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Què en penseu...
De la brossa?

No ens enganyem. Quan diem que anem a llençar la brossa, no la fem desaparèixer de les nostres vides. Ens
ho pot semblar, però tot el que acabi al mar, tornarà cap a nosaltres, perquè necessitem la seva aigua per
viure. I la veritat és que al mar hi acaba la major part de tota la brossa, la qual cosa és, evidentment, una mala
notícia també per nosaltres. Sabent això, entenem que no es tracta de llençar, sinó de gestionar la brossa a
consciència, la qual no només s’ha de reciclar correctament, sinó que s’ha d’intentar reduir al màxim, perquè
a la majoria estarà entre nosaltres durant molt temps. Això no explica, però, que decidim acabar nedant en un
mar de residus.
Els últims mesos, al poble s’han observat algunes escenes que denoten una certa falta de consciència a l’hora
de gestionar-los. Mala imatge, una font per a més brutícia, treball i diners de tothom per netejar-ho i més
problemes per tot el planeta. Aquests són els efectes de no deixar la brossa on toca, un gest molt petit amb unes
conseqüències nefastes. És desídia? És falta de respecte o deixadesa? És ignorància? Què ho pot justificar?
L’auge de la consciència al voltant del problema del plàstic, un residu que durant molt temps s’ha generat de
forma massiva sense pensar en les seves conseqüències, és relativament recent. Però ara ja no hi ha excuses.
Conèixer-ne els efectes devastadors ha de fer un canvi en les nostres vides immediatament, un canvi que –i
això és una bona notícia– també està a les nostres mans. Si llegeixes això i, fins ara, no et preocupava massa
la gestió dels residus perquè no coneixies els efectes de fer-ho bé o malament, aquí van algunes dades reals i
d’impacte actualitzades el passat 17 de novembre sobre el problema mundial del plàstic, publicades a National
Geographic:
1. Cada minut, es venen un milió d’ampolles de plàstic a tot el món.
2. Cada ampolla de plàstic triga uns 450 anys a descompondre’s. Si no és a la intempèrie, la xifra s’aproxima
als 1.000 anys.
3. El 2018, la producció global de plàstics va ser de 359 milions de tones, un pes similar a l’aproximat de la
població mundial.
4. 8 milions de tones de residus plàstics acaben als oceans cada any. Arriben per via fluvial i es concentren als
grans rius del món i els seus principals afluents.
5. Si les dades es mantenen, els oceans contindrien més plàstic que peixos el 2050, segons dades de l’ONU.
I ara, com ho veus?
Un propòsit comú de cara al nou any és, sens dubte, que puguem declarar-nos veritables aliats, i no pas enemics,
del planeta. Per les estones lliures d’aquestes festes, us proposem unes lectures reveladores per conèixer a fons
el repte de la gestió de residus i què podem fer per generar menys.
Per als més joves:
Les deixalles i el reciclatge al teu abast, de Gérard Bertolini i Claire Delalande. Editorial Empúries
Per als adults:
Residu zero a casa: guia domèstica per simplificar la nostra vida, de Bea Johnson. Editorial Pol•len
Stop basura: la verdad sobre reciclar, d’Alex Pascual. www.stopbasura.com
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els qui l’han de finançar, però assegura que no deixa
de ser un esport i que aquest fet comporta haver de
competir amb clubs de primer nivell.
Tió afegeix que la Federació ha intentat resoldre
aquest greuge dels desplaçaments fent diferents grups
territorials que competeixen en un espai més reduït i
en el qual es generen semifinalistes de la competició
nacional. El Club de Bitlles Miralcamp compta en el
seu palmarès esportiu amb un rellevant nombre de
trofeus de l’àmbit provincial i nacional.
Ambdós clubs compten amb el suport de l’Ajuntament,
que els va cedir l’espai que actualment ocupen les
quatre pistes de competició, una sala per reunions
i activitats, així com un magatzem pel material
dels equips. Entre ells es distribueixen els horaris
d’entrenaments i competicions.
Els tiradors no entren en detall pel que fa a les
diferències, però sí que lamenten el fet de no tenir
relleu generacional, ja sigui en l’àmbit competitiu o,
senzillament, en l’esperit de mantenir viu un esport
tradicional, ja que els joves, per ara, no semblen
haver mostrat gens d’interès. Malgrat les diferències,
els tiradors acaben coincidint: “al final, s’acabaran
perdent quan nosaltres ho deixem”, sentencien.

