic d’invertir 
en drets musicals. Una altra de les operacions 
destacades de l’any ha estat la col·laboració 
del fons KKR (amb inversions a empreses per 

Text: Roger Vinton / AM
IC - Redacció 

valor de 234.000 milions de dòlars) amb la discogràfica BMG 
(ara en mans de Sony) per destinar 1.000 milions de dòlars a 
la compra de catàlegs musicals. Finalment, també cal destacar 
la inversió de l’estiu passat d’Oaktree Capital (158.000 mili-
ons de dòlars en actius gestionats) per valor de 375 milions 
a l’empresa Primary Wave Music de Lawrence Mestel, que es 
dedica a diversos segments dins del mercat musical, entre ells 
la gestió de catàlegs.

Sense música en directe
Una de les conseqüències de la pandèmia del 2020 va ser 

l’increment de consum de la música de catàleg pel simple 
motiu que era del tot impossible dur a terme actuacions en 
directe durant bona part de l’any. Més enllà de la conjuntu-
ra particular de l’any crític de la pandèmia, el cert és que la 
música per subscripció ha passat a ser un mercat clau dins el 
negoci de la música gravada (als Estats Units, dos terços del 
consum musical fora de concerts és via subscripcions a pla-
taformes). Mentre que al país nord-americà hi ha 80 milions 
d’usuaris d’aquests sistemes de reproducció musical, a nivell 
mundial s’estan a punt de superar els 500 milions, que gene-
ren més de 21.000 milions de dòlars. El líder destacat d’aquest 
sector és Spotify (32% del mercat), seguit d’Apple Music (16%) 
i Amazon Music (13%).

Altres jugadors importants del sector de la música com 
a actiu d’inversió són ANote Music, Royalty Exchange o 
Focus Point Capital. Les dues primeres es publiciten com a 
marketplace, és a dir, són espais de compravenda de catà-

legs musicals, mentre que la tercera és un fons d’inversió 
tradicional que ha començat a operar també en el sector 
dels drets musicals.

Però a diferència del que alguns analistes asseguren -en 
línia amb el que comentàvem a l’inici de l’article sobre les 
bondats d’aquest tipus d’inversió- d’altres alerten que, en 
realitat, els fluxos de caixa que proporciona un catàleg mu-
sical no són pas fàcils de predir, alhora que posen en dubte 
la tesi generalitzada que aquests rendiments estan descor-
relacionats dels que generen els actius tradicionals i que, de 
fet, poden tenir més correlació amb el cicle econòmic del 
que els defensors d’aquestes inversions proclamen. Sembla 

“Els fluxos de caixa 
que proporciona 
un catàleg musical 
no són pas fàcils 
de predir, alhora 
que posen en dubte 
la tesi que aquests 
rendiments estan 
descorrelacionats 
dels que generen els 
actius tradicionals”

molt raonable pensar que, 
per exemple, el volum de 
subscripcions a plataformes 
de pagament tipus Spotify té 
certa correlació amb la situ-
ació econòmica general.

En tot cas, de ben segur 
que del mercat de drets d’au-
tor de la música en sentirem 
a parlar amb intensitat els 
propers anys i també que, 
com a actiu 'invertible', es 
farà un lloc en el món de les 
finances internacionals.
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Passions que poden arribar a 
aturar el temps

Durant prop de cinquanta anys, la Maria del Carme i en Joan han 
recollit i restaurat  milers d’articles que han classificat i exposat en la 

casa pairal de Cal Quintí

a Maria del Carme –Carme quan hi fas confiança– i 
el Joan em conviden a visitar Cal Quintí, una casa 
pairal de Mollerussa, que sembla estar datada del 
1905. Encara no hi havia posat el peu a l’entrada L

que ja tenia la sensació que el temps s’anava aturant al meu 
costat. La Carme i en Joan exercien d’amfitrions i guies en 
una història familiar que havia quedat impregnada en les es-
tances de Cal Quintí.

Una saga, els de cal Ferrer, que procedeix de Puiggròs, se-
gons explica la Carme tot conduint-me a una petita sala plena 
de fotografies, les quals constataven gràficament els orígens 
del Quintí Ferrer i l’Anita – l’Anna Bosch de Fondarella-. 

Una primera parada que em va permetre conèixer el 
significat del mot ‘Canyet’, el lloc on van residir els Ferrer a 
Puiggròs. “Lloc on es llença, enterra o processa les bèsties 

mortes”, labor a la qual es dedicaven els avantpassats de la 
Carme, valgui aquest petit incís.

Continuàvem el recorregut que obligava a tota mena ob-
servacions de tot l’entorn, ple de mobles, vitrines, i objectes 
damunt de les prestatgeries, tot plegat sota la llum grogosa 
de les bombetes de filament i entre l’enorme amplada de les 
mitjaneres construïdes amb tàpia.

L’interiorisme de l’habitatge, que atribuïa a l’Anita, tot i 
l’antiguitat, denota l’atmosfera de benestar que havia d’envol-
tar la família. Ens asseiem en una sala tots tres per posar en 
ordre diverses qüestions i, a tocar, un recull de la tecnologia 
de l’època (una televisió en blanc i negre i una altra en co-
lor). Els estris audiovisuals es complementaven amb un moble 
amb un magnífic treball d’ebenisteria que incloïa una ràdio, 
un tocadiscos i un petit refrigerador, perfecte per la festa.

Vàrem centrar la conversa en el que realment portava 
a la visita, els milers de peces que la parella havia anat col-
leccionant durant els anys de matrimoni. La Carme, però, 
puntualitza que va ser ella la instigadora d’arreplegar tota 
mena d’estris que considerés interessants, el Joan s’hi va 
afegir com a responsable de la restauració i manteniment 
de les peces.

Un cop casats, la parella van continuar aquesta afició, la 
qual, a mesura que va arribar a coneixement de familiars i 
amistats, es va convertir en excusa d’obsequis i perquè els 
rosancos fessin cap a Cal Quintí.

A mesura que les peces arribaven, la Carme les classi-
ficava amb una etiqueta en la qual costava el nom, la seva 
procedència i la utilitat que tenien per tal de tenir-les per-
fectament identificades. 

Després d'una bona estona d'intercanvi teòric, vam pas-
sar a la visita in situ. El que havien estat els corrals de la casa, 
s’havien convertit en una mena de galeria del col·leccionis-
me de la cultura popular i les tradicions.

Una cuina, amb estris de totes les èpoques; articles de les 
antigues botigues de Mollerussa que havien desaparegut, una 
zona amb els antics aparells de les instal·lacions d’electricitat 
domèstica. També hi eren presents eines de les professions: 
fusteria, construcció (de la saga del Joan Pons), etc. 

La pagesia també compta amb una bona representació 
dels seus elements més tradicionals, des dels antics carros 
als estris de feinejar amb animals, les antigues mesures del 
blat i l’ordi, entre altres andròmines curioses i interessants.

La mostra l’han visitat alumnes dels centres escolars d’ar-
reu, i alguns dels elements han estat presents en l’attrezzo 
de representacions teatrals i d’exposicions monogràfiques.

