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La ciutadania ha demostrat que ja hi havia ganes de sortir de festa, o de copes, diguem-li com
vulguem, amb una aparent llibertat. No entrarem
a qüestionar si ha sigut irresponsabilitat de certs
col·lectius de la societat o de la permissibilitat de
les administracions al respecte, però el que no podem negar és que hi ha un concepte de socialització
d’una part important de la societat que no s'entén
sense un got o una llauna d’alcohol a les mans, que
per regla general acaba a terra perquè el recullin els
treballadors de la neteja.
Podem considerar aquest esclat d’eufòria acceptable donades les circumstàncies, però el que
no es pot considerar tan acceptable és que només
es confiï la recuperació econòmica postpandèmica
als sectors de l’oci, la restauració o el turisme. Fa la
sensació que tothom en aquest país hauria de ser
cambrer, xef, o guia turístic, amb tot el respecte per
aquestes professions.
Els efectes de la pandèmia haurien d’haver servit per aprofundir en una renovació dels sectors
econòmics, per reconduir l’oferta laboral a noves
activitats amb menys dependència de l’exterior,
amb més presència tecnològica i suport a la proximitat i al sector primari.
La situació sanitària i preventiva millorarà amb
tota certesa, però les previsions auguren que tornarem al mateix escenari de precarietat, i els joves
continuaran socialitzant-se amb els joves, perquè
no trobaran altres interlocutors que els puguin garantir un pervenir... O sigui, que s’hauran de forjar
el futur tots sols.
Pot haver-hi una certa irresponsabilitat en el
comportament cívic dels sectors joves de la població, però s’hauria de reconèixer que el panorama
no és gaire esperançador, perquè es fa ben poca
cosa per afavorir les oportunitats laborals i socials
de les noves generacions.
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Text: Marina Pallàs i Cristina Mongay
Fotografia: Cedides per Museu de l'Urgell - Tàrrega

El #35 de l'URTX: repensar el futur
de Ponent des de l'humanisme i la
cultura
El nou volum de la revista d'humanitats de l'Urgell, publicació referent en
el camp de les humanitats i la cultura al país, es va presentar el dia 5 de
maig a la nau 18 de cal Trepat de Tàrrega

L

a història de la comarca de l'Urgell i de la Plana de
Lleida és extensa i continua escrivint-se activament
dia a dia gràcies a la mà d'investigadors i apassionats de la història que, cada any, reuneixen les
seves últimes aportacions en un recull únic.
Es tracta de l'URTX. Revista d'Humanitats de l'Urgell, un
projecte de miscel·lània que actualment es publica de manera anual i que aixopluga i comparteix les darreres novetats
en el camp de la investigació del territori lleidatà.
Un instrument que projecta al públic la feina diària dels
investigadors i equipaments culturals que treballen per la
conservació, estudi i difusió del patrimoni històric ponentí.
El nou número: #35
La nova publicació d'URTX fa un gran salt endavant en direcció al futur. De forma conscient i decidida, aquest número, davant el moment particular que estem vivint i els canvis
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provocats per la pandèmia de la Covid-19, aprofita aquest
parèntesi per proposar unes reflexions i plantejar com desitgem que sigui el demà, i com es pot repensar tot, també (i sobretot) des de Ponent i des del món de la cultura i les humanitats. Des de
la publicació, “Així, s'ha encarregat a
es declaren diferents personalitats del
“partidaris de món de la humanística que
la cooperació
surtin del seu àmbit de treball
enfront de la
competitivi- i de recerca i, amb coneixement
tat despieta- de causa, apostin per unes
da”, així com alternatives i ens descriguin
també afiralguns escenaris de present i
men apostar
“per la trans- de futur per al món cultural de
versalitat i la les nostres comarques”
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interdisciplinarietat en comptes de l’individualisme elitista i narcisista”, en paraules del director dels Museu de Tàrrega Urgell i del Museu
Trepat, Jaume Espinagosa Marsà.
Amb tots els reptes de futur que se'ns presenten, aquesta edició de l'URTX també es
presenta talment com un repte. Així, s'ha encarregat a diferents personalitats del món de
la humanística que surtin del seu àmbit de treball i de recerca i, amb coneixement de causa,
apostin per unes alternatives i ens descriguin
alguns escenaris de present i de futur per al
món cultural de les nostres comarques.
La presentació del 35è volum de l'URTX tindrà lloc el 5 de
maig a les 7 de la tarda a la nau 18 de Cal Trepat de Tàrrega,
i anirà a càrrec de Clara Arbués Garcia, delegada episcopal
del Patrimoni Històric i Artístic del Bisbat d'Urgell i directora
tècnica en funcions del Museu Diocesà d'Urgell
En aquesta línia, n'ha sorgit un extens dossier que ha
comptat amb la participació d'una vinenta d'autors, “Repensant Ponent. Perspectives per al segle XXI: Cultura”, centrat
en la història i el present de Ponent per tractar de perfilar
el seu futur des d'una visió humanista i cultural. El gruix del
35è número el completen un total de sis articles que tracten temes molt diversos: el Jaciment del Tossal Roig de Bellvís d'època ibèrica i romana de l'Ager Ilkerdensis (Montse
Baigues Minguella, Marc Bouzas Sabater i Jaume Puigredon
Boixadera); les fonts documentals i arqueològiques per al
coneixement de la Cuirassa jueva de Lleida (Marta Morán
Álvarez i Xavier Payá Mercè); la notícia sobre la cara de la
Mare de Déu gòtica de l'antiga església romànica-gòtica de
Tàrrega (Alberto Velasco González); les escultures en fusta a
l'Urgell i la Noguera a l'època del Barroc (Joan Yeguas Gassó); el mestre d'obres Peres Celles i la Casa de Misericòrdia

de Lleida (Isidre Puig Sanchis); i els Targarins a Mathausen
(Jaume Ramon Solé).
El volum clou amb el recull documental de Guimerà al
Fons Ducal d'Híxar (1212-1980) (Miquel Àngel Farré Targa).
URTX: trenta-dos anys plens d'històries
Quatre són els eixos vertebradors de la manera de fer (i
de ser) d’URTX que s'han mantingut al llarg d'aquests trenta-dos anys de publicació del volum: la continuïtat, entesa
com la voluntat de permanència a un lloc i d’enriquir-lo tot
evidenciant el gran bagatge cultural que hi ha; la pluralitat
social; la recerca rigorosa per conèixer el passat i el present,
i projecte el futur; i, finalment, el territori, ja que la lupa investigadora s'apropa a les sis comarques de Ponent i al país.
URTX és un projecte de recerca i difusió científica més
que consolidat, que porta a l'esquena trenta-dos anys d'història
Al llarg de la història de l’URTX, s’han publicat i difós
566 articles d’art i història, arquitectura, arqueologia, antropologia, biografies, llengua i literatura, arxivística, etc.,
aportacions signades per un total de 379 autores i autors
diferents.
Tot un repte de gestió i organització que ha comptat
amb el lideratge del Museu Trepat, el Museu Tàrrega Urgell,
l'Arxiu Comarcal de l'Urgell i el suport de diverses institucions, totes elles encapçalades per l'Ajuntament de Tàrrega.

“Al llarg de la història de l’URTX, s’han
publicat i difós 566 articles d’art i història,
arquitectura, arqueologia, antropologia,
biografies, llengua i literatura, arxivística,
etc., aportacions signades per un total de
379 autores i autors diferents”
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M’han robat al garatge i al traster.
Què faig?
El teu cotxe viu al garatge i els teus trastos al traster. La
teva casa està coberta per l’assegurança de llar, però el garatge i el traster, qui els protegeix? Haurien d’estar inclosos
a la pòlissa de llar i també a la de la comunitat.
Si roben, presenta una denúncia a la comissaria. Informa’t amb el president o l’administrador de les cobertures de
la pòlissa de l’edifici de veïns. Fes fotos i, si és possible, lliura
factures o tiquets de compra. Als lladres, per cert, els agraden molt les bicicletes (no estaria de més assegurar-les).
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El més lògic és que l’assegurança de la comunitat pagui els desperfectes de la porta i la de la llar n’assumeixi
el contingut.
No guardis objectes de valor al traster, com ara joies, ja que
hi ha una limitació en les indemnitzacions.
I atenció: perquè l’assegurança de llar et pagui, tant el traster com el garatge han d’estar ubicats al mateix edifici on vius.