Fotografia: Josep A. Pérez

Fotografia: Club Bitlles Bellavista

La sana competència per les bitlles a Miralcamp
Josep Anton Pérez
Segur que més d’un es pregunta per què un poble
petit com Miralcamp té dos clubs de bitlles, un
esport de tradició popular que no ha comptat,
precisament, amb molt relleu generacional.
El municipi del Pla d’Urgell havia tingut una
nodrida afició a les bitlles, i rondant l’any 1987, el
Club de Bitlles Miralcamp comptava amb vint-iquatre tiradors, alguns d’ells destacats jugadors
de la disciplina, que havien aconseguit situar el
club en una posició rellevant en l’entorn de les
competicions comarcals.
Va ser al voltant del 1998, i a conseqüència de
voler oficialitzar l’entitat, quan van arribar les
diferències. El fet d’inscriure el club en la Federació
Catalana suposava, d’una banda, el compromís
dels desplaçaments arreu de Catalunya i, per
l’altra, haver de triar quins havien de ser els
tiradors que participessin en les lligues.
Aquestes qüestions van dividir els membres del
Club en dos bàndols: els que tenien un interès
més competitiu, i els que tan sols tenien la
voluntat de participar en una activitat de lleure
i gaudir de la convivència i la tradició popular.
4

D’aquest enfrontament —que per alguns va ser
més traumàtic que per altres—, en van sorgir dos
clubs: el Club Bitlles Miralcamp, que va mantenir
el mateix nom, i el nou Club Bitlles Bellavista.
Segons explica el president del Club Bellavista,
Joaquim Carulla, encara existeix i existirà una
relació tensa entre les dues entitats, una rivalitat
que al llarg dels anys no s’ha resolt. Carulla explica
que el grup que presideix no va estar disposat
a acceptar les condicions —molt desfavorables
pels petits pobles— que la Federació Catalana
imposava, amb una despesa que el club no podia
assolir. Van ser al voltant d’una trentena de
municipis i clubs els que van prendre la mateixa
decisió i es van constituir en associació, des de la
qual es van començar a organitzar lligues tan sols
en terres lleidatanes.
Joan Tió és al capdavant del Club de Bitlles
Miralcamp, una entitat que compta amb nou
tiradors, tots ells federats, que competeixen en
la primera divisió de les Bitlles a Catalunya. Tió
destaca que, en realitat, el cost que suposa la
participació en la lliga és important, de manera
que, en bona part, són els mateixos membres

Fotografia: Josep A. Pérez
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alhora, diversificar i multiplicar els cultius. De fet, un
d’aquests embassaments, on s’ha situat una planta
potabilitzadora, és el que subministra l’aigua de beure
de la vila.

Pantà de Davall de la Bassa
Fotografia: Xavier Soberà

“Històricament, aquí l’aigua ha tingut molta
importància. Miralcamp, en aquest sentit, sempre
ha estat capdavanter”, subratlla en Josep Maria
Piró, qui va veure l’aparició dels primers pantans del
poble, i qui avui és President de la Junta Rectora de la
Col•lectivitat 10. El regant assenyala una continuïtat
en aquest esperit innovador: “la cooperativa agrària,
per exemple, avui és un referent en l’àmbit del blat de
moro. Això ha estat gràcies a la inversió que s’ha fet
en les finques, a què el reg va molt bé i dona per fer
cultius”.