La Carme em pregunta si entenc el sentit de la passió 
col·leccionista que comparteix amb en Joan. A la qual cosa 
vaig contestar que, per una banda, lloava la feina de restau-
ració i classificació de les peces que realitzaven, però que, 
per a mi, el més destacat era el fet de conservar i mostrar 
de quina manera ha evolucionat la societat. Crec que per les 

“La mostra l’han visitat alumnes dels 
centres escolars d’arreu, i alguns 
dels elements han estat presents en 
l’attrezzo de representacions teatrals i 
d’exposicions monogràfiques”

Text i fotografies: Josep A. Pérez
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noves generacions seria molt important que 
poguessin tenir contacte amb aquesta petita 
part de la història que brolla en cadascuna 
de les peces que la Carme i en Joan custodi-
en amb tant d'afecte.

La parella sempre estan disposats a mos-
trar el seu museu personal, tanmateix de for-
ma modesta, consideren que estaria bé po-
der traslladar la mostra a un lloc més adient i 
obert al públic, perquè les peces són un reflex 
de l’evolució de la nostra història, costums i 
tradicions, cada cop més desconeguts.

“La parella sempre estan 
disposats a mostrar el seu 
museu personal, tanmateix de 
forma modesta, consideren que 
estaria bé poder traslladar la 
mostra a un lloc més adient i 
obert al públic”

FEM CAGAR EL TIÓ
Amb la col·laboració del Centre d’iniciatives soli-
dàries Àngel Olaran.
Dia: 19 de desembre
Hora: 17 h
Lloc: pl. Manuel Bertrand
*per poder-hi participar s’ha de fer un donatiu
per a CIS Àngel Olaran.

LA RESERVA ART TRUCK
El Solaç ha creat un espai only kids on els nens 
podran dibuixar un mural molt màgic.
Dia: 18 de desembre
Lloc: pl. Major
Dia: 23 de desembre
Lloc: c. Ciutat de Lleida
Hora: de 16.30 a 19.30 h
*per poder-hi accedir heu d’ensenyar, abans d’en-
trar, un tiquet de compra mínima de 10 € d’un
establiment associat (es poden sumar tiquets de
diferents establiments).

ELS FOLLETS ITINERANTS
Segueix els nostres follets màgics per Mollerussa.
Dia: 28 de desembre
Hora: 17.30 h
Lloc: segueix-los en el seu recorregut: pl. Pla d’Ur-
gell, av. Generalitat, av. Catalunya, c. Arbeca i car-
rers i places del centre.

L’HOME DELS NASSOS
El dia 31 de desembre busca per Mollerussa l’ho-
me dels nassos del Casal Popular l’Arreu.

TOBOGAN INFLABLE
Tots els nens i nenes podran gaudir pujant, baixant i sal-
tant al nostre parc inflable infantil.
Dia: 4 de gener
Lloc: pàrquing piscines
Hora: de 10.30 a 13.30 h
PÀRQUING GRATUÏT
Compra en un establiment associat i demana la teva hora 
de pàrquings gratuïta. (tiquets fins a exhaurir existències).

RECOLLIDA SOLIDÀRIA
De l’1 al 28 de desembre es fa la recollida solidària (roba, 
joguines, calçat...) al nostre punt d’informació. Els qui hi 
col·laboreu entrareu en el sorteig del joc Mollecity.

SORTEIG D’UN VIATGE A EURODISNEY
Quant realitzis una compra superior a 20 € en un es-

tabliment associat, del 29 de novembre al 5 de gener, 
demana que et posin el segell en la quartilla d’aquesta 
campanya. Quan aconsegueixis emplenar-la amb 10 
segells d’establiments diferents, porta-la al punt d’in-
formació de MC* i participaràs en el sorteig d’un viatge 
a EURODISNEY (condicions del viatge a www.mollerus-
sacomercial.cat).

CONCURS APARADORS
Vota a través de xarxes socials, de l’11 al 28 de desem-
bre, l’aparador que t’agradi més i participaràs en el sor-
teig del joc Mollecity.

ENTRADES A L’AVENTURA DE NADAL
Per cada tiquet mínim de 30 €, regalem una entrada a 
l’Aventura de Nadal (màxim 5 entrades per infant i fins 
a exhaurir-les). Tiquets vàlids de compra a partir del 26 
de novembre.

Viviu el Nadal amb les activitats 
organitzades per Mollerussa Comercial
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ASSplus, suma protecció a 
les teves dades

La correcta gestió de les dades s’ha convertit en una prioritat per a les 
empreses i entitats. Des del 25 de maig de 2018, totes les companyies de la 
Unió Europea que les manipulen han de complir la normativa al respecte. 
Aquesta obligatorietat afecta a la totalitat de les entitats, independentment 

de la seva dimensió o ubicació.

Legislació d’obligat compliment
Totes les entitats que manipulen una base de dades de 

clients, empleats, pacients, usuaris o proveïdors han complir 
amb el Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) i la 
Llei Orgànica de Protecció de Dades Personals i garantia dels 
drets digitals (LOPDGDD). A més, si desenvolupen activitats 
econòmiques a través d’Internet, també han de complir la 
Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i Co-
merç Elèctric (LSSIce).

Per a això, en aquests últims anys les empreses i entitats 
han hagut d'adoptar una sèrie de procediments de treball 
que assegurin la seguretat i la privacitat. Moltes s'han vist 
en la necessitat d'incrementar les seves plantilles o destinar 
recursos addicionals a aquesta qüestió, tant humans com 
materials.

No obstant això, garantir el compliment de tots els re-
quisits legals en matèria de protecció de dades exigeix un alt 
nivell de control i professionalització. Per a ajudar en aquest 
procés, les companyies especialitzades en la protecció de 
dades compten amb els professionals adequats i la prepa-
ració necessària.

En Aplicacions, Solucions i Serveis, S.L. (ASSPlus), s'ocu-
pen que les organitzacions estiguin tranquil·les respecte al 
compliment de les normatives. Són experts en la prestació 
de serveis integrals en aquesta matèria, que van des d'as-
sessoria a consultoria, auditoria, formació i a l'adequació de 
pàgines web a la LSSIce, a més de comptar amb els serveis 
del Delegat de Protecció de Dades (DPD).

ASSPlus, la solució per a protegir les nostres dades
Tenir a una companyia d'aquest calat al nostre servei 

implica un assessorament i acompanyament personalitzat 
en tot el procés d'implantació de la reglamentació. Tot co-
mença amb una valoració inicial de l'estat de compliment 
normatiu. Després, realitzen una proposta econòmica per-
sonalitzada i ajustada a la necessitat del client. I una vegada 
compten amb el vistiplau per a començar a treballar, recu-
llen la informació necessària amb una visita presencial a les 
instal·lacions, a més d'identificar i registrar les activitats de 
tractament. A això se suma l'elaboració de la documentació, 
la qual cosa inclou clàusules legals, contractes i adaptació de 
documents.

En l'actualitat, totes les empreses i entitats públiques i 
privades han de complir amb aquests requeriments. Per 
això, si comptem amb el suport de professionals experts i 
qualificats com aquests, ens facilitaran el treball i, en conse-
qüència, milloraran els nostres resultats.