“Fes fotos i, si és possible, lliura factures o
tiquets de compra. Als lladres, per cert, els
agraden molt les bicicletes (no estaria de
més assegurar-les)”

TR La revista de www.territoris.cat
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Text: Marina Pallàs
Fotografia: Montserrat Feloaga

El big bang de les petites
grans coses
Descobrim els mons en miniatura de la miralcampina Montserrat Feloaga

E

n un taller de Miralcamp s'hi ha produït un petit
big bang. Tot va començar amb el regal que li feu
el seu pare un bon dia: una caseta en miniatura.
La filla havia heretat la traça de les seves mans, i
elles mateixes la van portar a completar aquella caseta decorant una de les plantes tota de Nadal: hi va instal·lar una
llar de foc amb uns regals al peu, hi va fer una cuina amb
tot el menjar a punt, en va decorar el balcó i hi va plantar
un arbre de Nadal...
Aquesta habilitat i afició per les coses petites va portar
la família, que compartien tots —pare, mare i filla— l'entusiasme pels treballs manuals, a instal·lar a casa un taller
de cosir on, a més a més, van començar a confeccionar-hi
tot un seguit de petites meravelles: fofutxes, noms tallats
en fusta, pessebres, detalls i decoracions per festes, caixetes, personatges en miniatura cuits al forn i miniatures
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que reprodueixen escenes i escenaris ficticis i també reals,
elaborats al màxim detall.
“L'artistassa és ella”, diu la seva mare i principal promotora de les seves obres, la Maria Rosa Ibars, per referir-se
a la seva filla , la Montserrat Feloaga, que sempre està al
taller ideant i fent noves creacions.
Escoles, cases d'estil mediterrani fetes amb bases de
blancs i blaus, una casa indonèsia d'estil més auster, la masia típicament catalana, una casa estiuenca encaixada en
una barca...
Tot això i “Aquestes miniatures han estat
molt
més exposades a pobles d'arreu de
conformen
Catalunya i han generat una
aquest univers a petita gran sorpresa i estupor pel
escala que detallisme del seu art”
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cada dia es torna més i més gran.
Aquestes miniatures han estat
exposades a pobles d'arreu de
Catalunya i han generat una gran
sorpresa i estupor pel detallisme
del seu art. Els quadres, els gerros, els cobrellits, les tovalloles...
En cada recreació no hi falta cap
detall. Les cases son amb molta
flor, molt jardí... I totes moblades, amb persones habitant-les i
fins i tot amb animals.
En cada miniatura que fa, la
Montserrat hi recrea escenes
que ens resulten familiars i que
tenen l'encant de la nostra quotidianitat, en el qual tot sovint
no reparem. “En una habitació
hi trobes una maleteta sobre el
llit, com si la família s'estigués
preparant per marxar de vacances, o en una de les cases hi ha
un gos que ha tombat un test i
sembla que vagi a menjar-se les
plantes. Ho vius i dius: 'això ho
fa el meu gos'”, diu la Maria Rosa
entre riures, que ens explica que
aquests petits mons estan plens
de vida: “hi trobaràs la minyona,
o una noia que està arreglant-se
l'armari, o els nens que juguen
al jardí... Hi ha molta gent. Hi ha
també un nen que toca el violí i
el seu avi que se l'escolta”, descriu amb tendresa i recordant
cada detall, fascinada pel realis-
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me de les creacions de la seva filla.
La Montserrat ha recreat fins i tot l'església de Miralcamp, idèntica a la vertadera, fins i tot amb la imperfecció de la barana, i l'any passat, com que no es podia sortir, també va representar amb playmobils el Diumenge de
Rams amb els tres capellans del poble fent la benedicció de
les palmes i palmons.
A més, si t'hi apropes, veuràs que pràcticament tot està
fet amb material reciclat. Els rellotges son els taps del bric
de la llet, els florescents son pals de 'xupa-xup', els parterres dels balcons son taps d'inhalador, el paraigüer és un tap
de colònia... “És d'aquelles coses que s'han de veure. Moltes coses que normalment es llencen, les guardem perquè
sempre acaben servint d'alguna cosa”.
Recentment, també va fer amb fofutxes els gegants de
Miralcamp, una tasca que la colla gegantera del poble els
va reconèixer i admirar per la seva semblança amb els gegants originals, i en l'inici de la pandèmia també va fer unes
mascaretes i unes agulles per portar-les pels nens i mestres
de l'escola, amb una reproducció de cadascun d'ells en fofutxa que molts encara porten penjada a la motxilla.
Son detalls únics, que no es troben enlloc més perquè
sorgeixen de l'observació d'escenaris reals i, en efecte, de
la tendresa. “Tot i que de vegades ens ho han demanat,
nosaltres no hem venut mai res. Ho fem per nosaltres i per
la satisfacció de regalar-ho”, diu la Maria Rosa, que ha estat
al taller braç a braç amb la Montserrat en les dates festives
i en els moments més adversos, expandint i dotant de vida
aquest petit gran mon que, com les seves creadores, treu
el millor del nostre.
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“En l'inici de la pandèmia també va fer
unes mascaretes i unes agulles per portarles pels nens i mestres de l'escola, amb
una reproducció de cadascun d'ells en
fofutxa que molts encara porten penjada
a la motxilla”
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Jaume Belló:
"El teatre és un vehicle comunicador
d’històries, i els humans vivim de
les històries"
Qui ha vist Jaume Belló damunt de l’escenari sap que és
pura energia. Actor, director, professor de teatre, integrador
social i, per damunt de tot, i amb tot el cor, artivista. La vida
li ha donat l’oportunitat de descobrir i dedicar-se a la seva

passió: el teatre. I des de fa uns anys, comparteix amb entusiasme el poder transformador d’aquesta art escènica amb
col·lectius socials de tota mena.

El teatre és la passió de
la teva vida, quina edat tenies quan vas fer la teva primera pujada a escena?
Jaume Belló: Des de molt
jovenet sempre vaig tenir
un vessant artístic, però en
general, el professorat de
l’època no va saber gestionar-lo. La meva educació va
arrencar a Torrelameu, en
l’escola unitària franquista.
Als vuit anys em van portar
a uns campaments de l’Organización Juvenil Española,
i tot i l’ambient paramilitar,
vaig entrar en contacte per
primer cop amb el teatre. Va
ser tant revelador per a mi!
Vaig descobrir que el teatre
era la meva passió.
Anys més tard, a l’escola
de Menàrguens, per fortuna, vaig tenir la Teresa Ribes
com a mestra de matemàtiques, i ella va dir als meus
pares que m’apuntessin a
quelcom artístic. Ells li van
fer cas, i em van apuntar a
un centre d’arts plàstiques a
Lleida a càrrec de les germanes Solsona. I allí vaig tornar
a ser feliç.
Has estat sempre l’ànima de la festa.
J. B.: Sí! Els escenaris són
el meu medi natural de vida.
De fet, era el presentador
dels escala in ifi del meu po-

nes i l’expressivitat.
Més endavant, vaig recuperar el contacte amb el teatre d’aficionats amb l’AEM
de Lleida, després amb Talia Teatre, i allí em va sortir
l’oportunitat de fer classes
de teatre per reforçar l’aprenentatge del català i el castellà a l’Escola d’Adults.
Amb els anys, has anat
descobrint el poder transformador de l’art i les arts
escèniques.
J. B.: Al fer classes de teatre no em vaig qüestionar
el teatre com un motor de
canvi social; sinó que vaig
prendre amb naturalitat les
diverses realitats socials que