L'aigua, l'energia més gran de Miralcamp
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Ànec al pantà de l'Alimentador
Fotografia: Maria Teresa Areny

Marina Pallàs Barta
Sabries que ets a Miralcamp amb els ulls tancats
perquè t’envoltaria la remor de l’aigua, la frescor
dels camps de blat de moro, alfals i ordi, i l’aroma
de la fruita dolça. Temps enrere, però, això no havia
estat així. El poble s’envoltava d’un mar d’oliveres,
vinya i cultius que esperaven la primavera per rebre
l’aigua, aquella gràcia del cel que els permetia créixer
i alimentar la seva gent. Un bon dia, però, els humans,
homes i dones de la terra, van decidir canviar per
sempre el curs de la història i fer d’aquest territori un
lloc ric on poguessin viure plenament els seus fills i els
fills dels seus fills. A mitjans del segle XIX, mentre els
“skylines” de les grans ciutats de la costa adoptaven
la forma i els colors de la Revolució Industrial, a
Ponent, els pioners iniciaven la seva pròpia revolució,
imaginant un verd que inundés les seves terres.
Seguint l’exemple dels pioners que havien convertit la
plana en el “país regant” amb l’obra civil del país més
important del segle, i amb l’objectiu de fer de l’Oest
el rebost de Catalunya, els miralcampins van invertir
el seu temps i esforç en fer afIorar l’aigua arreu del
territori i convertir-la en la principal font d’energia de
la vila, la força de la qual avui segueix empenyentnos cap al futur, i van construir les primeres fasseres
i séquies. A partir de l’any 1862, un cop constituïda la
societat que havia de vetllar pels territoris i finques que
abastia l’aigua del nou Canal d’Urgell, la Comunitat
General de Regants dels Canals d’Urgell (—inicialment
Sindicat General de Regs del Canal d’Urgell—), les

En Josep Maria, un dels de Cal Quelàs, recorda, dels
dissabtes en què amb la seva padrina es traslladaven
amb mula i tartana a portar el dinar als treballadors
de la finca, que la vella i emblemàtica alzina aleshores
no es refIectia encara al pantà, sinó que al seu lloc hi
havia un camp d’oliveres. Va ser fa una cinquantena
d’anys que van afIorar els dos pantans de la
Col•lectivitat 10, el de l’Alimentador i el de la Plana,
mentre que el més antic del terme, el pantà de la
Bòbila, es va construir ara fa una seixantena d’anys
a la Col•lectivitat 13. El seguirien, dins la mateixa
Col•lectivitat 13, el pantà de l’Acampador, el de Davall
de la Bassa, el de la Bassella i el del Vilàs, sent aquest
últim el que es va construir més recentment, l’any

Revista Municipal de Miralcamp

2004, i el de la Bassella el més gran (360.000 metres
cúbics), que és, precisament, d’on surt l’aigua de reg
potable. Els pantans es reparteixen arreu del terme
i estan col•locats de manera estratègica per regar
la major part de les finques aprofitant el desnivell
natural i, fins i tot, per reaprofitar l’aigua un cop ha
sortit d’algun dels embassaments, donant-li el seu
propi cicle. El desguàs, situat a l’altura d’Argal, és el
punt que marca la divisió de les dues col•lectivitats,
comprenent la demarcació 10 les partides de la Plana
i de Roquetes, les 806 hectàrees que arriben fins a
Golmés i Vilanova de Bellpuig, i la 13 tot el territori que
s’estén fins a la Serra.
En Jordi Piró, síndic d’aquesta última Col•lectivitat,
la 13, i vinculat des de sempre a la terra i a l’aigua,
ha vist néixer gairebé tots els embassaments, i fins i
tot ha participat en la seva construcció. “En algun
moment, els nostres avantpassats van ser pioners i,
amb uns mitjans precaris, van començar a construir
embassaments”, recorda aquest pagès que ha tirat
endavant amb fermesa l’explotació familiar, qui és
també Responsable nacional dels Farratges d’Unió de
Pagesos. “Miralcamp sempre ha estat vinculat amb
l’aigua. Encara que el reg també funcioni amb gasoil,
sense aigua, no tindríem res. Podríem dir que l’aigua
és la nostra energia”, assegura.
Tant en Josep Maria com en Jordi, representen el relleu
dels precursors que, amb aquella inversió material, de
temps i treball, han gestionat l’aigua i han alimentat la
Inscripció d'homenatge al naixement del pantà de la Bassella
Fotografia: Xavier Soberà

