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Editorial
Decrets de sequera, plagues de conills, senglars o cabirols fa dies que 
clamen als mitjans d’informació, on apareixen versions discrepants 
(potser oportunistes o què sé jo!) de tot plegat. A mi, el que realment 
fa dies que em neguiteja és la sequera, una situació de la qual ara 
començarem a ser conscients, en pic es comencin a desplegar les 
restriccions.

Fa uns dies vaig voler tornar a constatar la magnitud de la tragèdia 
fent un recorregut per la cua de l’embassament de Rialb, i si en 
visites anteriors la sensació va ser sorprenent, aquest cop encara ho 
era més. La companya de redacció, Marta Argilés, va fer el mateix a 
l’embassament de Sant Antoni, més que res per contrastar diferents 
conques, i la veritat és que era igualment d’esgarrifós.

En una d’aquestes visites vaig baixar fins a la Baronia de Rialb per 
veure la capçalera de l’embassament, la presa que manté el cabal 
del Segre. Des del municipi de la Noguera, hi ha una imatge bucòlica 
de les aigües del riu entre paisatge, vegetació i el Montsec, i amb 
la mirada en aquest entorn, un veí em va fer una profunda reflexió: 
“Veus quina quantitat d’aigua baixa pel Segre? Sap vostè on fa cap? 
És l’aigua que acaba al mar, i durant tot l’hivern l’estem malgastant”.

El nadiu afegia que tenia la sensació que el cabal ecològic era més 
important que les persones, i assegurava que, amb una reducció 
adequada del cabdal que es llança, avui l’embassament estaria ple, 
i no existiria la incertesa  meteorològica... Són molts metres cúbics 
d’aigua “que fan molta falta, pels conreus i per la boca”, va indicar.

Durant el recorregut vaig sentir uns trets, i tornava a preguntar a la 
gent de les terres de la Noguera si era dia de caça. Em van respondre: 
“Com, dia de caça? Fa dies que estem de caça. Ens envaeixen els 
porcs senglars i els cabirols,  i hem de fer batudes contínuament, però 
no hi ha prou caçadors, i no ens enganyem: la mateixa administració 
ha fet que desaparegui aquesta figura”. Els noguerencs asseguraven 
que la causa de les darreres plagues ha sigut conseqüència de la 
burocràcia, que es mareja amb la normativa i que s’han impedit 
activitats de transformació d’aquestes carns.

Mireu, tota la caça que es farà avui, es recollirà i es traslladarà a 
altres comunitats que la transformaran en embotits i en peces per la 
restauració. A Catalunya, han volgut ser més “papistes que el Papa” i 
ja veieu el que s’aconsegueix: al final, perjudicar a les terres d’interior, 
lloc on, precisament, no es prenen les decisions.

De vegades és molt aconsellable abandonar la remor del que pretén 
ser la veritat, i dedicar petites estones a escoltar el silenci per mirar 
extreure les nostres veritats.

Josep Anton Pérez
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E
ncara que als documents oficials hi consta 
la data del 1872 com a punt de partida de 
la Fira de Sant Josep, no va ser fins al 1885 
que la fira de primavera es va traslladar 
al 19 de marc, dia de Sant Josep, i es va 
convertir en el certamen precursor del que 

s’ha prolongat al llarg d’un segle i mig.

La fira ha evolucionat en paral·lel al sector agrícola 
i  ramader, naixent com a punt de trobada dels 
ramblers, dels animals i les eines, i incorporant els 
primers tractors amb la Revolució Industrial el 1850. 
Una dècada més tard, els animals desapareixien per 
complet i la fira es convertia en un espai d’exposició 
industrial i agrícola.

Creixement i espais d’exposició

Cal recordar que, quan l’Ajuntament va acordar 
celebrar la fira, Mollerussa tenia poc més de 1.600 
habitants i la zona urbana no s’expandia molt més enllà 
de la carretera. Els primers certàmens se celebraven 
entre la plaça de l’Ajuntament, la carretera Nacional i 
el carrer de la Creu, i també es va ampliar cap al carrer 
Firal, que deu el nom a aquesta expansió. 

Amb el creixement expositiu, la zona firal va ocupar 
l’avinguda de la Generalitat, el carrer Ferran Puig, 
l’avinguda de Catalunya i la plaça de Sant Jaume. L’any 
1968 es va traslladar definitivament a l’avinguda del 
Canal, i a partir del 1985, ocuparia els pavellons de 
l’antiga Forestal d’Urgell, que va adquirir l’Ajuntament.

Patronat Firal

L’Ajuntament va constituir l’any 1985 l’òrgan autònom 
Patronat Fira de Sant Josep per tal que fos l’eina de 
gestió de totes les fires que van sorgir a la capital 
del Pla d’Urgell: el Concurs de Bestiar Frisó, el Saló 
Disseny i Moda, l’Autotrac, l’Autotardor l’Expoclàssic, 
una trobada d’antiquaris i brocanters, el Concurs de 
Pintura Ràpida i la la Lan Party (la darrera incorporació). 
L’ens fins i tot va fer un breu festeig amb l’entorn dels 
drons, que la pandèmia va fulminar.

150 anys

El dia 10 de març de 1872, el ple de l’Ajuntament de Mollerussa 
acordà celebrar un mercat setmanal i dues fires anuals

SanFira J
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Commemoració dels 150 anys

L’ens f iral  ha programat un seguit  d’actes per 
commemorar el segle i  mig de trajectòria de la 
fira. El programa arrencava el 12 de març amb una 
gala al Teatre L’Amistat, en què es va presentar 
el llibre 150 anys de Sant Josep. Les veus d’una 
Fira, un treball que han dut a terme els periodistes 
m o l l e r u s s e n c s  O r i o l  B o s c h  i  H e l e n a  C u l l e ré . 
També es va presentar el documental Passat, present 
i futur de Sant Josep, la història de 150 anys de fira. 
El treball, produït per Miquel Àngel Daviu i Nil Ortiz 
de Mollerussa Televisió, recull imatges dels anys 60 
gravades pel cineasta local Ramon Monfà, així com de 
TV3, Lleida Televisió i Mollerussa Televisió, a més de 
fotografies de l’arxiu de la família  Calafell i el fotògraf 
Ramon Grabiel de Defoto.

Les demandes del sector 

Des de Fira de Mollerussa,  sempre s’ha tingut la 
voluntat d’atendre les demandes dels participants 
en e l  certamen,  com la  d ’ incrementar  l ’espai 
expositiu,  facil itar el muntatge i  desmuntatge i 
apostar decididament per una sectorització general 
de la fira per tal de potenciar la professionalitat dels 
diferents sectors que componen la Fira de Sant Josep.

Així, per tal de donar resposta a les peticions dels 
expositors i alhora marcar les línies i objectius dels nous 
reptes de futur, es va remodelar tot l’espai expositiu 
del certamen. El president de l’ens firal, Marc Solsona, 
va destacar en l’acte de presentació del calendari 
firal d’enguany que la fira de Sant Josep feia “un salt 
qualitatiu” amb aquesta remodelació, que busca “poder 

"La Fira de Sant Josep fa un salt qualitatiu amb la 
remodelació del recinte per continuar competint"

—MARC SOLSONA
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continuar competint” i  “sent referent firal”. 
La remodelació dels recintes firals inclou 
la utilització del Pavelló Verd com a espai 
interactiu per a la presentació de productes, 
sales de jornades i àrea d’expositors, i un 
total de 19.000 metres quadrats d’exposició 
dedicada als tractors. La remodelació també 
ha comportat el trasllat de les atraccions a una 
finca situada entre la Roda Ponent i la carretera 
de Miralcamp, mentre que els expositors del 
sector gastronòmic i artesanal estaran situats 
al marge exterior de l’avinguda el Canal, a la 
baixada des de la rotonda de la carretera de 
Miralcamp.

Jornades tècniques

Bioeconomia, emprenedoria al món 
rural, reforma de la PAC, rendiment del 
panís, novetats fitosanitàries, plaques 
solars, fertilització  i sòls,  el reg de 
precisió,  les glaçades  i pedregades 
i moltes altres qüestions d’interès 
conformaran el  programa de les 
Jornades Tècniques de la 150a Fira de 
Sant Josep, que se celebraran del 17 al 
19 de març. L’objectiu de la proposta és 
potenciar el vessant més professional 
i tècnic de la fira, donant resposta als 
interessos i inquietuds expressats per 
part del sector. El vessant professional 
també inclourà demostracions de 
maquinària en l’aplicació d’herbicides 
i fitosanitaris, o l’acte previ a la Borsa 

Interperinenca de Cereals,  amb l ’anàlisi 
econòmica global del sector.