hi havia.
Cap al 2008, un actor
m’explica que fa ‘teatre de
l’oprimit’, i aconsegueixo
que des de l’Aula de Teatre
se’l convidi per fer una formació. I això va ser revelador. Vaig ser conscient que
persones que habitualment
no pujarien a l’escenari a fer
teatre, ho farien. Mentrestant, vaig col·laborar amb
l’Escola Estel de Balaguer
i vaig ser conscient de les
possibilitats de fer teatre
amb persones de capacitats
diverses. Amb tot això, faig
formació de teatre social i se
m’ocorre fer una companyia
de teatre de les persones
Text i Fotografia: Cristina Mongay
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ble i m’encantaven els espectacles que s’hi feien durant la
festa major. L’escenari, i tot
el que s’hi vivia, em fascinava. Sempre he sentit aquesta
idea què hem de fer el treball
tots junts, de cooperar, etc.
Però va arribar el dia
en què et vas matricular a
dret...
J. B.: La meva família em
va encaminar perquè em
convertís en advocat, amb
aquella intenció que pogués
viure millor que els meus pares. No obstant això, a mi el
què m’interessava era el teatre, la filosofia, la psicologia,
aquelles formacions que tenen a veure amb les perso-
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oprimides, i creem ‘La Comunicativa’, i es converteix
en una revolució. Llavors,
per fi, començo a entendre
que el teatre ha de tenir
molt de pes dins de l’àmbit
social i que ha de treballar
amb persones vulnerables i
silenciades.
I finalment, les bruixes
del Pont del Boc de Biterna
arriben a la teva vida.
J. B.: Amb l’associació de
veïns de la partida Copa d’Or
i Sot de Fontanet de Lleida
descobreixo el poder del teatre comunitari, unit en aquell
cas per reivindicar la valoració d’un element patrimonial
i la seva catalogació.
També vaig ser conscient
de la força de les arts escèniques (teatre, dansa) en la
comunitat, el patrimoni, en
tot! Començo a gestionar
aquesta inquietud, parlo
amb persones que també

la senten, i el 2014 creo un
grup que treballa amb les
arts escèniques per al creixement, per a la intervenció i la
integració social. Tot plegat
esdevé una taca d’oli amb la
qual entro en contacte amb
molts col·lectius amb aquesta intenció. Així és com neix
l’Aula social.
És llavors quan et converteixes en ARTivista?
J. B.: Autoanomenar-me
‘artista’ sempre m’ha costat.
Segurament hi té a veure la
falta d’autoestima, ja que
inicialment la meva família
no volia que em dediqués
a aquest món. Documentant-me en les fonts anglosaxones descobreixo la paraula
‘artivista’ i m’hi sento molt
identificat. Faig activisme a
través de l’art, i també em
considero integrador, ja que
treballo com integrador social amb les arts escèniques.

Quins són els ingredients del teatre social?
J. B.: A diferència del teatre convencional, al teatre
social hi ha tres punts fonamentals: el respecte a la diversitat (no som iguals, som
diversos, tot i que hem de
tenir igualtat d’oportunitats,
tracte i respecte); es tracta
d’un teatre no excloent (no
incloent, sinó obert a tothom) i ha de respectar les
habilitats de cadascú (reconèixer què saps fer i què vols
aprendre a fer). El teatre
és un vehicle comunicador
d’històries, no és altra cosa,
i els humans vivim de les
històries. A més a més, si tu
a una persona no li generes
l’estrès de fer-li fer una cosa
que no sap fer, i pot ser ella
mateixa, es relaxa, se sent
valorada i la seva capacitat
de participar sobre l’escenari esdevé immensa.

“Autoanomenar-me
‘artista’ sempre m’ha
costat. Segurament
hi té a veure la
falta d’autoestima,
ja que inicialment
la meva família
no volia que em
dediqués a aquest
món. Documentantme en les fonts
anglosaxones
descobreixo la
paraula ‘artivista’
i m’hi sento molt
identificat”
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Text: Marina Pallàs
Fotografia: cedides per INS Mollerussa

La pedra natural, un àmbit amb
el 100% d'ocupació i una gran
projecció de futur
L'INS Mollerussa imparteix el Cicle de Tècnica en Pedra Natural, que tanca
les preinscripcions el dilluns 17 de maig

U

s imagineu que us diguessin que hi ha un àmbit de
treball amb un 100% d'inserció laboral? Doncs és
ben cert. Mentre tot sembla haver-se complicat,
l'art de la construcció en pedra seca segueix el seu
camí endavant.
Ara, l'INS Mollerussa dedica un cicle a aquesta tècnica ancestral amb tanta projecció al futur, i també a la pedra natural.
Es tracta, ni més ni mens que del Cicle de Tècnica en Pedra
Natural, i abasta quatre àmbits de treball diferents: l'extracció
de pedra en pedrera, la tècnica de picapedrer, la tècnica de
marbrista, i la construcció en pedra.
Quan aquesta última s'executa sense argamasses passem
a parlar de construcció amb pedra en sec, una tècnica tradicional molt arrelada a les nostres terres —usada sobretot en
l'edat mitjana-— que avui ha estat declarada Patrimoni Immaterial de la Humanitat per la Unesco i que des d'aleshores,
l'any 2017, està agafant molta volada i s'està aplicant el seu ús
a tota mena de construccions, també modernes.
“Cada vegada es necessiten més treballadors especialitzats en pedra. N'hi ha especialitzats en materials moderns,
però que sàpiguen treballar la pedra n'hi ha molt poquets.
Això feia que fos una construcció molt cara, però els processos de fabricació s'han industrialitzat molt, de manera que els
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costos s'han abaratit i ara s'està plantejant fins i tot la seva
aplicació en obra pública”, explica l'Ernest Villaró, professor
del cicle a l'INS Mollerussa, que també concreta que avui
aquesta tasca requereix molt menys esforç físic que abans
gràcies a la seva tecnificació.
Aquest cicle és l'únic a Catalunya i un dels pocs a Espanya
—només l'imparteixen en dos llocs més—, i una de les seves
particularitats, més enllà de la mateixa naturalesa del cicle, és
la inserció laboral que té. “Com que falta relleu generacional,
aquest perfil de treballador va molt buscat”. De fet, una de
les zones on també hi ha molta ocupació pels picapedrers és
ben a prop, a les Garrigues, on hi ha diverses pedreres i moltes empreses del sector que exporten les peces elaborades
a l'exterior, sigui amb camió o en vaixell. La pedra sorrenca,
coneguda també com a “pedra de la Floresta” —una pedra
molt modelable i durable, que presenta molts avantatges—,
concreta Villaró, “s'aprecia arreu del mon”.
“Quan es reprenguin les tasques de la Sagrada Família, totes aquestes empreses també serviran allà, perquè per la seva
construcció se'n necessita d'aquest tipus”, explica el professor.
A l'institut hi tenen un taller de pedra natural amb totes
les eines i materials necessaris per treballar aquests materials
i tècniques: fins a quinze taules de picapedrer, eines pneumà-
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tiques, una operadora d'aigua, etc., i el centre també compta
amb tota classe d'instal·lacions necessàries per preparar-se
en la disciplina, com ara un parc de grues. En finalitzar el cicle, els alumnes ho fan també amb el carnet de pont grua i
carretó elevador sota el braç. Es tracta d'un cicle molt versàtil
i dinàmic, ja que dediquen hores tant a fer pràctiques al taller com també a la teoria coneixement de les roques, ús de
l'AutoCAD dibuix per ordinador i funcionament i programació
de les màquines de control numèric. “No és només un cicle
artesà per a picapedrers, sinó que és un cicle per a la formació
de picapedrers tecnificats amb les noves tecnologies, perquè
l'objectiu és que aquests processos de construcció i usos de
materials es puguin industrialitzats perquè s'estengui el seu
ús”. El cicle, molt encarat a la professionalització, s'acaba de
complementar amb pràctiques i formacions en empreses col·
laboradores, i molts matins, segons explica Villaró, alumnes i
professors traslladen les classes a les mateixes empreses on
tracten directament amb la seva maquinària.
Dins el cicle hi ha quatre professors especialistes que, alhora, també son empresaris: un marbrista, un picapedrer tecnificat, un empresari que es dedica a la transformació de la
pedra més industrial i de pedrera i, finalment, un constructor
en pedra. Tots ells exerceixen en la indústria de la pedra, la
qual cosa els permet ensenyar-los als alumnes com funcionen
les empreses del sector de primera mà i els ofereixen llocs de
treball quan és possible.
“Portem set anys amb el 100% d'inserció laboral i no estem aconseguint cobrir amb alumnes totes les ofertes que

surten. Si hi hagués més gent formada, en col·locaríem més”,
ens fa saber Villaró, que espera que un any més hi hagi una
gran demanda per cursar el cicle i que tanca les preinscripcions el pròxim dilluns 17 de maig.
Del cicle, els alumnes en surten amb tot un coneixement
adquirit en múltiples tècniques, molt pràctic i molt particular i
que avui va molt buscat. Es tracta d'uns estudis que parteixen
de tota una filosofia amb una gran projecció de futur: “que
s'avanci en el coneixement de pedra natural és bo perquè
s'evolucioni i se salvaguardi aquest patrimoni, que d'uns anys
cap aquí, amb la construcció moderna, s'havia oblidat molt
i només s'usava en la restauració. Hi ha d'haver gent formada perquè, si no, totes aquestes tècniques i tot aquest bé es
perden”, conclou Villaró. Una visió que, cada vegada, és més
compartida arreu.
Seguiu-los a: @pedramollerussa
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La modernització dels Canals
d’Urgell, en els llimbs de la
inconcreció dels ajuts europeus