subdivisions que comprenien el territori miralcampí,
les Col•lectivitats 10 i 13, van començar a rebre
l’aigua del Canal i, amb ella, una nova prosperitat
que s’acabaria traduint en una xarxa de distribució
d’aigua pionera al territori, així com la transformació
de l’economia i del paisatge miralcampí per sempre
més. Mentre els carrers encara tenien sots, a la segona
meitat del segle XX, Miralcamp era un poble amb una
xarxa elèctrica i de distribució de l’aigua envejables.
Des que existeixen, les col•lectivitats, organismes de
gestió semipública que treballen per un servei de bé
comú, no han deixat d’introduir innovacions, com
és el disseny d’una pauta de reg que ha perdurat
durant dècades, i la construcció de tres pous i de set
pantans que, col•locats estratègicament, permeten
tenir aigua durant tot l’any, independentment del
moment del dia i de l’estació en què ens trobem i,
7

Revista Municipal de Miralcamp										N. 2

N. 2									

Revista Municipal de Miralcamp
Pantà de la Bassella
Fotografia: Xavier Soberà

Dos ànecs al pantà de la Plana de Dalt
Fotografia: Xavier Soberà

terra fins als nostres dies a través d’un esforç col•lectiu
—tal com el terme ‘col•lectivitat’ indica— que preserva
i millora constantment els seus canals de distribució
i garanteix la forma de vida que defineix el poble i la
plana. Avui, aquestes comunitats de regants segueixen
tenint la vista posada en el futur comú. Els regants ja
estan mobilitzant-se per la propera gran innovació: la
modernització dels canals, un gran projecte de país
que ha de transformar 70.000 hectàrees de regadiu
i el mètode de reg, una revolució que ha de permetre
que el camp sigui, per molt temps, no només habitable,
sinó un lloc ple de vida. La transformació requereix
una gran inversió, possible només a través de l’atenció
i suport de les administracions, des de Catalunya fins
a Europa, de la qual s’espera —d’aquesta última— que
arribin els fons que han de possibilitar en gran part
la materialització del projecte. “Amb totes aquestes
reunions que es fan pel canvi climàtic, queda clar que
aquest canvi és estratègic”, assenyala en Jordi. Segons
detalla, en regar, les plantes transpiren humitat, que
de nit “es mengen” el monòxid de carboni i mantenen
la temperatura. De fet, ens proposa un experiment pels
mesos calorosos de l’estiu: “Anant en cotxe, posa’t de
copilot, ressegueix un camp a ple juliol quan s’hagi
assecat el blat o l’ordi, i treu la mà per la finestra.
Sentiràs un aire calent i ressec, sobretot si són finques
grans. Després, fes-ho en una d’alfals, panís o arbres
fruiters. En la verdor aquella, com que aquelles plantes
transpiren, hi notaràs un contrast”, indica.

Des de tot el terme, els regants treballen braç a braç
amb la Comunitat de Regants dels Canals d’Urgell i ja
han dut a terme diversos estudis geològics i ambientals
per iniciar aquesta transformació finca a finca que
ha de permetre instaurar el reg a pressió i a goter
per gestionar l’aigua de la manera més eficient, però
també per garantir la continuïtat de la pagesia i d’una
forma de vida que beneficia i té relació amb tota la
resta. “M’agradaria que la gent es fes més capaç del
que realment tenim. Molts desconeixen el treball, els
esforços i les despeses que realment hi ha darrere de
tot això”, assegura en Josep Maria amb relació a la
riquesa que suposa l’aliança històrica de Miralcamp
amb l’aigua, també pel que fa a la fIora i la fauna, tot
sovint capturada per la seva dona, la Maria Teresa
Areny, aficionada a la fotografia. Tant en Josep Maria
com en Jordi són conscients que, en definitiva, vetllar
per l’aigua és vetllar també per la vida en totes les seves
formes. “El camp no el pots deixar assecar, i perquè
sigui verd has de regar de manera eficient per assolir la
màxima productivitat que es pugui. Si volem conservar
el territori, que hi visqui gent, a part de fibra òptica i
carreteres, hi ha d’haver verd al camp”, conclou en Jordi.