Entre les propostes professionals també 
s’ inclou l ’Aplec de Joves del Camp, i  la 
incorporació de la jornada Reg i Futur que 
organitza la Comunitat General de Regants 
dels Canals d’Urgell.

REGADIUS

Reg i Futur
Enguany, l’agenda d’actes professionals de la 
fira s’amplia amb  la incorporació de la jornada 
Reg i Futur, que organitza la Comunitat 
General de Regants dels Canals d’Urgell
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L’or líquid de Mas de Colom
Mas de Colom és una masia del segle XIV que l’any 1960 va cedir els drets de la 

propietat al notari targarí Francesc Colom, i d’allí en sorgí l’empresa Borges

M
as de Colom és una masia del segle 
XIV situada al terme de Tàrrega 
que s’ha reconvertit en un centre 
de marca experiencial, divulgatiu i 
didàctic a través de la recuperació de 
les finques Mas de Colom que ha fet 
l’empresa Borges International Group, 

SLU. Actualment, es denomina Mas de Colom - Casa 
Borges. 

Les finques d’ametllers, nogueres, pistatxers i oliveres de 
70 hectàrees totes elles, ens donen la benvinguda al camí 
principal que ens dirigeix a les contrades del mas. L’espai 
urgellenc obre les portes a la dimensió històrica que 
amaguen les parets de Mas de Colom per tal de mostrar, 
també, els valors i l’origen del grup Borges amb tot un 
seguit d’activitats divulgatives que, juntes, creen una 
consciència social i històrica al voltant de què suposava 
aquest mas per la gent dels revoltants i com es forja la 
indústria de producció d’oli Borges. 

El Grup Borges es va fundar el 1896, quan els padrins 
de l’actual propietari, Dolors Creus i Casanovas i Antoni 
Pont i Pont, s’instal·len a Tàrrega per comercialitzar la seva 
producció d’oli. El 1914 fan un salt i instal·len una almàssera 
que suposa la industrialització del grup. I l’any 1957, 

REDACTORA Marta Argilés   FOTOGRAFIES Borges International Group SLU / Marc Vila

decideixen començar l’exportació a granel d’oli d’oliva 
i fruita seca. Cal assenyalar que, el 1964, naix la marca 
Borges, i és llavors quan comencen a distribuir els seus 
productes sota aquest segell.

PARETS QUE PARLEN

El pas de la història
L’any 1920, els monjos abandonaven el monestir i cedien la 
custòdia als frares caputxins de Tàrrega. L’edifici també va 
ser testimoni de la Setmana Tràgica i va convertir-se en un 

hospital de guerra durant la Guerra Civil. 
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EXPERIÈNCIES

Gastronomia a 
Mas de Colom

El Restaurant Daus, el Restaurant Hostal 
del Carme i el Restaurant Testimotant 

ens ofereixen menús tematitzats 
elaborats amb productes Borges

Visita guiada i programa en directe d’Islàndia pel 
125è aniversari del Grup Borges

Per celebrar el 125è aniversari del Grup Borges, l’equip 
del presentador Albert Om va decidir fer parada amb el 
programa  La Ruta Islandesa per les contrades de Mas 
de Colom, oferint una visita a les instal·lacions per l’equip 
humà de Borges i l’emissió del programa en directe que 
produeix RAC1.

La visita

En el recorregut de la visita, es van visitar els antics 
cellers d’oli als baixos de l’edifici, on esperava una sala 
impregnada d’una característica olor d’humitat i una 
projecció audiovisual en una de les parets que explicava 
la història i les arrels de Mas de Colom. Un cop acabada 

l’experiència visual, el recorregut va seguir fins a una altra 
sala immersiva que mostrava un seguit d’imatges dels 
camps i les finques d’allí; tota una experiència sensorial per 
gaudir. Després, la ruta seguia cap a un altre espai del Mas 
on hi havia uns plafons informatius i mostres d’oli i llavors 
dels fruits secs que també cultiven des de l’empresa. La 
visita acabava amb una ofrena de la mateixa casa Borges 
d’un oli de la casa i una bossa d’ametlles. Per acabar la 
primera part de la ruta turística, es van visitar els espais de 
l’hortet casolà i les finques, on es mostraven els pistatxers, 
els ametllers i les oliveres, a més d’il·lustrar la seva forma 
de cuidar el cultiu i mostrar al públic el niu d’un ocellet 
que es refugiava dins d’una de les arcades del monestir 
cistercenc.
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ens permet conèixer la pol·linització dels ametllers amb 
l’ajuda de les abelles; Els ametllers: la primera floració, on 
entre ametllers es fa un maridatge de fruits secs Borges 
amb Mels Alemany; Un mos en família, una activitat 
per compartir amb els teus; Coneix els entorns de Mas 
de Colom, que ofereix una passejada interpretativa per 
l’entorn del mas; Amb el cap ple de pardals, on es pot 
conèixer els ocells del nostre medi natural; i No perdis el 
nord, una dinàmica per compartir en família a través d’un 
joc d’orientació.

I és que l’equip té molt clar que vol preservar i fomentar la 
biodiversitat en les seves finques, i per això, respecten 
el cicle natural de les herbes que hi creixen per tal que 
els insectes carnívors com les marietes puguin reduir la 
presència del pugó, entre altres enemics. A més, d’aquesta 
manera promouen la biodiversitat de l’espai i creen 
cobertures verdes i sanes.

Després d’aquesta curta, però intensa visita guiada 
i museística pel mas, vam poder viure l’emissió del 
programa Islàndia, que va començar amb el conegut lema 
d’Albert Om, seguit per la participació del públic de “si 
són les set... això és Islàndia!”, i va seguir amb un no parar 
d’entrevistes als convidats sorpresa, com el propietari de 
Borges, Antonio Pont Amenós; el reconegut Mag Lari i 
propietari de la seva Casa dels Àngels de Castellserà; i 
l’artista guissonenc Joan Pons i la seva cançó italiana Non 
Tornerai, entre altres persones. A més, vam poder gaudir 
de la complicitat i l’humor en escena d’en Fel Faixedas i 
Albert Om. 

L’equip del Grup Borges ofereix múltiples visites guiades 
per tota mena de públic i també n’ofereix per les escoles. 
En el marc de les activitats que es poden reservar a 
través de la seva pàgina web, hi trobem dinàmiques com 
Descobrim el vol de les abelles, una experiència que 
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TORRE PLA URGELL
Un espai únic obre les portes al bon temps i a les vostres 
celebracions: la torre que havíeu estat somiant pot ser vostra 

per un dia

El concepte de torre és una cosa molt nostra. De 
fet, probablement, més enllà de la Panadella, aquest 
terme perdi el significat tan especial que té aquí. A 
l’oest, sense les torres no seríem el mateix. Són un 
símbol d’identitat perquè allà s’apleguen algunes de 
les coses més senzilles i alhora més essencials de la 
vida: són punts de reunió amb les persones que més 
ens importen, emplaçats enmig de la natura o del tros, 
i on ens reunim per no fer res més que celebrar, menjar 
i viure. Els qui esteu llegint això segurament sabeu de 
què estem parlant. I si no ho sabeu, ja és hora que ho 
descobriu.

Tingueu o no la fortuna de disposar d’un espai com 
aquests, avui heu d’escoltar una gran notícia: a partir 
d’ara, tots podeu disposar d’una torre fabulosa que per 
un dia (o per tots els que vulgueu!) pot ser tota vostra.

L’Oficina Tècnica Areni ha obert les portes de la 
Torre Pla Urgell, un lloc molt especial que alberga 
l’autenticitat d’aquestes edificacions típicament 
lleidatanes. Situada a camí entre Linyola i Els Arcs, 
aquest espai de lloguer reuneix les característiques 

ideals per fer les trobades i  celebracions més 
especials amb família i amics: capacitat per més de 
cinquanta persones, il·luminació exterior, ampli pati 
amb barbacoes i banys adaptats, nevera, sistema de 
so integrat, gran pàrquing cobert, privacitat i calma 
absoluta (no hi ha veïns i el lloc és exclusiu pels 
grups que el lloguen) i un ambient rústic que ens farà 
sentir com a casa —parets de tàpia i sostre de fusta 
inclosos—.