L

a Comunitat de Regants dels Canals d’Urgell manté
l’esperança de poder iniciar les obres de modernització l’any 2022. Amb la voluntat de complir
aquest calendari, la Generalitat ha donat un cop de
mà avançant amb els projectes de quatre trams, i el Ministerio ha facilitat una important partida econòmica destinada a
millores tècniques de la xarxa actual.
Els regants de l’Urgell no saben si considerar la pandèmia
un inconvenient o una oportunitat. La seva junta de Govern,
encapçalada per Amadeu Ros, prenia les regnes de la infraestructura l’any 2018, amb un programa que tenia el clar
objectiu d’executar la modernització de la xarxa de regadius.
En les jornades ‘Reg i Futur del 2020’, celebrades a les
portes de l’estat d’alarma i l’esclat de la pandèmia, la Consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Teresa Jordà, anunciava una partida d’1,3 milions d’euros per
redactar els corresponents projectes executius; i Ros confiava començar a executar la millora de les primeres 10.000
hectàrees al setembre del mateix any. Aquestes eren les
primeres jornades presidides per Ros, qui va voler ser contundent a l’hora d’assegurar que en cas de no tenir el suport
del Govern català, no l’hi tremolaria el pols en defensar el
regadiu a Madrid o a Europa.
Unes setmanes després de la celebració d’aquesta trobada es declarava l’estat d’alarma, i totes les previsions quedaven posposades en l’àmbit català. No passà el mateix, però, en
l’entorn europeu. Per tal de fer front als efectes de la pandèmia en les economies comunitàries s’aprovaren els fons Next
Generation, uns instruments aprovats pel Consell Europeu
amb l’objectiu de reactivar l’econòmica i protegir la societat.
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En aquell moment, la Generalitat de Catalunya elaborà
l’informe Next Generation Catalonia, on inclogué 27 grans
projectes que fixaran l’estratègia de reconstrucció del país
per als pròxims anys. Aquests sumen un pressupost de
31.765 milions d’euros, dels quals 3.000 milions els rebria el
Departament d’Agricultura.
La modernització dels Canals d’Urgell, segons explica
Amadeu Ros, s’havia inclòs entre aquests 27 projectes en
l’apartat de ‘Racionalització de l’ús de l’aigua’, i també de forma genèrica amb la resta de xarxes hidràuliques del país. La
Junta de Govern va demanar a la Generalitat que s’inclogués
com un projecte individual, donada la singularitat i l’abast de
l’obra. Ros apuntava que la resta de xarxes susceptibles d’ajuts
(el regadiu de Tremp, el Canal de Pinyana, i el Canal d’Aragó i
Catalunya) també haurien d’estar identificades.
La Generalitat va traslladar l’informe Next Generation Catalonia al Govern central, un document que conté la proposta
provisional de projectes catalans candidats a obtenir recursos
del fons europeus, suposadament amb les esmenes dels regants lleidatans. Segons Ros, Brussel·les estudiarà les propostes, i confirmarà d’idoneïtat dels projectes al voltant del mes
de juny, la qual cosa vol dir que les primeres actuacions es podrien començar a executar el 2022. La totalitat de la modernització es durà a terme en diferents fases al llarg de sis anys.
El pressupost que els regants van presentar a la Generalitat incloïa tres partides: 1.016 milions d’euros per a la
infraestructura de reg, 369 milions per a l’abastament de les
parcel·les i 35 milions per a la consolidació d’una via verda
de 350 quilòmetres al llarg de les banquetes i la recuperació
de patrimoni.
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Ara com ara, Ros i el seu equip mantenen el convenciment que la modernització dels Canals d’Urgell és imprescindible per aconseguir un ús més eficient de l’aigua,
adaptar els cultius al canvi climàtic i millorar les condicions
socioeconòmiques de les explotacions. Així i tot, reconeixen
que no hi ha cap concreció respecte a les dates i el procés de
distribució dels fons.
Des de l’àrea de Desenvolupament Rural de la Generalitat, el Director General, Oriol Anson, assegura que la modernització dels Canals l’Urgell ha estat un projecte prioritari
per una qüestió d’estalvi d’aigua i sostenibilitat. De fet, des
del Govern català s’estudiaven fórmules de finançament fins
l’aparició dels Fons de Recuperació.
Anson explica que el Govern espanyol va fer una previsió
de fons del ‘Pla de recuperació, transformació i resiliència’ als
diferents Ministeris, i en va destinar 1.000 milions al d’Agricultura, gestionats per la societat SEIASA (d’aquests, uns 563 els
destinaven a tots els regadius de l’Estat susceptibles d’ajuts).
Catalunya presentava 17 projectes per un import pròxim als
200 milions d’euros, una xifra que atorgava a cada una de les
propostes al voltant de 37 milions d’euros. Per aquest motiu
no s’hi va incloure el projecte de l’Urgell, valorat en més de
mil milions, ja que tenia poques possibilitats de prosperar. Segons Anson, es va creure més oportú incloure petites actuacions en el regadiu de Tremp, del Canal de Pinyana, així com en
trams conjunts del Canal d’Aragó i Catalunya.
El departament va canalitzar el projecte dels canals d’Urgell donat suport a la via de Manifestos d’Interès, un altre

instrument inclòs en el Pla de recuperació, transformació i
resiliència, al qual van presentar el projecte els regants de
l’Urgell directament. Anson indica que aquesta via disposava
de més dotació econòmica destinada a grans projectes, com
és el cas dels Canals d’Urgell.
Anson també destaca que els projectes gestionats per la
societat SEIASA s’haurien d’executar el 2026, per la qual cosa
el projecte de l’Urgell difícilment es podia plantejar en l’apartat
de regadius del Ministerio de Agricultura. El Director General
remarca que no va ser causa de l’oblit, sinó de la lògica, excloure
l’Urgell, i així garantir les dotacions per als projectes més petits.
Oriol Anson manifesta que el Departament continua
treballant en els quatre primers projectes, al marge de
quines siguin les exigències del Govern espanyol “la modernització
a l’hora d’executar-los. En dels Canals d’Urgell
aquest sentit, Agricultura ja és imprescindible
ha fet arribar una queixa a
per aconseguir un
l'executiu espanyol pel fet
que SEIASA gestioni direc- ús més eficient de
tament amb les comunitats l’aigua, adaptar
de regants les obres de mo- els cultius al canvi
dernització, sense tenir en
climàtic i millorar
compte les competències
les condicions
de la Generalitat.

socioeconòmiques de
les explotacions”
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BP Consultors: a grans reptes,
grans professionals
El bon assessorament en temps de pandèmia
Prendre decisions sempre és complex, però també és el que ens fa humans.
Davant el dubte, l'equip de BP Consultors és, sempre, una aposta segura