“Garantir el compliment de tots els 
requisits legals en matèria de protecció 
de dades exigeix un alt nivell de control i 
professionalització”
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' Lleida pels refugiats', quan la 
solidaritat trenca fronteres

Parlem amb Pilar Sierra, la presidenta de l’associació ponentina dedicada 
a dignificar la vida de les persones refugiades i migrades

n un moment tan sensible com el que vivim, en ple-
na crisi sanitària i climàtica, encara defugeix més de 
les nostres ments un tema importantíssim a abor-
dar per la societat –els Governs– d'Europa: la crisi E

dels refugiats. És inconcebible que perdem el cap en dinà-
miques supèrflues, consumistes i buides d’esperit –de l'estil 
del Black Friday–, que ens generen necessitats il·lusòries, i 

desenfoquem l'atenció vers la urgent actuació humanitària 
que hem de resoldre dins i a tocar de les nostres fronteres.
Per aquest motiu, parlem amb la Pilar Sierra, la presidenta 
de l'associació de persones voluntàries 'Lleida pels refugi-
ats', que posa en el punt de mira la solidaritat i la cooperació 
reals que som capaços de desenvolupar.

Ets docent i véns del 
camp de la Història, com 
t’interesses pels refugiats 
del segle XXI?

L’any 2015 vaig seguir for-
ça de prop la crisi de refugiats, 
sobretot a l’illa de Lesbos. A 
mesura que anava coneixent 
més detalls del cas, em vaig 
anar indignant moltíssim. 
Al·lucinava que l’Europa dels 
Drets Humans permetés les 
condicions infrahumanes que 
patien tantíssimes persones. 
La crisi dels refugiats és un 
drama, un genocidi en majús-
cules, i la història ho recollirà.

 Amb aquest sentiment a 
flor de pell, decideixes mar-
xar i aterrar als campaments 
grecs de refugiats.

Jo volia anar a veure amb 
els meus propis ulls el que 
passava a Moria (a l’illa de 

Lesbos), però llavors (l’any 
2016) el Govern grec va 
tancar l’accés als voluntaris 
independents. Llavors vaig 
anar al camp de Katsikas, al 
nord-oest de Grècia, amb 
unes amigues. De fet, al prin-
cipi de la crisi de refugiats a 
Grècia, gran part de volunta-
ris eren catalans i espanyols. 
L’impacte va ser bestial! En 
aquell moment la majoria de 
refugiats eren sirians, afgane-
sos i yasiris, els quals practi-
quen una religió preislàmica. 
El que et trobes als camps 
són famílies d’un nivell mitjà 
–com podríem ser nosaltres
mateixos– que t’expliquen
històries terribles. Vaig conèi-
xer, per exemple, propietaris
de supermercats, estudiants
universitaris d’enginyeria
informàtica o una presen-

tadora de la TV de Damasc. 
En aquell moment, la teva 
escala de valor es trenca to-
talment.

Creus que actuem d’una 
manera paternalista amb els 
desplaçats? És a dir, com si 
‘els haguéssim de perdonar 
la vida’, o com si fossin per-
sones inferiors a nosaltres?

Quan els veus vivint en 
unes tendes de campanya 
de l’exèrcit, de lona, sense 
terra, que hi entren tots els 
bitxos, que s’inunden cada 
vegada que plou... se’t tren-
ca l’ànima. I així viuen nens 
petits, dones embarassades, 
gent ferida de la guerra. Et 
preguntes: què està passant 
aquí? En aquella època, els 
refugiats creien que en arri-
bar a Europa ja havia acabat 
el seu calvari, però el temps 

ha fet que es donin compte 
que no és així. Han passat 
els mesos, fins i tot els anys, 
i ningú els ha donat cap so-
lució. Per tenir una primera 
cita per demanar asil polític, 
han de fer la tramitació per 
mòbil, i en grec. Unes coses 
increïbles! Gent que ha mar-
xat amb una mà davant i una 
altra al darrere, i que pro-
cedeix d’un altre país. Com 
la burocràcia pot exigir-los 
aquests tràmits? La sensació 
del camp era de no futur. De 
fet una senyora em va pre-
guntar: “Vosaltres, els espa-
nyols, ens voleu als refugiats 
oi?”, i jo no sabia que contes-
tar, perquè el poble potser sí, 
però el Govern no. 

Què va passar quan vas 
tornar a casa teva, després 
d’aquest primer viatge?

Al camp de Katsikas hi 
vaig estar tres setmanes, on 
vaig escriure un quadern de 
camp. I quan vaig tornar a 
Lleida, no podia ni obrir-lo. 
Sentia massa emocions. Vaig 
deixar passar una mica de 
temps, un mes i mig aproxi-
madament, i llavors vaig co-
mençar a parlar de l’experi-
ència. Sense cap dubte, la 
meva perspectiva va canviar. 
Al tornar a Ponent, vam cre-
ar finalment l’associació. El 
2017 vaig tornar a Grècia, a 
Tessalònica, i allí vaig fer tas-
ques de logística (repartint 
roba, fruita i verdura, etc.) i 
vam fer algunes tasques amb 
menors no acompanyats. 

I així va arrencar el pro-
jecte ‘Lleida pels refugiats’.

Exactament. La meva filla 
em va animar que, juntes, po-
díem fer alguna cosa més per 
totes aquelles persones i per 
explicar tot el que havia vist i 
sentit als camps de refugiats. 
Vam crear una pàgina al Fa-
cebook l’any 2016 i vam anar 
coent la plataforma. La gent, 
de mica en mica, va anar con-
tactant amb nosaltres, gent 
també que havien anat a un 
camp, o que els hi interessava 
el tema. Això passava entre fi-
nals del 2016 i inicis del 2017. 
Llavors ens vam reunir, érem 
unes sis persones, i a poc a 
poc ha anat venint més gent. 
Val a dir que avui el 99% de 
l’associació la formem dones. 
Amb el temps vam aconseguir 
disposar d’un local, d’una de 

4x4 dels bombers de Pont 
de Suert, i de 5 camions de 
l’empresa Plusfresc, que ens 
va regalar al renovava la seva 
flota logística. 

Quin va ser el vostre pri-
mer projecte?

‘Com tu i com jo’, adreçat 
a sensibilitzar als infants i jo-
ves de les escoles de Lleida. 
De fet, encara està en actiu i 
ens ha permès posar damunt 
de la taula i parlar oberta-
ment de la injusta situació 
dels refugiats avui en dia. A 
més, vam començar a col·la-
borar amb altres projectes ja 
actius, com ara amb un cen-
tre educatiu d’adolescents 
annex al camp de Katsikas.

 Amb una ONG que hi 
teníem relació, compràvem 
fruita i verdura per aquestes 
persones, perquè l’alimen-
tació que dóna l’exèrcit als 
camps deixa molt a desitjar. 
Tant llavors, com encara ara, 
només es basa en patata, 

arròs i pasta, i aquest és el 
menú per a tothom.

‘Lleida pels refugiats’ 
també heu pres partit als 
campaments del Sàhara.

Sí, donant suport als seus 
projectes educatius. Així, 
diversos membres de l’asso-
ciació vam anar als campa-
ments sahrauís de Tindouf. 
A mi em va impressionar la 
societat que tenen muntada 
allí, amb un matriarcat molt 
potent al darrere, però, és 
clar, els hi manca tota mena 
de recursos! És brutal que 
els sahrauís portin cinquan-
ta anys deixats al desert i 
cap Govern mogui un dit per 
ells. És una vergonya! L’Estat 
espanyol és el responsable 
directe d’aquesta situació, ja 
que era una província espa-
nyola, i els van deixar tirats i 
sense mitjans. En aquest vi-
atja al Sàhara vam visitar el 
mur de la vergonya, de 1.500 
km (el més llarg després de 

“Hi ha un sistema pervers 
que està matant a la gent 
literalment al Mediterrani i 
al desert del Sàhara”

les persones as-
sociades, i també 
veure algun mira-
cle! Com ara que 
la donació d’una 
ambulància i un 

Text i fotografies: Cristina M
ongay 

Famílies de la Maternitat d'Elna d'Atenes celebrant el 8 de març
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la muralla Xina), construït 
pel Marroc i amb milions de 
mines antipersones a banda 
i banda. De fet, mentre el 
recorríem, els soldats mar-
roquins ens apuntaven amb 
les metralladores i vam veure 
unes protestes encapçalades 
per joves sahrauís on teniem 
la sensació que en qualsevol 
moment agafarien les armes. 
Els joves del Sàhara no tenen 
cap perspectiva de futur en 
aquestes condicions!