L’espai, condicionat amb tot el gust que caracteritza 
els projectes portats a terme per l’equip tècnic que l’ha 
dissenyat i fet realitat, és un lloc versàtil que s’adapta 
al grup segons les necessitats, ideal per fer festes 
temàtiques com calçotades, aniversaris, batejos, 
comunions i qualsevol mena de celebració.

En la línia de la flexibilitat que ofereix l’espai, els 
preus varien en funció del moment i les hores 
en què lloguem l’espai —matí, tarda o nit—, tot 
adaptant-se a les necessitats específiques de 
cada grup.

REDACTORA Marina Pallàs Barta   FOTOGRAFIES Oficina Tècnica Areni
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Un pas més enllà: molt més que una torre

La cura en els detalls que hi ha posat l’equip 
de l’Oficina Tècnica Areni a l’hora de construir 
aquest espai, també es manifesta en els serveis 
que ofereixen: llogar la Torre Pla Urgell obre la 
possibilitat, també, de combinar múltiples serveis 
que poden ajudar a portar la nostra trobada a un 
proper nivell a través d’empreses de confiança que 
l’equip posa a la nostra disposició, un cop nosaltres 
els hem traslladat les nostres necessitats.

Paellers, decoradors, serveis de càtering, calçots 
cuinats, experts en graellades i molt més, passaran 
a estar a la nostra disposició un cop piquem a la 
porta de la torre.

Un espai obert a les vostres idees

Per tot això, i gràcies també a la pantalla amb 
projector de què disposa, així com del sistema de 

so integrat de fàcil connexió amb els dispositius 
mòbils, aquesta torre és també l’espai ideal per 
acollir reunions corporatives, demostracions i 
presentacions de producte, amb un ambient que 
inspira calma i que aportarà un punt de distinció fins 
i tot a les trobades professionals.

A més, per la seva ubicació, l’espai també és un 
lloc de trobada ideal per qualsevol esdeveniment 
que vulgui acollir els esportistes que recorren la 
zona, molt concorreguda per ciclistes atrets per la 
planitud dels camins i l’encís del seu entorn rural.

5 sobre 5

Amb l’arribada del bon temps, la Torre Pla Urgell obre 
les portes a totes les vostres idees i celebracions. 
Recentment estrenat, l’espai ja ha acollit algunes 
celebracions que, de segur, seran inoblidables pels 
clients. Així ho recullen els primers testimonis, que 
avaluen l’espai en un 5 sobre 5.

“Vam fer una calçotada i molt bé! 
L’espai molt agradable. No vam 
passar gens de fred i, el propietari, 
encantador. Molt recomanable.”

“Lloc perfecte per qualsevol 
celebració! Espai molt ampli i 
ideal perquè hi puguin jugar els 
nens! El tracte, impecable. 100% 
recomanable!”
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Per superar aquests nous reptes, també 
ha dut a terme les seves aportacions. 
Provinent del sector de l’enginyeria 
acústica, la Laura prepara l’empresa pels 
reptes de la gran tecnologia, moment en 
què el valor de la gestió presencial deixi 
de ser predominant.

La corredoria més enllà de la 
personalització

El desenvolupament d’estratègies 
de comunicació, l’automatització de 
tasques i el contacte amb els clients, així 
com el fet d’incorporar professionals 
del màrqueting digital, han format part 
del desenvolupament generacional 
d’AsurBrok.  Així  i  tot ,  la  directiva 
assegura que cal estar contínuament 
expectants als canvis, al que es cou en 
el sector i a les iniciatives que sorgeixen.

Gerència de riscos

L a  g e s t i ó  a m b  l e s  e m p r e s e s  é s 
més complexa;  hi  intervenen més 
paràmetres i cal disposar d’un equip 
molt professionalitzat. S’ha de tenir molt 
present que “una gestió inadequada de 
l’assegurança pot provocar la pèrdua del 
patrimoni del propietari”, indica Palacín. 
A l’Estat espanyol, “set de cada deu 

Les assegurances sovint es perceben 
com una acció impositiva, com haver 
de dur a terme un tràmit en el qual, 
sovint, tan sols es valora el seu preu. 
Una percepció que, possiblement, en 
el segment empresarial es contempla 
d’altra manera, però que sí que està 
generalitzada en el segment particular 
i domèstic.

Canviar aquesta manera de percebre la 
corredoria d’assegurances ha estat una 
de les màximes d’AsurBrok, un projecte 
que va sorgir fa més de tres dècades 
de la mà de dos audaços, Paco Palacín 
i  Miquel Escobosa, que ara serien 
coneguts com a emprenedors.

AsurBrok ha aconseguit  s ituar-se 
en una posició rellevant en el sector, 
gràcies al tarannà dels seus fundadors, 
que han traslladat els valors personals 
i professionals a l’entorn laboral de 
l’empresa.

Podríem dir que AsurBrok ha avançat 
un segle, per utilitzar el símil temporal, 
amb el canvi generacional que suposa 
la  incorporació l ’staff  d irectiu de 
Laura Palacín. Amb la jove directiva, 
aprofundim en quina serà la pauta a 
seguir per afrontar els reptes del nou 
paradigma tecnològic i competitiu.

Els reptes tecnològics

Laura Palacín explica que el Miquel i 
el Paco van ser “uns visionaris”, que ja 
des dels inicis de l’activitat van ser dels 
primers a tenir fax, en disposar de web 
i en digitalitzar els arxius. En els anys 
noranta, participaven en un projecte 
pioner d’implementació del teletreball en 
l’àmbit europeu, per gestionar la venda 
d’assegurances d’electrodomèstics a 
distància. Una iniciativa que va tenir molt 
èxit i que va permetre a AsurBrok fer un 
creixement molt significatiu. 

Laura assegura que la tecnologia estava 
implícita en l’ADN de l’empresa, ja abans 
de la seva arribada.

Evolució generacional

És evident que, amb la incorporació de 
Laura Palacín a la direcció, s’adquireix 
la responsabilitat de liderar un nou 
creixement de serveis i de desplegament 
de noves eines que facilitin i millorin 
qualitativament l’atenció al client. Per 
la Laura, l’atenció presencial i personal 
és indispensable, i escoltar el client de 
forma honesta és la forma d’encertar 
amb el que necessita: “S’ha d’aconseguir 
generar confiança; és una clara voluntat 
de servir”, assegura.

La corredoria més enllà de la personalització
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empreses que han patit un gran 
sinistre han hagut de tancar”, 
destaca la directiva.

Les companyies d’assegurances 
cada cop són més exigents i 
incorporen més condicions 
e n  l e s  c l à u s u l e s  d e  l e s 
pòlisses, per la qual cosa és 
imprescindible disposar d’un 
bon assessorament.

Especialització

AsurBrok ha especialitzat els 
serveis com a fet diferenciador, 
incidint particularment en el 
segment del Crèdit, una eina 
dirigida a les empreses per 
assegurar operacions.

Una de les especialitzacions de 
la Laura és la Ciberseguretat, 
un segment que està prenent 
molta rellevància donat que, 
cada cop més, la digitalització 
forma part dels elements més 
compromesos de les empreses, 
i adquireixen un gran valor per 
combatre la delinqüència.

AsurBrok compta amb productes 

Llançament d’un nou logotip

Asur Brok presenta la seva nova imatge 
corporativa amb el llançament d’un nou 
logotip, amb una tipografia i disseny 
molt actuals. El logotip, fresc i atractiu, 
representa l’evolució que està vivint 
l’empresa, que s’ha embarcat en una 
estratègia innovadora per virar cap a 
un model empresarial i corporatiu de 
transformació digital tot aplicant les 
noves tecnologies.

L’objectiu és automatitzar processos 
per poder estar més a prop dels clients. 
La imatge de la marca té ara una nova 
identitat visual que s’incorporarà en 
totes les seves accions. Com a part 
d’aquesta transformació, el següent pas 
de l’entitat serà fer una remodelació dels 
seus espais.

i personal especialitzat per donar 
resposta al que s’ha convertit en 
una autèntica amenaça per a la 
digitalització i les dades.