E

l món laboral ha canviat. De fet, canvia constantment. Portava fent-ho des de feia anys, ja amb la
globalització i les noves tecnologies, però la pandèmia ha transformat encara més —i més acceleradament— la forma com concebem el treball, ja siguem
assalariats, autònoms o bé empresaris. I no només això, sinó
que també ha canviat els mateixos tràmits laborals, aquelles
gestions que tant ens imposen i que de vegades sentim que
se'ns escapen, de manera que no sabem com abordar.
BP consultors, que fa set anys va obrir les seves portes al
rovell de l'ou de Mollerussa, a la plaça Manel Bertrand posen fi a aquest neguit a canvi de la nostra confiança. Només
cal picar a la seva porta perquè ells s'ocupin de posar una
solució al problema o consulta que els presentem.
La seva experiència i passió pel que fan els avalen i la
fan una assessoria única, que es distingeix pels serveis que
ofereixen i la seva qualitat
De fet, aquest últim any, han demostrat tenir una capacitat sobrada de resiliència: no només s'han adaptat als canvis
que ha suposat la pandèmia, sinó que n'han après un se-
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guit de lliçons valuosíssimes que els han fet créixer com a
professionals i que, per tant, també seran de gran profit per
qualsevol dels seus clients.
El servei d'assessoria també s'ha transformat, i ja no
s'entén com ho feia fa vint anys, quan només cobria tràmits
molt específics relatius a autònoms i empreses, segons indica Encarna Pozo, cofundadora de l'assessoria junt amb en
Jaume Bellmunt. Ara, incumbeix a tothom que hagi de fer
qualsevol tràmit, que amb la crisi sanitària i el tancament
de les administracions, ha trobat en les assessories el cop
de mà que necessitava per afrontar les gestions urgents que
han anat sorgint. És per això que, durant la pandèmia, les
assessories s'han prestat com un servei essencial, fet que
remarca el seu caràcter imprescindible en la societat actual.
L'Encarna destaca que aquest canvi de paradigma ha reforçat l'apropament amb els clients, un dels trets que caracteritzen BP Consultors: “El nostre és un tracte personal, que
busca donar-te tranquil·litat”, subratlla. En aquest sentit,
enmig d'aquesta època de canvis, l'equip s'ha llançat de ple
a la piscina i ha buscat les maneres per millorar encara més,
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sempre des de la vocació de servei. I és que
gràcies a la incorporació d'en Lluís Calvís, l'advocat especialista en l'àmbit laboral, BP Consultors s'ha convertit en una assessoria única
que ens estalvia haver d'anar a un despatx
per fer segons les gestions relatives al món
laboral. És a dir, una assessoria que destaca
per la seva capacitat d'oferir un servei integral
i on els clients poden resoldre tots els seus
afers, des de tràmits fiscals fins a laborals.
En Lluís té una dilatada experiència de
vint anys en el món de l'advocacia i l'assessorament laboral. Va iniciar la seva carrera
professional a Barcelona, en diversos despatxos i sempre al voltant d'aquest àmbit:
treballadors, empresa i assessorament laboral intern. En aquest punt, va decidir passar
un any al Regne Unit per conèixer altres sistemes i maneres de treballar i aprofundir en
la seva especialització i, després de treballar
per una firma legal d'àmbit multinacional
a Lleida on entrà en l'assessorament d'empresa en tots els àmbits (contractació, retribució, seguretat social, àmbit judicial) i en
plena crisi econòmica del 2012, va aprendre
a resoldre situacions adverses i va adquirir
eines importantíssimes per afrontar qualsevol altra crisi. És així com va decidir que
era el moment d'iniciar-se en un projecte
més personal i, amb tot aquest bagatge, es
va incorporar a BP Consultors per completar
un equip que es troba a punt per a tots els
reptes que els arribin.
“L'assessorament laboral és essencial,
perquè el més important d'una empresa són
els treballadors”, exposa en Lluís, i l'Encarna
hi afegeix que, “de vegades, també és la més
difícil”. Una empresa que compta amb un
bon assessorament laboral funciona, perquè
significa que té un bon ambient de treball.
Per assolir-lo, fa falta una bona preparació
tècnica i professional per poder implementar-ho dins l'empresa, és a dir, conèixer les
eines necessàries per resoldre qualsevol
qüestió que sorgeixi de la millor manera i
des del millor tracte, que l'equip de BP Consultors sempre busca que sigui pròxim.
L'assessoria ofereix eines de mediació
i conciliació perquè entre empresaris i treballadors sempre hi hagi una solució justa i
equitativa per ambdues parts
Es tracta d'un assessorament complet,
que va des de l'inici de la contractació fins
a la resolució de qualsevol conflicte juridicolaboral que es pugui generar en la relació treballador-empresa.

Amb relació a l'assessorament a empreses, en Lluís en destaca dos pilars essencials:
la flexiseguretat, que respon a la necessitat
de l'empresari de tenir eines per adaptar-se
a canvis puntuals i garantir al treballador
que els seus drets es vegin segurs i respectats; i, per altra banda, l’equitat en la retribució, amb la qual cal buscar sistemes de
retribució actuals que passin per la variabilitat amb relació a la vàlua del treballador i la
seva aportació a l’empresa. En aquest sentit,
remarca l'advocat, es guanya si es limten les
diferències entre treballadors i es manté la
seva motivació.
Els assessors també destaquen el seu paper amb relació a les gestions amb què s'han
d'enfrontar els treballadors diàriment, molts
dels quals fa uns pocs anys (i alguns molts més)
que han arribat al país i necessiten d'un suport
per fer múltiples tràmits: des de la declaració
de la renda fins a l'assessorament laboral, passant per qualsevol tràmit administratiu.
I tot això no es podria desenvolupar,
diuen, sense la transformació digital —més
tenint en compte que, segurament, el teletreball ha arribat per quedar-se—, però el
que caracteritza BP Consultors és la seva tasca per oferir un tracte humà sempre, i des
de la bona educació laboral i fiscal, un factor
clau per a ells. “Un cop s'hagin automatitzat
tots els processos per gestionar els tràmits”,
conclouen, “quedaran dos elements: el valor
afegit del coneixement a l'hora d'afrontar un
repte, i la proximitat que et permet entrar en
una empresa i acompanyar les persones en
l'aventura de ser empresaris i treballadors”.
Prendre decisions sempre és un procés
complex però, davant el dubte, BP Consultors
i el seu equip de professionals es presenten,
passi el que passi, com una aposta segura.

“Una empresa que
compta amb un
bon assessorament
laboral funciona,
perquè significa que
té un bon ambient de
treball. Per assolirlo, fa falta una bona
preparació tècnica
i professional per
poder implementarho dins l'empresa”

Trobeu-los a:
Plaça Manel Bertrand, 6
25230, Mollerussa
973 60 46 61
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'Camí a l’escola', dels lleidatans
Campi Qui Pugui, guardonat com a
millor espectacle de teatre familiar
dels Premis de la Crítica 2020