En què consisteix el pro-
jecte ‘Taun Sàhara’?

‘Taun’ vol dir ‘cooperació’ 
en la llengua hassania. Als 
campaments vam treballar 
colze a colze amb el Ministeri 
d’Educació del Front Polisari 
i els vam donar eines i mate-
rials per motivar-los, ja que 
ni el professorat ni l’alumnat 
n’està. Cal donar una volta a 
l’educació del Sàhara! Pensa 
que treballen amb material 
docent de fa setanta anys! 
Al tornar, vam parlar amb 
el Departament de Coope-
ració de la UdL, i vam signar 
un conveni per tal d’engegar 
un projecte de formació dels 
mestres sahrauís de dues 
escoles bressol, dues de pri-
mària i una de secundària. 
Mestres d’aquí van anar als 
campaments per formar els 
mestres d’allà i, a més, pre-
parem materials pedagògics 
actualitzats, amb perspectiva 
de gènere, amb la situació 
actual del Sàhara, etc. 

També des de l’associa-
ció ens vam unir al projecte 
de ‘Vacances en pau’, d’aco-
lliment d’infants durant el 
període d’estiu. Actuem a la 
comarca de les Garrigues i el 
Pla d’Urgell, acollint 20 nenes 
i nens. L’acolliment l’hem fet 
durant dos anys, fins a l’ar-
ribada de la pandèmia. I ara 
esperem poder tornar aviat a 
reprendre l’activitat.

Explica’m com us vin-
culeu amb el projecte ‘Elna 

Maternity Center ’
- L’any 2018 em truquen

de l’ONG de bombers gallecs 
Aire i m’expliquen l’exis-
tència d’una maternitat de 
dones refugiades a Atenes. 
Amb ells i alguns voluntaris 
més que havien estat a Elna, 
vam decidir fer-nos càrrec 
del projecte i, de seguida, 
vam enviar persones volun-
tàries i recollir menjar, roba, 
medicaments, etc. 

La Maternitat és un edifici 
llogat al centre d’Atenes que 
acull un centenar de perso-
nes refugiades que viuen una 
situació molt vulnerables. 
Aquest espai s’ha compar-
timentat, fent habitacions, i 
s’ha posat una dutxa i un la-
vabo a cada planta. A la part 
de baix tenim una cuina col-
lectiva molt gran en la qual 
cada dia dues famílies cuinen 
per a tothom. Amb la nostra 
arribada al projecte, vam co-
mençar a treballar activitats 
per als menors i també amb 
les dones.

La meitat de persones 
que viuen a la Maternitat 
d’Elna són nens i moltes de 
les dones estan soles amb 
les criatures, ja que el marit 
ha marxat o està a la guerra. 
De fet, moltes estan emba-
rassades, tenen nens molt 
petits i estan malalts, mol-
tes altres han estat violades 
en el trajecte fins al centre, i 
altres que acaben de parir o 
de tenir una cesària i dormen 
al carrer. La situació a Atenes 
és un drama absolut, ja que 
a les seves places hi dormen 
milers de famílies refugiades 
cada nit. I allí són una ‘presa 
fàcil’ de la violència dels 
grups d’ultradreta que es de-
diquen a martiritzar-los.  

Quines accions concretes 
heu engegat exactament a la 
Maternitat d’Elna?

Vam muntar una escole-
ta, que funciona molt bé, ja 
que fins als 6 anys no s’es-

colaritzen de manera obli-
gatòria a Grècia. Allí els in-
fants aprenen grec i anglès, 
treballen la psicomotricitat 
i, sobretot, els hàbits. Pensa 
que els nens refugiats que ar-
riben a la Maternitat arriben 
cridant, donant cops de puny, 
no s’han relacionat mai amb 
altres infants i només han 
vist violència al seu voltant. I, 
a poquet a poquet, van can-
viant, comencen a somriure i 
es van relacionant.

També hem tirat enda-
vant el ‘Women Space’, on 
fem tallers d’educació sexual, 
empoderament femení, cul-
tura europea, parlem sobre 
violència de gènere, algun 
dia anem d’excursió i ballem 
en un parc, etc. Hem de pre-
parar a les dones refugiades 
per un futur a Europa. A l’es-
tiu vam fer ‘la reconciliació 
amb el mar’, ja que moltes 
han viatjat en pastera i tenen 
molta por de tornar al mar. A 
més, fem un munt de cele-
bracions! I llavors les mireu 
i dius: “Uau! Li ha passat tal 
drama i, tot i això, continua 
aquí i té forces per riure i per 
celebrar la vida”. I et donen 
una lliçó. Elna no només els 
dona un sostre, els dona una 
família, una llar després de 
perdre-ho tot.

Imagino que tocant tan 
de prop la realitat dels re-
fugiats a Europa, quan veus 
l’ascens a l’esfera política i so-
cial de discursos obertament 
xenòfobs i racistes, et bull la 
sang, i se t’encongeix el cor.

No sé quin adjectiu esco-
llir per descriure la sensació 
que sento al respecte. Ja no 
és indignant, és una vergo-
nya! Fa uns anys vam sortir 
500.000 persones amb pan-
cartes a Barcelona dient que 
‘Volem acollir’ refugiats, però 
no ho hem fet. ‘Welcome’ de 
quina manera l’hem fet? Es-
tem deixant que mori ofega-
da gent cada dia a les aigües 

del Mediterrani i, a més, es 
criminalitza als qui intenten 
salvar les vides d’aquestes 
persones. Ara es diu que al 
Desert del Sàhara hi ha més 
gent morta que al fons del 
Mediterrani. És molt retor-
çut tot plegat! L’Europa dels 
Drets Humans no existeix, és 
un paper mullat. La nostra 
societat, i els governants, ens 
mirem el melic  i no sabem 
anar més enllà. 

Què podem fer per con-
tribuir amb ‘Lleida pels refu-
giats’ i per les persones des-
plaçades?

La societat cal que s’infor-
mi molt bé abans de criticar, 
i no creure les fake news i 
altres rumors. També cal de-
nunciar i plantar-se davant 
del racisme i la xenofòbia. Ca-
dascú pot tenir el seu nivell 
de compromís, dins de les se-
ves possibilitats i el moment 
vital. Però sempre es poden 
donar passes (donar roba, 
material sanitari, aportacions 
econòmiques, fer voluntari-
at, etc.) Els refugiats seguiran 
venint en els propers anys, és 
inevitable, i aviat s’hi suma-
ran els refugiats climàtics. El 
futur és la multiculturalitat i 
és necessari actuar amb cap 
davant d’aquesta realitat.