La complexitat de les PIMES

AsurBrok fa un gran esforç 
per divulgar quines són les 
seves especial i tats ,  ja  que 
l ’excés d’informació tendeix 
a la confusió,  en la majoria 
d e l s  c a s o s ,  s o b retot  e n  e l 
segment de les PIMES. Les 
petites i  mitjanes empreses 
tenen tantes obligacions i tanta 
complexitat en la gestió amb 
les administracions que no 
tenen altre remei que recórrer a 
professionals.

Compromís amb l’entorn

AsurBrok també assoleix la 
responsabilitat social amb el 
suport a iniciatives de diferents 
àmbits,  esportives,  socials , 
culturals i  de recerca,  amb 
una clara voluntat d’establir 
i mantenir un vincle amb les 
terres lleidatanes.
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‘ El sostre groc’
Crisàlide del 8MCrisàlide del 8M

L
      a capital del Segrià ha commemorat aquest 8 

de març amb 73 actes que s’han distribuït 
per la ciutat per tal d’oferir un caliu feminista i 
reivindicatiu. 

Per això, la programació va donar el tret de sortida 
el 28 de febrer amb conta-contes educatius, taules 
rodones sobre els drets sexuals i reproductius de Lleida 
i exposicions que il·lustren el paper de moltes dones 
lleidatanes i d’altres ètnies, entre múltiples actes, que 
continuen vigents fins al 31 de març.

Així doncs, el 17 de març s’entregarà el IX Premi de 
Fotografia Feminista Leonor Pedrico, acte organitzat 
pel Grup Feminista de Ponent – Grup de Dones de 
Lleida a l’Espai Orfeó de Lleida, i també tindrà lloc el 
cicle de sopars de maridatge D’vines, que compta amb 
la presència d’enòlogues i vinyerones de la ciutat. La 
visita a la maqueta de la Lluna de Josep Mallol prendrà 
el relleu de la programació el pròxim 18 de març, 
mentre que també se celebrarà la xerrada Bon tracte 
en les relacions entre dones i homes, a càrrec d’Ana 
Sala Galindo, al Local Social del Centro Extremeño de 

Lleida. En canvi, el 22 de març és conquistat per l’esport 
femení amb el taller Hipopressius, a càrrec de Dolors 
Creus, mentre que al 23 de març, l’Associació Veïnal de 
la Partida Grenyana i Limítrofs reconeixerà la trajectòria 
de Dolors Comes Saureu, veïna de l’Horta de Lleida, 
i també se celebrarà la segona edició dels Premis 
Hera, a càrrec de l’Associació Hera per l’osteoporosi i 
la menopausa. El 24 de març donarà pas al fòrum Amb 
veu de dona, presentat per Mercè March, i el 26 de 
març, Nan Valentí i David Pinto representaran la peça 
teatral La Primavera. La programació s’acomiadarà el 
31 de març amb la presentació del llibre Dits del vent de 
Piti Capella al Centre Excursionista de Lleida.

URGELL

Per altra banda, a la comarca de l’Urgell, fins al 31 
de març podrem gaudir de l’exposició Vindiquem i 
celebrem, instal·lada a la plaça Major targarina i que 
compta amb la col·laboració de Foment Tàrrega, 
Associacions de Dones de Tàrrega i el Museu J. Trepat,  
i també de la mostra 12 mesos + 12+1 Dones. On són les 
dones targarines? a la Biblioteca Germanes Güell.

Enguany, el 8M, Dia de la Dona Treballadora s’ha estès en forma 
de programació mensual  menada pel pols feminista a Ponent

REDACTORA Marta Argilés   FOTOGRAFIES Marta Argilés
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BALAGUER

Es pot visitar a la capital de la Noguera l’exposició Itineraris de vida: Dones compromeses 
a Catalunya, inaugurada el 8 de març amb motiu del Dia Internacional de les Dones i 
que estarà disponible a la Sala d’Exposicions de l’Ajuntament fins al 28 de març. 

Així mateix, El sostre groc es projectarà el 23 de març a les 19.30 hores a la sala d’actes 
de la Casa de la Paeria, i el mateix 27 de març, es donarà el tret de sortida al primer 
d’un seguit de tallers organitzats pel Cercle de dones amb la col·laboració de la Paeria. 
Aquests tallers es faran durant tot l’any al casal balaguerí Lapallavacara, exceptuant els 
mesos d’agost i desembre, i es faran amb l’objectiu d’incrementar la sororitat a la ciutat. 
L’últim acte consta de l’exposició Francesca Bonnemaison: educadora de ciutadanes,  
que s’instal·larà a la Biblioteca Margarida de Montferrat i estarà disponible del 29 de 
maig al 18 de juny.

EL VAGÓ DEL DOCUMENTAL ‘EL SOSTRE GROC’

La llum incandescent d’El sostre groc d’Isabel Coixet ha incidit en algunes de les 
programacions del territori lleidatà, començant per Guissona, a la Segarra, però també 
estenent-se fins a Juneda, Balaguer i Alcarràs. 

Això demostra la voluntat d’un canvi per tal de detectar i denunciar els abusos des 
d’un principi i crear un altaveu. Tot, a través de la veu valenta de nou testimonis que 
denuncien unes agressions sexuals viscudes a l’Aula de Teatre de Lleida durant vint 
anys i que ara volen fer justícia, perquè això no passi més i per apaivagar d’una vegada 
per totes la xacra social que estén el masclisme. Tot i que la denúncia va arribar quan el 
cas ja havia prescrit i es va arxivar, els seus testimonis estan obrint una nova via per allà 
on passen que fa pensar que no tot està perdut.
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L
a situació de les reserves d’aigua “és crítica” i, de moment, 
les precipitacions “no les tenim ni se n’espera”, assegura el 
director de la Comunitat General de Regants dels Canals 
d’Urgell (CGRCU), Xavier Díaz. 

Els regants dels Canals d’Urgell pateixen per la situació de 
les reserves d’aigua si no plou pròximament, i plantegen 

canvis en els correus tradicionals per sembrar-ne altres amb menys 
necessitat d’aigua.

Així i tot, Díaz va assegurar que l’abastament per l’agricultura està 
garantit per aquesta campanya, a l’espera de precipitacions que 
puguin aportar optimisme al sector.

Per la seva banda, el president de la CGRCU, Amadeu Ros, es mostra 
optimista afirmant que arribaran les pluges, i està convençut que se 
salvarà la campanya encara que continuï la sequera, ja que el cereal 
es deixa de regar a finals de maig, i assegura que hauria de ser “molt 
dramàtic” que a l’estiu no es poguessin regar els arbres fruiters i altres 
cultius fins a finalitzar la temporada de setembre.

Declaració d’estat d’excepcionalitat

El Govern va aprovar el 28 de febrer de 2023 un decret Llei per a 
protegir els abastaments d’aigua i agilitzar tràmits per a les actuacions 
que s’haguessin de dur a terme, a més de dissuadir i penalitzar els 
possibles incompliments.

El principal objectiu d’aquest Decret Llei se centra en el desplegament 
de mesures per garantir l’abastament d’aigua a poblacions, com 
ara la recuperació de captacions en desús per destinar-ne els 
recursos a l’abastament de poblacions, i la requisa temporal de drets 
d’aprofitament a l’empara de la legislació d’expropiació forçosa en 
situació d’emergència. En aquest sentit, l’ACA pot ordenar la suspensió 
de les captacions d’aigua de recursos superficials i subterranis per a 
usos diferents de l’abastament de població durant un període màxim 
de quaranta-vuit hores. 

La sequera que estem vivint a Catalunya des de finals de 2020 
continua agreujant-se. 

REDACTOR Josep A Pérez  FOTOGRAFIES Josep A Pérez, Marta Argilés

Alerta per

ACTUACIONS

Modernització
La situació de sequera estructural ha 
servit als responsables de la CGRCU 
per defensar i reivindicar la necessitat 
d’avançar en el Pla de Modernització 
dels Canals d’Urgell.
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ESTALVI

Què poden fer 
els ciutadans

Fer-ne un bon ús, sense patir ni 
obsessionar-s’hi, és a dir, utilitzant 
l’aigua amb responsabilitat, sense 

malgastar-la ni malbaratar-la i 
aprofitant totes les oportunitats 

d’estalvi. Gràcies a la col·laboració 
ciutadana i a l’esforç de tothom, 

es poden endarrerir les possibles 
restriccions. La suma de tots els petits 
esforços permet aconseguir resultats 

molt importants.