L

a companyia lleidatana Campi Qui Pugui va rebre
el guardó al millor espectacle familiar dels Premis
de la Crítica 2020 per 'Camí a l'escola'. Es tracta
d'un treball inspirat en el documental 'Sur le Chemin de l'École' del director francès Pascal Plison, que mostra
“el camí ple d'obstacles de tres germanes que van a l'escola,
una peça sobra la capacitat de superació i la vitalitat de tres
nenes”. La gala de lliurament dels Premis de la Crítica d'arts
escèniques va tenir lloc el dilluns 10 de maig a la sala Villarroel de Barcelona, on es van anunciar els guanyadors de les
25 categories i els reconeixements especials.
El guardó el van recollir Cristina Garcia, directora i fundadora de la companyia amb Jordi Pedrós, que es va referir emocionada als seus companys i companyes d'equip des de la distància, ja que mentre ella recollia el premi, la resta de l'equip es
trobava a Gijón, seguint l'streaming de la gala des d'un hotel. La
companyia presenta un nou espectacle aquest mateix dimarts
a la Fira Europea d'Arts escèniques per infants i joves, 'FETEN',
una altra cita de gran importància per Campi Qui Pugui.
Cristina Garcia va agrair la feina de tantes companyies
d'espectacles infantils o familiars que, amb la seva feina i ri-
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gor professional, els han inspirat durant anys i els han servit
de referència i mirall. També va reivindicar la necessitat de
deixar de valorar de manera diferent la creació artística segons l'edat del públic a la que es destina l'espectacle, i que
totes les professionals que formen part de les arts escèniques per a infants i joves tinguin la mateixa visibilitat i reconeixement que la resta.
Els responsables de la companyia es van llançar a muntar
espectacle 'Camí a l'escola' després de veure el documental
al cinema i madurar la idea durant un temps. Un cop van
obtenir els drets, Cristina Garcia i Jordi Pedrós es van posar
a treballar amb la directora i dramaturga Rosa Díez i Jordi
Farrés. La composició musical la van encarregar a Pascal
Gaigne, i l'escenografia va sorgir de l'enginy de Joan Pena.
El repartiment de 'Camí a l'escola' el completen Alícia Buil i
Aitana Giralt, al costat de Cristina Garcia i Jordi Pedrós.
En un reportatge d'Escena Familiar, Cristina Garcia va
explicar, què "contínuament ens assalten preocupacions de
gent privilegiada, que no fa més que queixar-se i en canvi,
aquesta història parla problemes seriosos, reals, importants.
És una lliçó que aquests nens comparteixen generosament
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“També va
reivindicar la
necessitat de deixar
de valorar de manera
diferent la creació
artística segons l'edat
del públic a la que es
destina l'espectacle”
amb nosaltres. Perquè habitualment som els adults els que
pretenem explicar històries als infants per tal que aprenguin
alguna cosa, però en aquest cas és a la inversa, són els nens
que ens expliquen coses que tenen més valor, molt més, que
res que nosaltres els puguem ensenyar mai. En aquest espectacle compartim la visió del món d'uns infants que tenen
molt apresos els valors importants d'aquest nostre món, que
és el mateix per a tots, i per això ens va semblar interessant
que, a banda de la popularitat aconseguida amb el documental i la sèrie, el tema sortís de l'àmbit escolar per tal que
ho veiés més gent".
La crítica
Segons la crítica, l'espectacle de Campi Qui Puigui destaca per la seva "bellesa i harmonia". Al portal Recomana.
cat se'n pot llegir: "La sensibilitat de la direcció de Rosa Díaz

es veu superada amb escreix per aquestes ganes d'explicar,
d'una brillantor corprenedora", paraules del crític Jordi Bordes, o "La posada en escena captiva, fent-te viatjar per tot el
món. La precisió tècnica lliga amb l'espai sonor, el vestuari i
la il·luminació", per Martí Rossell.
Referent i projecció internacional
Campi Qui Pugui s'ha convertit en referent de les arts de
carrer amb espectacles com 'Manneken's Piss', 'Rats!' i, posteriorment, 'Pigs' o 'Asteroid'. Campi Qui Pugui va ser candidat
als Premios Max pel millor espectacle de carrer els anys 2019
i 2020 i van guanyar el Drac d'Or al millor espectacle de carrer
de les edicions del 2015 i 2016 de la Fira de Titelles de Lleida.
Es tracta d'una de les companyies catalanes més internacionals, ja que ha actuat a Austràlia, Canadà, Xina, Corea del Sud,
Dinamarca, Regne Unit, Alemanya i Romania.

23

TR La revista de www.territoris.cat
Text i Fotografia: Cristina Mongay
Marta Pruna amb l'escultura Mediterrània

Marta Pruna:
"Vull que el públic s’endinsi en l’escultura
tocant de peus a terra, sentint-se lliure"
Des de la passada Diada de Sant Jordi, la Seu Vella de Lleida acull ‘Pedra amb pedra’,
una exposició que atansa al públic l’obra de l’escultora Marta Pruna.
Amb ella, l’autora, veïna de Cervià de les Garrigues, ens convida a reflexionar envers el pas del temps,
la condició humana i el cicle de la natura.

Parlar de Marta Pruna és
sinònim de parlar d’escultura i de pensament. Unes
passions que t’han acompanyat a foc lent tota la teva
vida, i que vas sentir intensament des del bressol, de
la mà de la teva mare i la
teva àvia.
Marta Pruna: La meva
mare es va formar com a escultora a la Massana; de fet
era l’única dona que hi rebia
classes en aquell moment. I
va marxar de molt joveneta
a Itàlia, on va guanyar un
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premi artístic. Però la seva
carrera es va aturar quan es
va casar. Si ho penses, moltes
dones artistes experimenten
aquesta frenada en la seva
carrera professional. I no
volia que això em passés a
mi, preferia anar per lliure.
La meva àvia també va ser
cabdal per a mi, ja que ella
va ser qui em va ensenyar a
llegir Al seu costat vaig compartir moltes estones de llibres, de silencis i de respecte, i això és un aprenentatge
de vida.

La presència de la natura
és quelcom determinant en
la teva obra, i en la teva manera de viure la vida.
M. P.: La natura ho és tot,
i crec que hauríem d’aturar-nos i escoltar-la més per
trobar el nostre propi equilibri. De fet, som una peça
més de la natura, minúscula.
Som un animal més, i necessitem les coses essencials
per sobreviure. Les pauses
són tan importants com
crear. L’escultura en pedra
és molt física, la radial i el

martell pneumàtic demanen
molt de tu, i de tant en tant
he d’aturar-me i fer estiraments. Dedico moltes hores
a treballar, i quan ja estic
gairebé exhausta me’n vaig
a caminar per la natura. La
natura em dóna calma, inspiració, i amb aquest repòs et
pots sorprendre i descobrir
els seus secrets.
Esculpir a cel obert és
l’escenari on més còmoda et
sents?
M. P.: L’espai per mi és
llibertat, necessito aire fresc
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“Crec que és molt
important no
contradir-se a la
vida; ser i actuar
de forma coherent
amb el que es pensa
i sent”
per crear, per pensar i per
viure. Hi ha coses que experimentes a la natura que
les saps després de vint anys.
Per exemple, que t’acompanyi un concert de cants
d’ocells mentre treballes, o
mentre toques el violoncel.
Cal temps, temps d’autoconeixement, temps de repòs, temps per a la història i
perquè s’alimenti el cicle de
la natura.
M. P.: El temps és molt
important, l’instant present,
aquí i ara. El pas del temps et
permet veure com la llum recau sobre la pedra de moltes
maneres. En funció de l’hora
del dia, la irradiació del sol
canvia, s’allarga l’ombra de
l’escultura, i fins i tot es modifica el seu aspecte. Necessitem dècades per entendre
la vida; necessitem amor, desamor, que t’arribi la riquesa
i el poder, i adonar-te que no
serveixen de res. I tot plegat
ho has de comprovar empíricament. L’experiència i el
saber són possibles gràcies
al temps. Hauríem de cooperar més entre tots i totes,
i adonar-nos que no tot té un
preu econòmic, que no tot
es pot quantificar en diners, i
que el valor veritable és molt
més que això.
Miquel Àngel, el famós
artista del Renaixement ita-

lià, ha estat un dels autors
plàstics que més t’han influenciat.
M. P.: Afortunadament,
ell va comptar amb el suport
dels Mèdici al llarg de la seva
trajectòria, i avui ningú ajuda
així a un altre. Ell es considerava escultor per damunt
de pintor, però és evident
que estimava pintar perquè
si no no fas unes 'Sibil·les'
com les de la Capella Sixtina.
En els 'Esclaus', les darreres
escultures que va fer, tot és
més essencial que en el 'David'. Imagino que llavors ja
no tenia gaires forces, i es va
dedicar a captar en el material allò imprescindible, amb
una potència impressionant.
El Miquel Àngel de vuitanta
anys feu el mínim, però el
seu mínim ho recollia tot.
Hi ha molta filosofia en
la teva obra escultòrica.
M. P.: Per mi és fonamental la filosofia per entendre
la vida. Amb 22 anys ja llegia
Proust o Flaubert, i a la Universitat subratllava les seves
frases. Crec que és molt important no contradir-se a la
vida; ser i actuar de forma
coherent amb el que es pensa i sent. No s’entén que diguem que volem ajudar-nos,
que donem la mà a algú que
no té tants recursos, i que
anem amb marques cares

que estan totalment buides
de contingut.
La radial és una de les
eines de feina que utilitzes
més habitualment per fer
les teves escultures.
M. P.: Abans d’agafar la
radial he dibuixat moltíssim.
Sempre hi ha un llapis a tocar de la radial, que potser
és l’estri que més impressiona des de fora. La radial
em facilita arribar a la forma, d’una manera ràpida,
però hi haurà un dia en què
s’acabarà, perquè seré gran i
no podré amb el seu pes. El
llapis és tan important com
ella, és l’essència. Tothom
ha de dibuixar per edificar
la construcció mental. La veritat és que la radial no em
dóna més força; la força la té
la ment, el gest, la humilitat.
Hi ha qui em diu que algun
dia em puc fer mal amb la
radial, i és veritat. Però crec
que tampoc seria una tragèdia tan gran. Jo agraeixo molt
viure el dia a dia, no tindria
mala consciència si marxés
de cop i volta. Hauríem d’estar preparats per morir en
cada instant.
Fins al 20 de juny, hom
pot gaudir de ‘Pedra amb pedra’, al claustre i l’església de
la Seu Vella de Lleida. Quins
diàlegs t’agradaria que brollessin d’aquesta exposició?