“’Lleida pels 
refugiats’ també 
forma part del 
programa de 
mentoria de 
la Generalitat 
de Catalunya i 
dona suport a 
refugiats que viuen 
actualment a les 
terres de Ponent”
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Des de la Fundación Fuego, dedicada a la informació pre-
ventiva davant de l’incendi, ens indiquen que “els primers 
minuts de l’incendi i la manera d’actuar són claus”.

Si a casa teva es declara un incendi i no el pots apagar, 
sigues un heroi i corre, no facis servir l’ascensor. Truca al 112 
mentre surts al carrer i avisa totes les persones que viuen a 
l’edifici. Ni una vida en perill.

Si el foc obstrueix la sortida, corre a l’habitació més allu-
nyada, sempre tancant les portes i cobrint les escletxes de les 
portes amb roba molla per bloquejar el fum. Cobreix-te amb 
una peça humida la boca i el nas. Apropa’t a les finestres i 
demana ajuda. I si se t’incendia la roba, tira’t a terra i roda.

Total de sinistres a Espanya

Cada any es registren 50 milions de sinistres a la llar. Les 
assegurances els resolen pagant 5,5 milions d’euros diaris 
en indemnitzacions.

A Espanya, es declaren més incidències (50 milions) que 
habitants (47,39 milions).

Gairebé amb seguretat, la compra d’un habitatge és la 
inversió més important que fas a la vida; només has de re-
cordar els esforços que et costa pagar-la. Per això, nosaltres 
t’ajudem a protegir-la adequadament amb l'assegurança de 
la llar, perquè cap contratemps afecti la teva qualitat de vida.

Què fer davant 
d’un incendi?
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El Calendari del Bon Consumidor, 
12 relats i 264 varietats per generar 

consciència tot l’any
El calendari es distribueix gràcies a més de 200 establiments col·laboradors 

arreu del país, i també es pot adquirir en línia

ada dia es fa més evident la importància de ser 
conscients d’allò que consumim. El consum res-
ponsable és una de les eines de canvi que poden 
contribuir a afrontar els reptes ambientals, socials C

i econòmics de la crisi climàtica, l’energètica, i la mancança 
de recursos materials.
Per tal de sumar esforços en aquest camí es presenta el Ca-
lendari del Bon Consumidor 2022. Un relat en format con-
te, rigorós, amè i il·lustrat, protagonitzat per la llebre Lola, 
amb el qual els lectors podran descobrir alguns secrets de 
les varietats agrícoles tradicionals i de les espècies silvestres 
comestibles.
Aquest Calendari inclou més de 260 il·lustracions d’aquestes 
espècies repartides al llarg dels mesos, juntament amb una 
graella retallable on es mostren els productes de temporada 
que es poden consumir cada moment de l’any.
Es tracta d’un projecte del Col·lectiu Eixarcolant, amb la 
col·laboració de l’artista Estela de Arenzana, textos de Jana 
Peters, Marta Ferrer i Marc Talavera, i maquetació del disse-
nyador Roger Costa. Els seus 5.000 exemplars volen sembrar 
llavors de consciència i optimisme arreu del país. El Calenda-
ri es pot trobar a totes les comarques catalanes, i també a 

les Illes Balears, el País Valencià, i a la Catalunya Nord, grà-
cies als més de 200 establiments col·laboradors. També és 
possible adquirir-lo en línea a través de la botiga del Col·lec-
tiu Eixarcolant, i sumar-se a la campanya ‘amics del calenda-
ri’ on es convida a tothom a fer-lo arribar a amics i familiars 
com a píndola de consciència.
Des de l’entitat Col·lectiu Eixarcolant posen en relleu la im-
portància d’aquest projecte per poder avançar en la trans-
formació del model productiu, econòmic i social, ja que 
aporta informació de gran utilitat sobre aspectes que cada 
cop són més centrals en el debat social, però pels quals en-
cara manca molta informació i consciència. Ho fa, a més, 
amb un contingut rigorós i realista.
Els beneficis obtinguts amb la comercialització del Calen-
dari seran destinats íntegrament a projectes del Col·lectiu 
Eixarcolant que tenen per objectiu la recuperació de les 
plantes oblidades i la transformació del model de producció 
i consum d’aliments. Concretament, serviran per ajudar al 
desenvolupament d’un arboretum de varietats tradicionals 
de fruiters de la Catalunya central; per fer els continguts del 
5è volum de la col·lecció dels llibres de les plantes silvestres 
comestibles, que es publicarà al llarg del 2022; i per incre-

 Text i fotografies: Col·lectiu Eixarcolant 

mentar el nombre de llavors d’espècies silvestres i va-
rietats tradicionals que comercialitzen, aconseguint així 
que puguin tornar a ser cultivades i consumides.
Per donar a conèixer el projecte es duran a terme diver-
ses presentacions arreu del territori. La primera d’aques-
tes va tenir lloc el 24 de novembre al Casal Popular el 
Foment d’Igualada. Amb elles es posa l’accent en els 
12 eixos temàtics a partir dels quals s’han construït els 

“Col·lectiu Eixarcolant posen en relleu la importància d’aquest 
projecte per poder avançar en la transformació del model 
productiu, econòmic i social, ja que aporta informació de gran 
utilitat sobre aspectes que cada cop són més centrals en el 
debat social, però pels quals encara manca molta informació i 
consciència. Ho fa, a més, amb un contingut rigorós i realista”

12 relats de l’edició 2022, 
generant un debat amb el 
públic per cadascun d’ells, 
sent tot plegat acompanyat 
d’una petita degustació de 
productes elaborats amb 
espècies i varietats que apa-
reixen en el Calendari.
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Visamat: 
 "casa teva és la inversió 

de la teva vida"
a construcció o reforma d'una casa és una de les 
inversions més importants de la nostra vida. Inde-
pendentment de la seva magnitud, qualsevol canvi 
a una casa que tingui per objectiu renovar-la, tindrà L

un fort impacte més enllà de la seva vida material, un impac-
te positiu que marcarà la nostra vida quotidiana.

Amb aquesta idea naixia l'any 2013 l'aventura Visamat, 
una empresa que, com les grans idees que perduren, apa-
reixia en un context de crisi que empenyia cap a l'esforç i la 
creativitat més agosarada.

Sota la premissa que la nostra casa és el nostre temple, 
aquesta empresa especialitzada en la construcció i les refor-
mes es conforma avui d'un equip professional de vuit per-
sones capaç de transformar espais sencers i de donar l'aire 
que somiem a casa nostra a través dels millors materials i de 
projectes fets a mida, adaptats a les nostres necessitats i a 
la nostra butxaca.

Visamat està situada a la capital del Pla d'Urgell i és capi-
tanejada per Antonio Visa, qui ja comptava prèviament amb 
una extensa experiència adquirida durant els trenta anys 
que va treballar en una empresa de l'àmbit, i qui no ha pogut 
deixar de formar-se al llarg de tot aquest temps en el camp 
dels materials, els productes i els acabats en la construcció, 
deixant-se fascinar per la innovació i les últimes tendències.

"Molta gent em deia que era una temeritat perquè es-
tàvem en ple procés de recessió", diu Antonio recordant els 
inicis, sense oblidar "la il·lusió i l'entusiasme" que, malgrat 
els temors generalitzats, el van dur a consolidar aquesta em-

presa ràpidament per arribar a ser el que és avui.
Com en una cuina on cada part és eficient i tot es troba 

en harmonia, l'equip es conforma d'un seguit de professio-
nals que materialitzen les nostres idees i actuen com a as-
sessors per demostrar-nos que, tot sovint, no es tracta de 
comptar amb un gran pressupost, sinó de confiar-lo a les 
mans adequades.