Amb el que estalviem de mitjana a 
Catalunya (un 4%), es pot garantir el 

subministrament per a més de sis 
milions d’habitants durant un mes. 

A partir de l’entrada en escenari 
l’alerta, o si es produeix un 

empitjorament i es passa als 
escenaris d’excepcionalitat o 

emergència, es van modulant les 
mesures a prendre per a cadascun 

dels usos de l’aigua d’acord amb el Pla 
Especial de sequera.
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la coNgregació 
de la

puríssiMa saNg
Més de 300 anys d’història, tradició i fe

C
ada Setmana Santa, la ciutat de 
Lleida es tenyeix de solemnitat i 
reviu una de les seves tradicions 
ancestrals: la commemoració del 
Divendres Sant.

Una jornada molt especial i emotiva 
per a les persones practicants de la fe cristiana 
i, també, una escenificació imperdible a ulls de 
qualsevol persona amant de la cultura, la història i 
les relacions humanes.

Uns dels protagonistes ineludibles d’aquesta cita 
són els Armats de la Sang, que mobilitzen més 
d’un centenar d’homes amb les vestimentes a la 
romana (semblants als legionaris romans), i que 
encapçalen amb sobrietat el vespre en què la 
tradició judeocristiana commemora la mort de 
Jesús a la Creu.

Parlar dels Armats de la Sang és gairebé sinònim 
de parlar de la Congregació de la Puríssima 
Sang. Una comunitat que va néixer a Lleida 
i de la qual ja se’n té constància documental 

a partir 1677 (segons els historiadors locals 
Romà Sol i Carme Torres), i que va veure la llum 
després de la desaparició de l’Escola de Crist. 

En primer lloc, la Congregació fixà la seva seu 
a la capella de l’Antic Hospital de Santa Maria, 
espai que actualment ocupa l’Institut d’Estudis 
Ilerdencs. A les acaballes del segle XVIII, però, 
materialitzà el seu primer trasllat a un altre punt 
espiritual de referència de Lleida, l’Església 
romànica de Sant Llorenç. Finalment, arribant 
l’any 1804, es va instal·lar a l’antic convent dels 
Antonians (una orde que havia estat suprimida 
a les acaballes de l’època moderna) com a seu 
canònica.

Amb més de tres-cents anys d’història,  la 
Congregació de la Puríssima Sang és avui 
una confraria que encara custodia amb cura 
i dedicació alguns dels béns culturals claus 
per comprendre la societat lleidatana, i també 
organitza dues cites culturals intangibles ben 
nostrades: els Tres Tombs de Sant Antoni i la 
Processó del Sant Enterrament.

AUTORIA Redacció Territoris
FOTOGRAFIES Congregació de la Puríssima Sang, Paeria de Lleida i Mario Gascón

Especial
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Els Armats de la Sang
Els Armats de la Sang varen sorgir l’any 1753, precisament 
amb l’objectiu de reforçar el lluïment de la Processó del 
Sant Enterrament que té lloc el Divendres Sant.

Des d’aquell precís moment, es reformulà el concepte de 
la Processó a la manera de fer moderna, esperonada per 
la Congregació de la Puríssima Sang i amb la complicitat 
de la Paeria i el conjunt d’associacions gremials existents 
a l’època.

La incorporació dels Armats de la Sang a les devotes 
desfilades va suposar tot un element innovador en 
l’entramat processional amb una base històrica que, lluny 
d’identificar-se com els legionaris romans que portaren a 
Crist a la Creu (com passaria en el cas dels romans de les 
Passions), ho fan com els soldats que finalment es varen 
convertir al cristianisme.

Aquest fet explica que, a la ciutat de Lleida, els Armats de 
la Sang hagin presentat històricament un caràcter seriós 
i, alhora, afable, fins i tot arribant a protagonitzar versos 
populars.

Amb el pas del temps, ser un Armat de la Sang es convertí 
en símbol de prestigi i respecte, fos quin fos el seu origen o 
la seva dedicació  professional.

 
Ser un Armat de la Sang és una filosofia de vida, 
una manera de sentir, de veure i interactuar amb 
el món que ens envolta
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L’Oratori de la Puríssima Sang

En ple Eix Comercial,  un dels escenaris estrella dels 
principals esdeveniments de la història lleidatana, s’alça 
imponent l’Oratori de la Puríssima Sang, un edifici d’estil 
Neoclàssic poc conegut pel gran gruix de la ciutadania, 
però, sense cap mena de dubte, de notable i sofert caràcter. 
 
Tot  sembla  indicar  que l ’estat  de conservació  de 
l’esmentat edifici sagrat era força delicat a inicis del XIX, 
la qual cosa forçà  l’enderroc de gran part de les seves 
dimensions i donà pas a la construcció d’una nova seu. 
 
Per fortuna dels amants de l’art i el patrimoni cultural, de 
l’edifici primigeni encara resta dempeus la Porta Plateresca, 
datada a la segona meitat del segle XVI. Aquesta entrada 
és una peça arquitectònica que ens recorda les portades 
clàssiques presents al Claustre de la Seu Vella. D’ella en 

destaquen els grotescos, uns relleus amb motius figuratius 
fantasiosos; i també les fornícules del cos superior, que 
antigament haurien aixoplugat les escultures de Sant 
Antoni Abat (patró de l’orde), Sant Bonaventura i Sant Isidor 
—escultures que van malmetre’s notablement durant la 
Guerra Civil, i de les quals se’n conserven alguns fragments 
al Palau Episcopal—.

Es tracta del ‘Santa Sanctorum’ de la Congregació 
de la Puríssima Sang

Per concebre millor l’estat actual d’aquest Oratori, cal tenir 
present, també, la seva restauració, que tingué lloc a partir 
del 1875, i que anà a càrrec de l’arquitecte diocesà Celestí 
Campmany. Campmany redactà i dirigí les obres d’aquesta 
nova empresa, que es dilatà en el temps fins al 1881.

Un testimoni ferm 
de la nostra història

D’estil Neoclàssic, l’Oratori de la Puríssima Sang
és un edifici poc  conegut per la ciutadania però, sense 
cap mena  de dubte, d’un alt valor patrimonial i  històric
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També cal tenir en consideració que, tot 
i que el temple no fou incendiat durant la 
Guerra Civil, l’Oratori de la Puríssima Sang 
sí que fou saquejat d’alguns dels seus béns 
artístics amb connotacions religioses. En 
aquella època es va perdre per sempre, per 
exemple, el Retaule de Sant Hermengild.  
 
L’Oratori de la Puríssima Sang de Lleida és 
un edifici sever i elegant, de planta basilical 
de tres naus dividides per columnes àtiques 
de capitells toscans, amb dos nivells 
interiors de separació entre aquestes.

 
Un indret clau per comprendre la 
trajectòria de les comunitats espirituals 
lleidatanes, així com advertir l’arrelada 
connexió d’aquestes amb l’entramat 
social, cultural i històric de casa nostra

Els elements patrimonials de la 
Congregació, patrimoni de totes i tots

 
Per tal de comprendre la manera de fer 
de la Congregació de la Sang de Lleida, 
cal tenir al cap un altre tret distintiu 
rellevant: la preservació i transmissió 
de les tradicions que ha dut a terme.  
 
Dit en altres paraules, la seva labor de 
protecció i manteniment dels béns mobles 
de la comunitat, així com de tradicions 
c u l t u ra l s  — co m  m o l t  b é  h a n  s a b u t 
transmetre’s de pares a fills (i a nets)—. 
Aquesta és una tasca complexa i constant 
que ha permès mantenir ben viva la flama, 
i fins als nostres dies, cites intangibles com 
les Processons de Setmana Santa o les 
celebracions al voltant de Sant Antoni Abat.
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L’enteixinat de fusta

L’element decoratiu principal de l’Oratori de la Puríssima 
Sang de Lleida és el seu enteixinat de fusta. Una decoració 
situada a la part interior del temple, just al capdamunt de la 
nau central.

Estem davant d’una de les creacions ornamentals més 
destacades que van tenir lloc a la ciutat de Lleida durant el 
segle XIX. Es tracta d’una peça delicada i imponent, obra 

de l’escultor lleidatà Hermenegild Jou, deixeble de Manuel 
Corcelles Sauri.

Aquest important element conjunt situat al sostre es 
configura per un entramat de cassetons que componen una 
xarxa de geometries combinades amb fulles d’acant.