M. P.: ‘Pedra amb pedra’
convida a dialogar amb el passat, i ho fa amb un seguit de
peces que té a veure temes
com l’escriptura, la lectura o
el pensament. Aquestes peces es col·loquen a la mostra
sense peanya intencionadament, perquè crec que no cal
divinitzar la peça. Vull que el
públic s’endinsi en ella tocant
de peus a terra, seient al seu
costat, movent-se al voltant,
sentint-se més lliure. Hem de
baixar a la Terra per permetre’ns mirar també el cel.
Aquesta exposició s’emmarca en un entorn privilegiat, ple de marques de
picapedrers i d’un pas del
temps que no sempre ha estat dolç i plàcid per a la Seu
Vella de Lleida.
M. P.: Tot a la vida és així;
res és horitzontal, tothom té
cicatrius que mostren allò
viscut, i la Seu Vella ens ho
mostra amb tota evidència.
De fet, les llums i les ombres
formen part de nosaltres, i
són dos elements importants
en l’exposició i en el mateix
monument. Perdre’s en una
mostra és quelcom màgic
que ens convida a esperar.
Confesso que m’interessen
molt els museus i tota mena
de temples perquè permeten al visitant trobar el seu
propi silenci.
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Les Escoles Agràries obren les
preinscripcions als cicles formatius

L

Durant el curs acadèmic 2021 – 2022, les Escoles Agràries oferiran 11 cicles
formatius de grau mitjà i 11 de grau superior en la modalitat presencial,
semipresencial i a distància

es Escoles Agràries del Servei de Formació Agrària
(SFA) del Departament d’Agricultura, Ramaderia,
Pesca i Alimentació (DARP) de la Generalitat de Catalunya obren un nou període de preinscripcions
als cicles formatius que imparteixen. De l’11 al 17 de maig es
realitzarà la preinscripció als cicles formatius de grau mitjà, i
del 25 al 31 de maig se sol·licitarà la preinscripció als cicles
formatius de grau superior.
Durant el curs acadèmic 2021 – 2022, aquests centres
públics oferiran un total d’11 cicles formatius de grau mitjà,
enfocats a diferents camps d’aprenentatge: la producció agroecològica, la producció agropecuària, el sector de l’elaboració
dels olis d’oliva i els vins, l’aprofitament i la conservació del
medi natural i les activitats eqüestres.
Pel que fa als de grau superior, també s’impartiran 11 cicles
formatius de sectors diversos: el paisatgisme i el medi rural, la
gestió forestal i del medi natural, la indústria alimentària, la
vitivinicultura, el màrqueting i la publicitat aplicats al món de
l’enologia i la ramaderia i l’assistència en sanitat animal.

Ofereixen formació professional personalitzada i de qualitat gràcies a l’alta qualificació dels seus professors, la col·laboració de professionals externs en actiu, les visites tècniques
a empreses i explotacions agropecuàries, els grups reduïts
d’alumnes, el preu públic dels estudis, la formació pràctica i
l’adaptabilitat i el compromís dels centres a les demandes i les
noves tendències del sector. Tot això es tradueix en una alta
inserció laboral dels estudiants que cursen els cicles formatius
de les Escoles Agràries.
L’impuls de la formació a distància
Com a novetat respecte al curs anterior, destaca la posada
en marxa del primer CFGM de Producció Agropecuària a distància de Catalunya, impartit per l’Escola Agrària de Tàrrega
en col·laboració amb l’Institut Obert de Catalunya (IOC).
Són uns estudis pioners, promoguts pel DARP i el Departament d’Educació, que tenen l’objectiu de formar tècnics en
producció agropecuària per treballar en sectors d’activitat relacionats amb l’agricultura i la ramaderia, atenent criteris de
Text i Fotografia: Departament d’Agricultura
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qualitat, rendibilitat, traçabilitat, benestar animal i seguretat
alimentària. En el cas d’aquest cicle formatiu, se segueix el calendari de preinscripcions de l’IOC i, per tant, els interessats
poden preinscriure’s al primer semestre del curs 2021 – 2022
del 3 al 13 de maig.
Des del SFA s’està treballant activament per potenciar la
formació a distància (FAD), una metodologia que s’adapta a
les necessitats formatives del sector agropecuari, forestal i alimentari i permet que l’alumne tingui més flexibilitat i autonomia, mantenint en tot moment la qualitat formativa gràcies a
eines innovadores d’aprenentatge en línia.
L’Escola Agrària de Tàrrega és el primer centre formatiu
del DARP que engega un cicle formatiu en aquesta modalitat.
Tot i això, des de l’any 2004, el SFA compta amb una escola
especialitzada en la formació a distància. Es tracta de l’Escola
Agrària de Mas Bové, que ofereix un ampli ventall de jornades
de transferència tecnològica i cursos de formació contínua dirigits als professionals del sector agroalimentari que vulguin
millorar, actualitzar o completar els seus coneixements.
Recentment, la FAD ha estrenat la nova metodologia
d'aprenentatge ‘Learning by doing’ on els coneixements i les
competències s’adquireixen principalment mitjançant la simulació de situacions reals, amb l’objectiu que l’alumne practiqui
aspectes que podrà aplicar a la seva empresa o lloc de treball.
Crear sinergies entre les Escoles Agràries
Un dels trets distintius de les Escoles Agràries és la capacitat que tenen els centres de crear sinergies i xarxa entre
ells. Durant els últims dos anys, l’Escola Agrària del Pallars
i l’Escola Agrària de l’Empordà han treballat conjuntament
per especialitzar-se i consolidar-se en el camp de la indústria
alimentària. Per una banda, l’escola situada a Talarn (Pallars
Jussà) està enfocada a l’elaboració de productes alimentaris
artesanals de muntanya. D’altra banda, l’escola de Monells
(Baix Empordà) està centrada a formar tècnics per treballar
a la gran indústria alimentària.

Tant és així que tots aquells alumnes que estudiïn el curs
‘Eines per a la transformació agroalimentària de muntanya’,
oferta parcial del Cicle Formatiu de Grau Superior de Processos
i Qualitat en Indústria Alimentària que imparteix l’Escola Agrària del Pallars, podran realitzar un segon curs a l’Escola Agrària
de l’Empordà i finalitzar el cicle per a obtenir la titulació de tècnic superior en Processos i Qualitat en la Indústria alimentària.
Servei de Formació Agrària
El Servei de Formació Agrària del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) de la Generalitat
de Catalunya està format per catorze Escoles Agràries distribuïdes per tot el territori català. La seva principal missió és
professionalitzar el sector agroalimentari mitjançant la millora
de la qualificació dels seus professionals.
Ofereix una àmplia oferta de cicles, cursos i jornades en
la modalitat presencial, semipresencial i a distància adaptats
a les necessitats del sector agropecuari, forestal i alimentari.
S’encarrega d’executar, seguir i avaluar els plans i els programes de capacitació professional agrària del DARP en diversos
àmbits: la formació inicial mitjançant cicles formatius de grau
mitjà i grau superior; la formació contínua dels professionals
del món agropecuari, forestal i alimentari; i, la incorporació
de joves a l’empresa agrària. Coordina i gestiona el Campus
Empresarial Agrari, un espai que ofereix formació en gestió
empresarial a les empreses i professionals del sector.