La Maria, interiorista, dissenya els projectes i assesso-
ra directament els clients; la Montse, des del departament 
d'administració, porta la comptabilitat; la Sílvia, l'administra-
ció i l'assessorament comercial; el Ramon és cap de secció i 
s'encarrega dels muntatges; l'Òscar, del muntatge; en David 
és ajudant de muntador i magatzem; el Joan és instal·lador 
de mampares; i l'Antonio, com un cap de cuina a qui podràs 
trobar una mica a tot arreu, es mou entre el taller-magat-
zem, els muntatges i la botiga treballant perquè tot funcioni 
i els nous projectes s'ajustin al màxim als desitjos i necessi-
tats dels clients. És a través d'aquesta exigència i compromís 
com Visamat s'erigeix com empresa referent dels materials 
de construcció i reformes per banys, cuines, exteriors i inte-
riors, i on mai no hi falten les últimes novetats de les millors 
marques, amb una àmplia gamma de preus i els dissenys 
més innovadors i eficients. Des de llars de foc a saunes, l'em-
presa posa a la nostra disposició tot allò necessari per fer de 
casa nostra el nostre espai preferit de tots, un lloc fet a mida: 
mobiliari de bany i de cuina, paviments interiors i exteriors per 
al terra i la paret, piscines, parquets, pedra interior i exterior, 
escales, portes, barbacoes, aixeteria, banyeres i plats de dut-

xa, mampares, complements i molt més.
La mateixa botiga ofereix un ampli espai 

expositiu que només és una mostra de tot el 
que poden oferir i que ens convida a passe-
jar-nos-hi per descobrir les últimes novetats 
de què disposa la casa Visamat.

Av. del Canal, 8A, 25230 - Mollerussa

973 80 10 35

www.visamat.com

 Text: M
arina Pallàs Barta / Fotografies: Visam

at
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El Pla d’Urgell serà l’escenari del 
III Fòrum d’Ecoturisme, Natura i 

Sostenibilitat de Catalunya
El Fòrum és una oportunitat per potenciar i donar a conèixer els recursos 
naturals de la comarca i projectar-la com una destinació d’interior amb 

grans atractius

l Pla d’Urgell es 
prepara per aco-
llir, el pròxim mes E

d’abril, la tercera edició del 
Fòrum d’Ecoturisme, Natura 
i Sostenibilitat (ENS) de Ca-
talunya, una iniciativa impul-
sada pels agents de terres 
lleidatanes amb el suport de 
la Direcció General de Turis-
me de la Generalitat. 
A més, el III Fòrum ENS 
compta amb la col·laboració 
del Patronat de Turisme de 
la Diputació de Lleida i del 

són coneguts, però molts d’altres encara són susceptibles de 
ser potenciats i divulgats en un marc d'oferta enoturística 
de qualitat.
El Fòrum ENS ha de permetre seguir avançant en la creació 
de nous productes enoturístics i sostenibles al llarg de tot 
l’any, tal com es desprèn dels propòsits del Pla Estratègic del 
Pirineu i les Terres de Lleida 2019-2022 impulsat pel Patro-
nat de Turisme de la Diputació de Lleida. Un full de ruta que 
vol potenciar un model estratègic de gestió sostenible de tu-
risme basat en els tres pilars de la sostenibilitat: l’economia, 
el medi ambient i la societat.
La comarca del Pla d’Urgell situa en la primera línia del patri-

Consell Comarcal del Pla d’Urgell, així com amb la implica-
ció de l’Associació Leader de Ponent, del Consorci de l’Es-
tany d’Ivars i Vila-sana, i dels ajuntaments de Vila-sana, Ivars 
d’Urgell i Mollerussa.
La celebració d’aquest esdeveniment dona resposta a un 
dels objectius principals del Pla estratègic de Turisme de 
Catalunya 2018-2022, que és afavorir les pràctiques sosteni-
bles, que apostin per la qualitat, que preservin l’entorn i que 
contribueixin a desestacionalitzar i descentralitzar els fluxos 
turístics. 
Les comarques de la plana de Lleida acullen molts elements 
d'interès paisatgístic, natural, arquitectònic i històric. Alguns 

Text i fotografies: Josep A. Pérez
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moni turístic amb l’Estany d’Ivars i Vila-sana, 
un dels més alts valors enoturístics i naturals 
de Ponent i que aixopluga a més de 240 es-
pècies d’aus registrades. L’Estany està envol-
tat per un itinerari natural de 6 quilòmetres, 
un entorn idoni per incorporar a les ofertes 
turístiques de lleure o activitats físiques de 
tota mena.
El Fòrum ENS també posarà en valor el Parc 
de La Serra, situat entre els termes de Mo-
llerussa, Miralcamp, Torregrossa, Fondarella 
i Sidamon.
Des del Consell Comarcal, el president Rafel 
Panadés i l’equip tècnic preparen la cimera 
des de fa mesos, amb reunions i visites arreu 
de la geografia catalana per tal de conèixer 
experiències. Un d’aquests casos va desen-
volupar-se el passat mes de novembre i va 
permetre compartir sinèrgies amb l’alcalde 
de Deltebre, Lluís Soler. Les Terres de l’Ebre, 
precisament, van acollir la segona edició del 
Fòrum ENS l’any 2019.

“Catalunya és referent en 
ecoturisme, el segment turístic 
amb major creixement en 
l'àmbit mundial”
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Purgatori, un referent que impulsarà 
els vins de les Garrigues

El president de Cellers Família Torres, Miguel A. Torres, qui va rebre el Premi 
Vinari a la trajectòria professional en el món del vi, va alertar de la necessitat 

de lluitar pel canvi climàtic si es vol assegurar el futur de les vinyes 

n reconeixement a la feina ben feta de pagesos, 
cellers i professionals del món del vi" aquest és el 
principi dels Premis Vinari dels vins catalans, que 
respon perfectament al projecte empresarial del 
guardonat més rellevant de la novena edició del U

certament enològic, el vi Purgatori del 2017. Un producte sor-
git del celler del mateix nom propietat de la família Torres, 
guardonat com el millor vi de Catalunya.

El celler Purgatori va iniciar la primera anyada el 2018, a 
una finca situada al Mas de l'Aranyó, entre els termes de June-
da i les Borges Blanques, que la família Torres va adquirir als 

antics propietaris amb la voluntat d’ampliar la superfície de 
vinya en terres de la DO Costers del Segre i fer valdre la sub-
zona de les Garrigues.

Els Premis Vinari, al marge d’atorgar la màxima distinció 
als vins lleidatans dels cellers Torres, també va reconèixer 
la tasca d'un dels artífexs del projecte vinícola, i quarta ge-
neració de la saga, Miguel A. Torres, al qual se li va reconèi-
xer la trajectòria professional en el món del vi. El president 
de Família Torres va constatar la voluntat de respondre als 
principis dels Premis Vinari, per la divulgació dels vins ca-
talans arreu el món, però al mateix temps va expressar la 

seva preocupació amb el clima i va fer una 
crida a l'acció:

“No soc feliç amb què passa amb el cli-
ma. Això no són accidents o coses que pas-
sen de tant en tant; és un fenomen gravíssim 
que tenim com a societat i tots hem de fer 
alguna cosa per a ajudar a frenar-ho. Hem 
de lluitar contra el canvi climàtic, hem de re-
duir les emissions, perquè és el futur de les 
vinyes”, expressava Miguel A. Torres.