A banda de les seves formes, destaca les dimensions de 
l’enteixinat de fusta, de 5,6 m d’ample per 23 m de llarg, el 
qual resta emmarcat per una motllura de quart bossell.
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El Mantell de la Mare de Déu de la Soledat 

Es tracta d’una vestimenta que cobreix a la 
Mare de Déu de la Soledat cada Setmana 
Santa. El seu origen es remunta a l’any 1929, 
quan fou confeccionat a Barcelona de la mà de 
cinquanta bordadores de l’especialitzada casa 
de confeccions Jorba. 

El Mantell és una peça única d’extremada 
d e l i c a d e s a ,  re a l i t z a d a  a m b  ve l l u t ,  f i l 
d’or i  incrustacions de pedreria i  perles 
naturals.  És l ’únic mantel l  a  Catalunya 
amb aquestes característiques, i anterior 
al 1936, que ha arribat als nostres dies.  
 
Com a curiositat val a dir que, durant la Guerra 
Civil, es destruí la Verge original a qui cobria 
aquesta peça de roba. No passà el mateix, 
però, amb el Mantell, que fou amagat a les 
carboneres de la Casa de la Maternitat —
actual Biblioteca Pública—. Allí, fou trobat 
per una monja l’any 1939, la qual el retornà a 
l’Església.

Per tal  d ’assegurar  la  seva òptima 
preservació, el passat mes de desembre 
s’envià a restaurar el Mantell de la Mare 
de Déu de la Soledat, i lluirà tota la seva 
esplendor de nou el pròxim Divendres Sant
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Crist Jacent

A  l ’ i n t e r i o r  d e  l ’ O r a t o r i  d e  l a 
Puríssima Sang també s’hi conserva 
l’escultura del Crist Jacent, datada 
del 1953 i obra de Josep Viladomat. 
 
Aquesta peça, que substituí el primer 
Crist Jacent de després de la Guerra 
Civil, és la que presideix la Processó del 
Sant Enterrament cada Divendres Sant.  

El Pas de l’Oració a l’Hort

El Pas de l’Oració a l’Hort fou exhibit 
per primera a la Processó del 20 d’abril 
del 1753. Des d’aquell moment, i fins 
a la dissolució dels Gremis cent anys 
després, es convertí en un element 
distintiu del Gremi d’Espardenyers.

L’any 1928 va ser restaurat per indicació 
de la Congregació de la Puríssima 
Sang, tot i que sofrí la violència de la 
Guerra Civil, essent reduït a cendres.

A mitjans dels anys quaranta, el Sindicat 
de l’Oli feu donació d’un nou Pas de 
l’Oració a l’Hort, per tal que formés 
part de la comitiva de la Processó del 
Sant Enterrament. En aquest cas, lluït 
per la nova Confraria dels Pagesos.
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Preservar el patrimoni, una qüestió social

La Congregació de la Puríssima Sang compta amb unes 
arrels ben profundes en la cultura, la tradició i la vida 
lleidatana. 

L’esperit intrèpid i  entregat dels seus membres ha 
sobreviscut tota mena de circumstàncies històriques, 
des de guerres a pandèmies, crisis, revoltes, i molts altres 
contratemps.

Ara, en ple segle XXI, i havent superat les fuetades més 
severes de la gran prova social, sanitària i econòmica que 
ha estat la Covid-19, aquesta comunitat resta al davant de 
nous i importants reptes a afrontar per continuar recorrent 
el seu camí.

La Congregació de la Puríssima Sang és una entitat 
jurídica independent que no pertany al Bisbat de 
Lleida, la qual cosa li atorga autonomia en la presa de 
decisions i en les actuacions

El seu present i el seu futur van acompanyats dels llaços 
que estableix (i que establirà) amb la societat que ha estat 
la seva raó d’existir. És per aquest motiu que la Congregació 
de la Puríssima Sang duu a terme una campanya de 
mecenatge amb la qual convida a tothom a formar part 
de la seva història, a congregar-se i a fer comunitat; i, a 
més a més, a vetllar plegats per la bona conservació dels 
béns patrimonials que custodia i que són un tret identitari 
de totes i tots.

 
Per contribuir a la recollida de fons de la Congregació es poden 
fer donacions via Bizum (codi 07093) i al número de compte 
bancari ES85 3140 0001 9500 1239 9600
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Les principals intervencions patrimonials a realitzar 

Entre les accions més importants de preservació del 
patrimoni de la Congregació de la Puríssima Sang destaca 
estabilitzar un part important de l’edifici de l’Oratori, 
així com reunir fons per preservar el seu preuat patrimoni 
artístic. Per esmentar alguns casos concrets, caldria 
restaurar la teulada del temple (a la qual s’hi han detectat 
algunes filtracions d’aigua, amb el perill que això suposa per 
la supervivència de l’edifici). La Congregació de la Puríssima 
Sang també es proposa reparar les esquerdes presents en 
parets i murs, rehabilitar i netejar l’artesanat de fusta del 
sostre de l’Església (i pal·liar alguns desperfectes evidents 
presents en els àngels dels cassetons), reforçar i estabilitzar 
l’enrajolat del paviment, restaurar la Portada Principal 
d’origen renaixentista, millorar la seva il·luminació artificial 
interior o rehabilitar l’òrgan antic, que permetrà recuperar 
l’encís sonor de temps passats.

El preocupant estat de conservació l’Oratori de 
la Puríssima Sang podria comportar, en un futur 
no tan llunyà, un risc per la continuïtat d’alguns 
d’aquests elements.
 
En aquest cas és inevitable deixar constància 
que, des de l’any 2016, les instal·lacions de 
la Congregació de la Puríssima Sang estan 
declarades Bé Cultural d’Interès Nacional, en la 
categoria de Monument Històric. 

Un rang de protecció patrimonial que hauria 
de blindar amb major contundència la seva 

conservació i que, per contra, obliga a fer una 
crida a la responsabilitat social col·lectiva per 
salvaguardar un testimoni imprescindible per 
entendre la història, l’art i els rols socials a Lleida 
des de mitjans del segle XVIII i fins als nostres dies. 
 
En aquest aspecte també cal deixar constància que 
fer aportacions i donatius a entitats beneficiàries 
del mecenatge, com ara la Congregació de la 
Puríssima Sang, dona dret a una important 
deducció fiscal. Una opció que fa encara més 
atractiu i sentit el moviment solidari a favor de la 
causa de la Congregació. 

AUTOR FOTOGRAFIA Mario Gascón
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Setmana Santa 2023: actes previs

Com avantsala de la Setmana Santa, la Congregació 
de la Puríssima Sang celebrarà una missa el divendres 
17 de març a les 19.30 hores i, del 20 al 24 de març, 
organitzarà  el Quinari en honor de les cinc llagues 
de Jesús. 

Durant aquestes cinc jornades, a les 20.00 hores, 
se celebrarà un ofici religiós i, en acabar, tindrà lloc 
l’exercici del Sant Quinari de les Cinc Llagues. Tot 
seguit, els congregants i fidels clouran la celebració 
amb la veneració de la imatge del Crist Jacent, 
col·locada als peus del presbiteri. 

Enguany, per aconseguir un major lluïment del 
Quinari, es col·locarà al presbiteri de l’Església de la 
Sang la imatge de la Mare de Déu de la Soledat, una 
magnífica talla de Modest Gené que tanca la processó 
del Sant Enterrament i que és, juntament amb el Crist 
Jacent, la titular de la Congregació. La Verge lluirà 
el vestit i el Mantell curt negre històrics, així com la 
Corona datada del 1952.

El dissabte 25 de març, a les 18.00 hores, tindrà 
lloc la inauguració de l’exposició dels Passos de la 

Processó del Sant Enterrament, la qual es podrà 
visitar fins al 5 d’abril, Dimecres Sant. 

Aquell mateix dissabte, també a les 18.00 hores, 
tindrà lloc una trobada al Peu del Romer amb 
l’Agrupació Ilerdenca de Pessebristes .  Allí  es 
presentarà el Calvari amb la Passió (en format  
pessebre) i es podrà visitar la Verge de la Soledat 
cedida per la Congregació de La Sang. També es 
podrà visitar l’exposició permanent d’Emili Tordera, 
amb els diorames de la vida de Jesús. A continuació 
s’anirà conjuntament cap a l’Església de la Sang. A 
partir de les 19.00 hores, tindrà lloc la presentació 
en públic dels recentment restaurats Mantell de 
la Mare de Déu de la Soledat i Tabernacle; també, 
es podrà gaudir de la inauguració d’un nou espai 
d’exposició i conservació de mantells restaurats. 
 