“La FAD ha estrenat la nova metodologia
d'aprenentatge ‘Learning by doing’ on
els coneixements i les competències
s’adquireixen principalment mitjançant la
simulació de situacions reals, amb l’objectiu
que l’alumne practiqui aspectes que podrà
aplicar a la seva empresa o lloc de treball”
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Festa Major de Sant Salvador Votat
Una Festa on la cultura, la tradició i la fe d’un poble, es posa en
devoció per erradicar la pandèmia

G

olmés celebra la seva Festa Major votada en honor a Sant Salvador el dimarts següent de la Pasqua de Pentecostes, enguany el dia 25 de maig,
en la qual la ciutadania gaudeixen d'una programació d'actes tradicionals. La vigília de la festa, el dilluns,
es farà el nomenament de la Pubilla (Júlia Badia Pou), les
dames d'honor (Mariona Vilalta Queralt i Aina Visa Morell),
l'Hereu (l'Oriol Balcells Pou) i els Cabalers (David Montañez
Amores i Alexandru Nedelea). Tindrà a lloc també el pregó
de la festa major, a càrrec de l'actriu catalana, dramaturga i
humorista, Lara Díez Quintanilla.
El dia de la festa s’iniciarà amb la recollida de la pubilla, les
dames, l’hereu i els cabalers als seus domicilis, i se’ls acompanyarà a l'eix vertebrador de la festa, que és la Missa Solemne concelebrada pels mossens de les Agrupacions Parroquials. Seguidament, tindrà lloc la processó i el cant dels
goigs en honor del sant, conegut popularment com a Sant
Salvadoret, tot recordant el dia en el qual es va demanar
que Sant Salvador protegís al poble. Per altra banda, també
tindrà lloc l’audició de les sardanes, i els concerts tradicional
i modern amb la Cobla Orquestra Internacional Selvatana.
La festa de Sant Salvador Votat es coneix així perquè commemora el vot públic i comunitari que feu Golmés al voltant
del 1760 posant-se sota la protecció del sant davant d’una
epidèmia de pesta bubònica. Les festes i els actes litúrgics
tenen un marcat caràcter d'obligatorietat i, per tant, els descendents dels qui van signar el contracte l'han de continuar,
generació rere generació, i més enguany on esperem l’erradicació de la pandèmia de la COVID-19.
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La creació de la marca ‘Golmés és més’
L'Ajuntament de Golmés ha impulsat la creació d'una marca
de municipi, que ha de representar-lo i promoure’l a nivell
industrial, comercial, econòmic i cultural.
El concepte gràfic de la marca sorgeix de la suma del seu
nom i repetint la paraula ‘més’ per simbolitzar més força.
Així, neix l'eslògan ‘Golmés és més’.
La seva construcció és completament geomètrica i la seva
transformació recau en eliminar el ‘més’ pel símbol ‘+’ i canviar i transformar la ‘G’ per una ‘G’ amb una fletxa ascendent,
símbol de creixement, de força, de ser més, que farà un element identificador de la marca Golmés abreviada i amb els
seus colors identificatius, extrets de l'escut heràldic del municipi.
La marca ‘Golmés és més’ serà un pròleg de les accions
que el consistori vol impulsar per tal de promocionar el comerç, la indústria i els serveis locals, així com per contribuir
a millorar la seva competitivitat i generar atracció econòmica. Una fita que
culminarà amb
la creació d'una
associació de comerciants i industrials de Golmés.
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Les tecnologies de l’aprenentatge i el
coneixement transformen les aules

V

ivim en una societat canviant que contínuament
ens fa arribar estímuls i informació. Avui dia, la
major part de la informació i el coneixement que
es generen ho fan en format digital i es transmeten per mitjà de plataformes virtuals. La informació ens arriba majoritàriament pels mitjans audiovisuals i les telecomunicacions, que superen àmpliament l’audiència de les fonts
d’informació tradicionals.
Aquest nou escenari ha obligat els sectors educatius a
estar disposats a adquirir noves competències i coneixements, i també a desenvolupar una consciència crítica i una
actitud flexible.
Les tecnologies de l’aprenentatge i el coneixement (TAC)
parteixen de l’aplicació en l’àmbit de l’educació de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC). Això implica
emprar les tecnologies per millorar i innovar en els proces-

sos educatius mitjançant un ús que afavoreixi la construcció
dels aprenentatges. Es tracta sobretot d’un canvi metodològic que es fa possible amb la mediació de les tecnologies i el
suport d’eines audiovisuals.
A la demarcació de Lleida, dos centres han destacat per
una implantació decidida de les TAC en la major part de l’activitat curricular: l’INS Josep Vallverdú de les Borges Blanques i l’escola Mestre Ignasi Peraire de Mollerussa (el primer
en ESO i Batxillerat i el segon en Primària).
L'institut borgenc es va avançar al seu temps en la creació d'apps, una clara aposta tant per part de la direcció com
de l'AMPA del centre, i els resultats han estat constatables
fins ara. De la mà de Francesc Solans, el centre educatiu va
ser el primer de la demarcació en accedir als premis mSchools impulsats des de GSMA, organitzadors del Mobile World
Congress Barcelona, i la Generalitat, l’any 2014.

29

TR La revista de www.territoris.cat
Sota aquest referent, l’escola Mestre
Ignasi Peraire va basar el seu projecte educatiu en la transformació digital, i ha anat
desplegant així iniciatives en aquest sentit,
com la introducció d'un estudi de ràdio i un
altre de televisió com a eines pedagògiques.
El centre mollerussenc va portar un projecte
fins al primer lloc de mSchools l’any 2019,
i en la final de Punt Cat dos projectes l’any
2020 i dos en l’edició d’enguany.
Aquests dos exemples han servit perquè
altres centres com l’escola Minyons d’Urgell
de Fondarella aconseguís situar el seu projecte al cim de la convocatòria del Mobile
World Congress Barcelona l’any 2020.
Mariona Vallés i Òscar López són els coordinadors de
Cultura Digital de l’escola Mestre Ignasi Peraire, i argumenten l’aposta del centre per les TAC:
“La UNESCO diu que la competència digital és la capacitat de tota la ciutadania per saber desenvolupar les eines
tecnològiques. Si aquest enunciat el traslladem a l’escola,
entenem que la nostra funció és assegurar l’equitat en l’accés a la tecnologia a tots els nens i nenes. Si l’objectiu de
l’escola és preparar persones per desenvolupar capacitats
que els permetin conviure en plena autonomia en la societat
que vivim, la competència digital n’és un eix fonamental en
aquest moment de canvi on tot avança molt ràpidament.
Després d’incloure la tecnologia als nostres projectes
d’aula, observem que és un mitjà motivador, engrescador,
que augmenta la implicació de l’alumnat en el seu procés
d’aprenentatge i que, per tant, els resultats són millors. A
poc a poc, a les aules observem que l’alumnat passa de ser
un consumidor de tecnologia (juga a videojocs, consulta a

“L’escola Mestre
Ignasi Peraire va
basar el seu projecte
educatiu en la
transformació digital,
i ha anat desplegant
així iniciatives en
aquest sentit, com
la introducció d'un
estudi de ràdio i un
altre de televisió com
a eines pedagògiques”
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les xarxes, mira vídeos...) a esdevenir-ne creador (dissenya
pàgines web, elabora vídeos, georeferencia...).
Al MIP, entre moltes altres coses, hem apostat per la
tecnologia com a eina per estimular la competència comunicativa dels infants. La televisió, la ràdio i les diferents plataformes digitals fan que ens puguem comunicar entre nosaltres i obrir les portes a l’exterior. Per tant, la nostra aposta
és clara: vetllem perquè la inclusió i l’equitat digital siguin
cada cop més presents en la nostra comunitat educativa”,
manifesten.
Aquest nou paradigma de la Cultura Digital ha significat un gran esforç per part dels centres i del Departament
d’Educació per tal que els recursos poguessin ser equitatius,
mentre que dotar d’eines als estudiants ha sigut l’objectiu
prioritari, i un fet imprescindible a les aules. És evident que
es tracta de tota una transformació del sistema educatiu,
però també cal reconèixer que no estaria a l’abast de tots
els estudiants sense el compromís dels seus impulsors.
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