El projecte Purgatori és el llegat de la 
quinta generació dels Torres, de la mà d’en 
Miguel i la Mireia Torres Maczassek, els 
quals han convertit les finques garriguen-
ques en un repte de futur, amb els principis 

"

Text i Fotografia: Josep A. Pérez

que han recollit del seu progenitor. Els ceps 
de Purgatori s'estenen en una superfície de 
200 hectàrees, de les quals 50 es destinen 
a l'elaboració del vi Purgatori. Formada per 
sòls molt profunds, la finca està distribuïda 
en tres nivells que van dels 350 metres als 
550 metres d'altitud, on hi ha plantades les 
varietats que conformen el cupatge, garnat-
xa, syrah i carinyena. 

Segons explica l'enòleg del celler Purga-
tori, David Barriche, el vi que van presentar 
als Premis Vinari està marcat per una "anya-

ció, tant en reducció d’emissions com en mitigació dels seus 
efectes a les vinyes, molts d'ells implantats en terres garri-
guenques i al voltant de Purgatori. També han impulsat ini-
ciatives com els Premis Torres&Earth o el grup International 
Wineries for Climate Action, que uneix cellers de tot el món 
davant d’un repte comú. Uns projectes que, gairebé seixanta 
anys després de la seva entrada a l’empresa, són una mostra 
innegable de l’energia i l’empenta de Miguel A. Torres. 

Reconeixement per 10 vins de la DO Costers 
del Segre als Premis Vinari 2021

En la convocatòria d'enguany  també es van guardonar 
els vins de la DO Costers del Segre Saó Blanc 2019, de Mas 
Blanch i Jové, que va obtenir la medalla d'or en categoria de 
Blancs de Criança; Siós Nature 2020 de Costers del Sió, me-
dalla de plata en categoria Negres Joves; i Pla del Tet 2018 
de Clos Pons i Garnatxa de Cérvoles 2018 de Cérvoles, es van 
fer amb medalles d'or i plata respectivament, en la categoria 
de vins Negres amb Criança. En la categoria de vins Negres 
de Guarda, Purgatori 2017 de Família Torres, va obtenir la 
medalla Gran Vinari d'Or; La Llena 2016 de Clos Pons, meda-
lla d'or; Pura Vida Negre 2017 de Cellers Underground, or; 
Geol 2017 de Tomàs Cusiné, plata i Roc Nu 2012 de Cellers 
Clos Pons, va rebre una medalla de plata. 

da bastant càlida", amb absència de pluges i això ho notarà 
el consumidor al nas i la boca. Característiques marcades per 
la marinada que arriba a la comarca i que fa que les garnat-
xes collides a finals de setembre i octubre refresquin el vi i 
facin que sigui agradable a l'hora de beure.

Segons Barriche, aquesta diferència d'alçades permet 
obtenir des de garnatxes més madures (per les altes tem-
peratures que es registren a les cotes baixes) fins a les més 
fresques, en alçada, gràcies al factor de la marinada, "una 
particularitat molt important" de la zona.

Des de la seva posada en marxa el 2018, del celler Purga-
tori  han sorgit anyades que "juguen" amb la vinificació en-
tre tines d'acer inoxidable i de ciment. Segons Barriche, això 
dona més "versatilitat" a l'hora de jugar amb els vins finals.

Una vegada rebut el reconeixement dels Premis Vinari 
2021, ara treballaran per consolidar el vi Purgatori i la sub-
zona Garrigues de la DO Costers del Segre, un indret que 
cada vegada es coneix més i que, amb el guardó català, tin-
drà molt impuls.

La cinquena generació dels Torres afronta el futur 
Miguel i Mireia Torres Maczassek s’han bolcat en el que 

és, probablement, el repte més gran de cara al futur, el canvi 
climàtic, posant recursos per a la investigació i l’experimenta-



TR La revista de www.territoris.cat

61

TR La revista de www.territoris.cat

60

a reconversió dels usos del camp i les alternatives 
als conreus tradicionals són dos projectes en els 
quals la Cooperativa d’Ivars ha centrat molts esfor-
ços per tal d’aconseguir la rendibilitat de les explo-

El Bròcoli, la proposta de segona 
collita de la Cooperativa d’Ivars es 

consolida

L
L’entitat va plantar les primeres finques d’hortalissa l’any 2018, i actualment està 

produint al voltant de 300.000 quilos     

estat possible sembrant el panís a principi d’estiu en finques 
en les quals s’ha conreat cereal d’hivern o altres cultius al-
ternatius, com el pèsol o la colza.

La Cooperativa d’Ivars s’ha decantat pel panís pastone 
perquè és un cereal que fermenta i es converteix en un pro-
ducte molt digestiu, similar al iogurt, que millora la salut 
intestinal dels animals i augmenta la resistència a les malal-
ties. Des del 2017 la producció d’aquest blat de moro s’ha 

tacions dels seus socis.
L’entitat va ser pionera en la implantació d'un model de 

doble collita d'ordi d'hivern i panís pastone que ha esdevin-
gut un referent en el marc de les terres de Ponent. Això ha 

Porc a la taronja

Arbre de Nadal de pasta 
fullada i xocolata

Les festes nadalenques estan molt aprop i aquest any 
més que mai tenim moltes ganes de gaudir-les amb la fa-
mília i amics després d'estar allunyats d'ells durant un llarg 
període de temps, a causa de la pandèmia. La recepta que 
presentem avui és ideal per a aquestes dates, però també 
per a qualsevol esdeveniment o menjar familiar important, 
perquè és un plat que agradarà a tothom, és fàcil de prepa-
rar i ens farà quedar d'allò més bé amb els nostres convidats.

És sens dubte una de les receptes nadalenques que no poden faltar, 
sobretot si som molt llaminers o tenim petits a casa. A més és molt fàcil 
de preparar, té pocs ingredients i es fa en menys de mitja hora. 

Ingredients
- 600 g de carn de porc
- 1 tassa de vi blanc
- 2 gots de suc natural de taronja
- 2 tasses de brou de pollastre
- 1 rajolí de vinagre de poma
- Oli
- 1 taronja.

Ingredients
- 1 ou
- 2 làmines quadrades de pasta fullada
- Crema de cacau (250 g)
- Per a adornar: sucre glaç.

Preparació
El primer que farem serà tallar a trossos la carn de porc i daurar-los en una 
olla amb una mica d'oli.
Quan la carn estigui daurada, abocar el vinagre, el suc de taronja, el brou i el 
vi, tapar l'olla i deixar coure a foc lent durant aproximadament dues hores.
Pelar la taronja i treure els grillons, procurant que quedi la mínima pell blan-
ca possible.
Afegir-los a la cassola i salpebrar.
Es pot acompanyar d'arròs blanc, puré de patates o guarnició de verdures.