A més a més, els dies 31 de març i 1 i 2 d’abril es podrà 
visualitzar una projecció al voltant de la recuperació 
del Mantell i del Tabernacle de la Verge de la Soledat, 
on s’expliquen les intervencions fetes i es dona les 
gràcies a tothom que hi ha participat i contribuït a 
assolir aquesta fita. Les esmentades projeccions de 
tres minuts s’aniran repetint a les hores en punt i a les 
mitges hores, aproximadament.

ageNDa D’actes
De setMaNa saNta
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AUTOR FOTOGRAFIES Mario Gascón
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La setmana més devota de l’any

Enguany, la Setmana Santa es fixarà al calendari 
del 31 de març al 9 d’abril, i omplirà de solemnitat, 
tradició i cultura els carrers i places de la capital 
de Ponent. 
 
Superada la gravetat de la pandèmia, es confia 
a recuperar la màxima participació en els actes 
d’aquesta setmana tan nostrada, que arrencarà el 
26 de març amb el Pregó a la Seu Vella, a càrrec 
del doctor Joan Viñas.
 
Els actes de Setmana Santa continuaran a Lleida 
amb la Processó dels Dolors, el Diumenge de 
Rams, organitzada per la Congregació dels 
Dolors; i la Processó del Silenci, el Dijous Sant, 
organitzada per la Confraria del Crist de l’Agonia.
 
El divendres 7 d’abril serà una jornada principal 
per a la Congregació de la Puríssima Sang, ja 

que com cada Divendres Sant, serà l’encarregada 
d’organitzar la Processó del Sant Enterrament.
 
Al voltant de les 17.00 hores, i des del pati del 
Col·legi dels Maristes, els Armats de la Sang 
iniciaran la cercavila, fent tot el recorregut que 
al vespre recorrerà la Processó. Passaran per la 
plaça Catalunya, Lluís Companys, Unió, Templers, 
Acadèmia, República del Paraguai, Alcalde Costa, 
Blondel, Villa de Foix i Sant Antoni.
 
Pel que fa a la Processó del Sant Enterrament, 
aquesta s’iniciarà a les 20.30 hores, sortint des del 
lloc habitual de davant de l’estació d’autobusos. 
Prèviament, els Armats de la Sang realitzaran 
diferents evolucions a la plaça Catalunya, tot 
sortint del carrer Canonge González.

La novetat d’enguany de la Processó del Sant 
Enterrament: la incorporació del Mantell 
restaurat de la Mare de Déu de la Soledat

Reviure les 
tradicions

La Congregació de la Puríssima 
Sang convida a tothom a sentir i 

reviure una de les tradicions més 
antigues que tenim

35



Els passos

Quan caigui la nit a Lleida el divendres 7 d’abril, Divendres 
Sant, els repics dels tambors i els misteris esdevindran de nou 
protagonistes de la Processó del Sant Enterrament.

Aquesta cita acull la representació plàstica de la Passió i la 
Mort de Crist, amb el Tabernacle de la Mare de Déu de la 
Soledat, precedida pel Crist Jacent, que són els passos més 
coneguts.

Com és tradicional, els Armats de la Sang obriran el camí als 
Passos i les Creus. Es podrà gaudir de L’Oració a l’Hort, de la 
Confraria dels Pagesos; la Flagel·lació (realitzat pels escultors 
Josep Maria Camps i Arnau i Joan Mayné i Torras, 1949), de la 
Confraria de la Mercè Pares Mercedaris; l’Ecce Homo (obra de 
Jaume Perelló i Miró, 1950), de la Confraria del Centre Gallec; 
el Trobament (obra de Pedro Manuel Rufino i Patricia Iglesias, 
2022); l’Ecce Filius Tuus (la Verge és obra de Joan Mayné i 
Torras, 2001; i Sant Joan ho és de Pedro Manuel Rufino i Patricia 
Iglesias, 2022), de la Confraria de la Casa d’Aragó; el Crist dels 
Portants de Sant Llorenç; el Crist de la Sang, dels Congregants 
de la Puríssima Sang; el Crist de l’Agonia, de la Confraria del 
Crist de l’Agonia, i el Descendiment (tallers d’Olot, 1944), de la 
Confraria de la Sagrada Família i Sant Cristòfol.

Tancarà aquesta Processó el Pas del Crist Jacent (obra de 
Josep Viladomat i Massanas, 1953), de l’Associació de Portants 
del Crist Jacent, i el Pas de la Mare de Déu de la Soledat   (1944), 
de la Congregació de la Puríssima Sang, que lluirà l’esperat 
Mantell restaurat.

La Setmana Santa suposa la punta de llança de les 
representacions tradicionals, en clau espiritual, que es 
viuen a les Terres de Ponent
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La restauració del Tabernacle

El Tabernacle de la Mare de Déu de la Soledat és una peça 
artística que es va estrenar juntament amb el Mantell i la Corona 
de la Verge l’any 1930. De fet, es tracta d’un projecte que es va 
idear de manera conjunta per ressaltar pel lluïment de la Verge.  
 
El Tabernacle va ser dissenyat per l’arquitecte Manuel Cases Lamolla, i 
la seva elaboració en fusta va anar a càrrec de l’escultor Ramon Borràs 
(també artífex de la primera Mare de Déu de la Soledat de després 
de la Guerra, substituïda l’any 1945 per la talla de Modest Gené).  
 
Es tracta d’una peça brunyida en or, que sofrí de manera important 
els efectes de la Guerra Civil. De fet, llavors gran part de les seves 
motllures van ser destruïdes. No obstant això, encara n’hi ha que 
han sobreviscut el pas dels anys, i han arribat als nostres dies. 
En aquest conjunt també destaquen els escuts i els angelets, 
els quals Borràs va refer per a la Processó de l ’any 1940. 
 
Afortunadament, en les darreres setmanes, el Tabernacle ha estat 
restaurat pel Taller Ferrer, situat al carrer Ballester de Lleida, l’activitat 
del qual s’inicià fa més de 70 anys. De fet, es tracta de l’únic taller de 
restauració amb aquestes característiques que queda a la demarcació 
de Lleida. Actualment, n’està al capdavant la tercera generació de 
restauradors, amb els experts José Antonio Ferrer i Lluís Capdevila.

Les tasques de restauració del Tabernacle han consistit a netejar 
la pintura antiga i daurar novament la peça amb pa d’or, així com 
refer moltes de les seves parts, malmeses durant la Guerra Civil 
 
Per altra banda, i pel que fa a la Corona, val a dir que l’original del conjunt 
també va ser malmesa durant el 1936, i l’actual va ser regalada pels 
congregats i enginyers Josep Combelles i Victoriano Muñoz l’any 1952. 
Es tracta d’una peça de plata daurada, extreta d’una veta de la Vall de 
Bono, descoberta durant la construcció d’un pantà a l’Alta Ribagorça.
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La Casa de Andalucía de Lleida,  
Padrinos de la Cuarta Estación

Toda esta maravillosa historia dio comienzo un sábado 26 
de marzo del 2022.

Por sorpresa, y a solo veinte días del Viernes Santo, 
dos cofrades de la Hermandad de los Panaderos, tras 
viajar durante toda la noche, llegaron a Lleida con unas 
preciosas imágenes procedentes directamente de Sevilla. 
La Congregació de la Sang de Lleida las había encargado. 
Dos de ellas eran una Virgen María y un Cristo, y debían 
configurar la representación de la Cuarta Estación 
penitencial (Jesús se encuentra con su Madre María 
Santísima camino del Calvario).

Pocos días antes, el conciliario de La Sang —Mosén Jaume 
Melcior— se había puesto en contacto con varias personas 
de la Casa de Andalucía de Lleida, pues era deseo de 
los benefactores de las imágenes que fueran llevadas y 
cuidadas por gente andaluza.

A raíz de esos encuentros surgió un grupo de amigos, 
miembros de la Casa de Andalucía, que se hicieron cargo 
del Paso, y se pusieron al frente para poder hacer que las 
imágenes salieran en Procesión. Y así se hizo, pasando 
a ser la Virgen del Consuelo y el Cristo del Perdón en 
su encuentro camino del Calvario, nombres que con el 
permiso del Mosén Jaume se les otorgó.

Y el 15 de abril de 2022, Viernes Santo, las imágenes 
de Manuel Pedro Franco Rufino y Patricia Iglesias Orta 
recorrieron las calles de Lleida. No había sido fácil, pues 
lo que se suponía que tenía que ser un proyecto a un año 
vista, se convirtió en un proyecto a veinte días. No podía 
ser que estando las imágenes en Lleida no salieran en 
Procesión.

Parecía que el destino quería que volviera a ocurrir lo 
mismo que muchos años antes ya había ocurrido en otra 
Cofradía. La Casa de Andalucía tenía nuevamente que 
correr para conseguir vestas, varas, velas… Por las noches 
se trabajaba duramente tapizando el paso con terciopelo, 
limpiando y reparando la estructura, pintando de oro los 
viejos faroles, se arreglaban las ropas de los titulares, se 
cosía un nuevo Estandarte…

Fueron duros y placenteros momentos l lenos de 
dificultades, pero el amor, la devoción, la manera de hacer 
y sentir cofrade andaluz hicieron que todo fuera posible.

Nacía la Hermandad de la Casa de Andalucía de Lleida, 
ahora como portadora de la Cuarta Estación, que sigue 
con ilusión y devoción engrandeciendo a sus titulares para 
que cada año se pueda construir un escalón más de una 
Fe del pueblo que quiere a sus tradiciones y a su gente. 
 
Fernando López Sáez                                                                                                                              
Hermandad de la Casa de Andalucía de Lleida
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La tracció animal recupera 
habilitats i coneixements 

La proposta educativa és el primer mòdul d’una formació de gairebé 
tres-centes hores organitzat per l’Escola Agrària de Manresa

REDACTOR Josep A. Pérez   FOTOGRAFIES Escoles Agràries

L’Escola Agrària de Manresa —centre del Departament d’Acció Climàtica, 
Alimentació i Agenda Rural— va dur a terme un curs de tracció animal 
moderna a Mas La Franquesa, a Moià, una iniciativa que tenia com a 
objectiu tractar qüestions relacionades amb l’alimentació, les cures 
bàsiques, la psicologia, la importància del llenguatge corporal, el 
manteniment i la reparació de guarniments, el maneig i les tècniques 
elementals, els mètodes de comunicació i la tria de l’animal.

Una formació de cinquanta-dues hores repartida entre els mesos de 
gener i febrer que van impartir nou experts en onze sessions. El veterinari 
i ramader ecològic, Just Serra; Ada Torra, veterinària especialitzada en 
èquids de la Universitat de Lleida; Quim Digon, expert en tracció animal; o 
Jorge Sánchez, baster, entre altres, van ser els encarregats de la formació.

Segons Bernat Torras, coordinador del curs, “la tracció animal moderna 

té una filosofia que ha d’anar en concordança amb el teu projecte. Si tens 

dues-centes hectàrees de cereals, ara mateix no és una bona opció. Però 

sí que l’és en altres situacions, per exemple per vinya i per fer altres feines 

agrícoles o al bosc”. Per a ell, que es dedica a oferir serveis en tracció 
animal, cavalls, mules o bous són companys de treball, no una simple eina 

més. “A més aporten fems, poden pasturar el sotabosc, no compacten la 

terra i ajuden a fer-te més conscient del que fas i per què ho fas”, afegeix.

Tracció animal moderna, grans possibilitats

El curs organitzat per l’Escola Agrària de Manresa és el primer 
mòdul bàsic d’un curs més ampli —de gairebé tres-centes 
hores, amb més de la meitat de pràctiques— que aborda tota la 
complexitat de la feina al camp amb animals. La resta de mòduls 
específics es dedicaran al desembosc, al treball en vinyes, a les 
feines a l’horta i a la utilitat dels animals com a mitjà de transport. 

L’Associació Catalana de Tracció Animal (ACTA) és l’entitat 
impulsora del conjunt d’aquesta formació. L’objectiu és contribuir 
a superar els esculls que sorgeixen a l’hora de plantejar-se la 
incorporació de la força de treball animal en una finca agrària. 
Per en Bernat Torras, que també forma part de l’associació, “en 

països d’Europa s’ha mantingut l’ús dels animals i encara s’hi 

troben persones que es dediquen a fer les eines necessàries, a 

modernitzar-les i millorar-les, però no és el cas del nostre país. 

Aquí tampoc s’ha mantingut la selecció de races amb millors 

aptituds per al treball”. Tot plegat, fa que la situació sigui molt més 
complexa. 

Ara com ara, ACTA té una vintena de persones associades i 
compta amb una quinzena de finques agràries per fer les diferents 
sessions dels mòduls i les pràctiques previstes. El mòdul específic 
d’horta es farà sota l’organització de l’Escola Agrària de Manresa, 
que expedirà un certificat a qui hagi fet el mòdul bàsic i també el 

d’horta.
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Les víctimes de 
guerres silenciades

E
stà clar que la importància i el protagonisme 
d’aquest conflicte ha generat conseqüències 
arreu del món, però ens ha fet oblidar altres 
conflictes oberts en països com Etiòpia, 
el Congo, el Iemen o Síria, on els governs 
estan cometent matances, genocidis i crims 
contra la humanitat. Els governs occidentals 

han rebut el suport de bona part de la població per dur a 
terme despeses multimilionàries en armament, mentre 
les organitzacions humanitàries no donen l’abast.

Etiòpia i el genocidi a la regio del Tigre

Etiòpia és un dels països en el qual l’efecte geopolític i 
econòmic ha provocat una fam endèmica, agreujada pel 
canvi climàtic i, des del 2020, també per la guerra civil. Un 

conflicte que fins ara comptabilitza, extraoficialment, més 
de 600.000 morts, i al voltant de 54.000 desplaçats.

En terres lleidatanes, i concretament a Mollerussa, té la 
seva seu El Centre d’Iniciatives Solidàries (CIS) Ángel 
Olaran, un col•lectiu que dona suport al missioner basc 
en els projectes humanitaris que desplega en la regió 
etíop del Tigre. És en aquesta regió on, des de l’esclat del 
conflicte, s’han concentrat la major part dels actes contra 
la població civil per part de l’exèrcit federal. Àngel Olaran 
ha viatjat a Espanya per denunciar la situació humanitària 
del Tigre i fer una crida a la comunitat internacional. 
El dissabte 11 de març, va fer una conferència a la sala 
Víctor Siurana de la UdL, on va explicar com han viscut 
la crueltat de les tropes federals sobre els civils, nens i 
dones, conreus, i ramats, tot plegat per castigar als que 
consideren “terroristes”.

REDACTOR Josep A. Pérez  FOTOGRAFIES Josep A. Pérez

La guerra d’Ucraïna ha afectat l’economia 
mundial, i ha obert un escenari en el qual tots els 

països volen tenir la seva quota de protagonisme

Solidaritat
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El govern que presideix Abiy Ahmed ha mantingut 
un gran silenci al respecte i ha qualificat de 
situació controlada davant dels organismes 
internacionals, però no ha permès l’accés als 
observadors de Nacions Unides ni de la Unió 
Africana. Segons Olaran, el govern han encerclat 
tot el territori del Tigre, i no deixa entrar ni l’ajut 
humanitari ni suport econòmic.

Milions en armament

Olaran denuncia l’oblit de la situació d’Etiòpia, 
encara que assegura que no és per menysprear 
la crueltat a la qual està sotmesa la població 
ucraïnesa, però el sorprèn el suport multimilionari 
en armament. El missioner etziba que “amb una 
milmilionària part de l’ajut a Ucraïna, es tindria 
alimentació i recursos assegurats a tot el Tigre”.  
El missioner assegura que Àfrica és un país molt 
ric, però que Occident “s’ha permès corrompre als 
dirigents del continent per aconseguir matèries 
primeres a preus irrisoris”, una economia que “no 
repercuteix en absolut en els mateixos països 
que els subministren”. Olaran fa una crida a les 
administracions, i vol conscienciar sobre la 
situació dels països africans als quals se’ls està 
espoliant pel benestar i comoditat de la resta 
de “l’univers tecnològic”, en detriment d’una 
població cada cop més empobrida i demacrada. 

Amnistia Internacional i la CNN van publicar 
sengles informes sobre massacres comeses 
presumptament per tropes eritrees a Axum i 
Maryam Dengelat, el 4 de març de 2021.
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