Preparació
Anem escalfant el forn a 200 graus mentre fem la preparació 
de la nostra recepta.
El primer que farem, serà estendre les dues masses de pasta 
fullada.
Escalfarem uns 20 segons la crema de cacau perquè pugui es-
tar una miqueta més líquida.
Untem la crema de cacau sobre una de les làmines cobrint-la 
per complet.
Seguidament, posarem damunt la segona làmina de pasta fu-
llada amb cura per a que quedin completament ajustades. Si 
no ho fem bé, ens serà complicat després refer l'error.
Dibuixem amb l'ajuda d'un ganivet una forma d'avet de Nadal 
i retallem.
Amb la pasta sobrant i talladors de galeta, podem fer diferents 
formes per tal d'aprofitar-la, a més de dibuixar una estrella 

que col·locarem després en la cúspide del nostre arbre.
A continuació, farem talls a banda i banda de l'arbre, sense 
arribar al centre, el qual deixarem a mode de tronc.
Les tires que hem tallat, les retorçarem com si fossin tirabui-
xons.
Col·locarem l'estrella en la cúspide i batrem tota la superfície 
amb ou.
Introduirem el nostre arbe al forn i el deixarem coure durant 
uns 14 minuts i a 200 graus centígrads.
Per a adornar, podem empolvorar amb el sucre per a simular 
la neu.
Si per contra, som més de salat que de dolç, aquesta recepta 
també pot adaptar-se a la perfecció i queda boníssima si subs-
tituïm la crema de cacau per una base de tomàquet i orenga, 
una salsa pesto o de formatge o espinacs entre altres.

Text: Eva Rem
olina / AM

IC - Redacció
Fotografia: ISTO

CK
Fotografia: N

estlé

Text i fotografies: Josep A. Pérez
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duplicat, arribant a les 16.718 tones l’any 2020.
“Cooperativa d’Ivars intensifica el treball en la innovació i 

la recerca impulsant millores dins del sector agrícola i rama-
der, buscant l’equilibri entre el desenvolupament econòmic i 
la sostenibilitat”

L’any 2018 la cooperativa tornava a suggerir un cultiu de 
segona collita, en aquest cas apostant pel bròcoli, una de les 
hortalisses amb més valor afegit, resistent, de cultiu senzill, 
i faci’l de manipular i congelar. La proposta partia dels plans 
pilots que s’havien fet en els conreus del Segarra Garrigues. 
Així doncs, es van plantar al voltant de 40 ha d’aquest cultiu 
entre els termes d’Ivars d’Urgell, la Fuliola i Castellnou de 
Seana, tant en finques arrendades com en finques dels seus 
associats, amb l’objectiu d’arribar a una producció de més 
de 10.000 quilos per hectàrea. El projecte, a més, preveia 
que els productors no haguessin de fer cap canvi en el siste-
ma de regadiu de les finques.

Després de quatre anys, la Cooperativa i els seus socis 
continuen conreant 30 ha de bròcoli, la superfície, “perquè 
no s’ha afinat el cultiu, i el pagès de l'Urgell encara està molt 
acostumat al cereal”, segons explica el director del departa-
ment agrari de la cooperativa, Jaume Pané. També cal tenir 
en compte que la collita encara s’ha de fer tota manualment, 
segons apunta Pané.

Les millores en el projecte del cultiu s’han anat desple-
gant amb la incorporació, l’any passat, d’una línia de tros-
sejament i una cambra frigorífica per conservar el bròcoli 
a temperatura. Pané ha detallat que es van tallar al voltant 
d’uns 40.000 quilos i aquest any s’ha fet amb un 10% de la 

producció per tal de poder millorar els beneficis dels socis. 
Pané ha afegit que, actualment, s’ha fet algun pas a 

petita escala per comercialitzar el bròcoli fresc en grans 
superfícies, una acció que podria convertir-se en una bona 
alternativa comercial. Ara per ara, bona part del bròcoli que 
produeixen el venen a una empresa transformadora de Na-
varra que realitza la seva congelació.

La Cooperativa d’Ivars també ha dut a terme diferents 
activitats per fomentar el consum del bròcoli en les zones 
de conreu, com és el cas de la Fuliola. En aquest municipi 
de l’Urgell va organitzar l’any passat, en el marc de la Festa 
Major, el primer concurs de cuina basat amb bròcoli. 

“Després de quatre anys, la Cooperativa 
i els seus socis continuen conreant 30 
ha de bròcoli, la superfície, “perquè 
no s’ha afinat el cultiu, i el pagès de 
l'Urgell encara està molt acostumat al 
cereal”, segons explica el director del 
departament agrari de la cooperativa, 
Jaume Pané”

l seu deteriorament o una mala conservació poden 
ser la raó per la qual a la llar s’iniciïn problemes que, 
amb el temps, s’aniran complicant i afectaran altres 
elements de l’habitatge, fins i tot estructurals.

recomanem que s'eviti llençar deixalles pels desaigües (to-
valloletes, bastonets de les orelles, draps, sabó i detergents 
en pols, líquids greixosos, etc). És molt aconsellable realitzar 
un bon manteniment i una neteja regular de les diferents 
canonades (privatives i comunitàries) mitjançant els nostres 
equips d’alta pressió, per mantenir netes i en perfecte estat 
totes les canonades del nostre habitatge.

Aixetes que gotegen i cisternes que perden aigua
Una altra de les problemàtiques que es presenten amb for-

ça freqüència és que els materials de les cisternes i les aixetes 
es van deteriorant amb el temps i comencen a aparèixer certes 
fugues, per la qual cosa és recomanable reparar qualsevol pèr-
dua que pugui presentar-se. Segons l’estat de l’aixeta o de la ve-
lla cisterna serà aconsellable canviar-la per una de nova, evitant 
futurs problemes més greus. En aquest sentit, vetllar per un 
consum controlat i eficient ens ajudarà a reduir el cost de la fac-
tura de l’aigua, millorant també la sostenibilitat mediambiental.

A XP Serveis el Pla comptem amb professionals especialit-
zats i amb àmplia experiència, entre ells fontaners i lampistes, 
per solucionar tota mena de problemes quotidians que puguin 
donar-se a la nostra llar.

Tot l’equip d’XP Serveis el Pla us desitja Bones Festes!

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

973 710 540       

www.serveiselpla.info 
info@xpserveiselpla.com

La instal·lació de fontaneria, un dels 
serveis més importants de la llar

E
En canvi, quan es duu a terme un bon manteniment de 

la fontaneria, tota la resta de serveis domèstics funcionen 
de manera més eficient. Per tant, cal que tinguem present 
que qualsevol instal·lació necessita una correcta vigilància i 
conservació.

Realitzar les reparacions puntuals necessàries, en el 
temps oportú, és fonamental.

En aquest aspecte, cal tenir present que algunes de les 
avaries més comunes en fontaneria són:

Canonades i desaigües rovellats, embussats o que 
perden 

Aquesta és la problemàtica de fontaneria més comuna. 
Freqüentment, atenem moltes llars amb embussos en ca-
nonades (dutxa, banyera, aigüera, etc.). Aquests embussos 
no només s’originen a l’interior de les cases, també poden 
aparèixer en zones comunitàries d’edificis (per exemple, en 
les baixants que afecten a tot el veïnat de la comunitat).

És de vital importància que les canonades encastades a 
la paret es mantinguin en bon estat. Un petit porus, el rovell, 
la corrosió o l’oxidació poden ocasionar la propagació d’una 
petita avaria, fent que s’estengui per altres zones, la qual 
cosa pot provocar filtracions i humitat. Precisament, aquests 
són els primers indicis de que la nostra instal·lació requereix 
una actuació immediata. 

En algunes ocasions, diversos residus passen per les ca-
nonades i s’hi enganxen, obstruint el flux, per la qual cosa 
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