Un desmai al pantà de l'Alimentador
Fotografia: Maria Teresa Areny

La remor de l’aigua s’ha fet sentir al llarg dels segles per
revelar sempre el mateix missatge: si el futur és verd,
Miralcamp fa temps que hi somia. El coratge i visió
de futur d’aquest històric Green Team és un curs que
recorre incansable aquesta terra per apropar-nos-hi,
a tots, cada dia més.

Al llarg de la Col•lectivitat 13, s’ha establert una zona
experimental de reg de goter, per fer-ne un seguiment,
i s’ha observat que hi ha diferències en el consum
segons el moment, amb pics en què es gasta més.
8
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Deportats en arribar al camp de KL Gusen I
Fotografia: autor desconegut, llicència
Bundesarchiv, Bild 192-091 CC-BY-SA 3.0

'Stolpersteine' homenatjarà Miguel Aldomà
Villabriga, un deportat miralcampí a Gusen
Una reunió amb el Memorial Democràtic, que té per missió
la recuperació, la commemoració i el foment de la memòria
democràtica a Catalunya, revela que un miralcampí fou
deportat al subcamp de concentració de Mauthausen
Marina Pallàs Barta

E

l maig de 1996 es col•locaven a
Berlín les primeres llambordes en
memòria de les víctimes del règim
nacionalsocialista, concretament, persones
jueves residents al barri de Kreuzberg.
Des d’aleshores, aquest projecte artístic
dissenyat per Gunter Demnig (Berlin,
1947) s’ha expandit arreu d’Europa per
mantenir viva la memòria de la història i
les persones que, entre els anys 1933 i 1945,
van ser perseguides pel règim nazi i els
seus col•laboradors. Ein Stein, Ein Name, Ein
Mensch. Una pedra, un nom, una persona.
El projecte està pensat perquè, com ens
recorda el mateix dissenyador, en trobarnos amb la història “no hi ensopeguem amb
els peus, sinó amb el cap i el cor”. Stolperstein
(en singular, pedra que fa ensopegar) pren
la forma d’una pedra cúbica i daurada que
es col•loca davant la casa de la persona a
qui s’homenatja, amb el seu nom inscrit,
la seva data de naixement i la data del
seu assassinat. Quan es dona el cas, la
pedra també inclou la data de l’exili i de la
deportació a un camp de concentració. o
bé ‘alliberat’, si va sobreviure.
La integració de Catalunya al projecte
Stolpersteine comporta la visibilitat
internacional de la deportació republicana,

10

i avui ja hi ha 333 Stolpersteine col•locades
arreu del país. Amb la col•locació de noves
peces, a finals d’aquest any es preveu que
n’hi hagi més de 390.
El
Memorial
Democràtic
s’encarrega
d’adquirir les llambordes i coordinar-ne
la instal•lació, i és amb aquesta voluntat
que, el passat 30 de novembre, es va
celebrar una reunió informativa de manera
telemàtica, coordinada des del Consell
Comarcal i dirigida a tots els ajuntaments
de la comarca, on també va participar
l’Ajuntament de Miralcamp amb la voluntat
de conèixer de prop el projecte.
Per sorpresa pel consistori però, durant la
reunió, on van participar Gemma Simon,
tècnica del Servei Educatiu del Memorial
Democràtic, i Vicenç Villatoro, director
de la institució, es va anunciar que, a
Miralcamp, també hi hagué un deportat
que va morir a un camp de concentració.
“Reconeixo que ens vam connectar a la
reunió per deferència als organitzadors, ja
que després de certes indagacions, estava
fermament convençuda que a Miralcamp
no teníem cap persona que hagués
mort en un camp de concentració nazi.

Certificat de naixement
de Miguel Aldomà Villabriga
Fotografia: Ajuntament de Miralcamp
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La sorpresa va ser quan, en detallar el nombre
de persones del Pla d’Urgell de les quals es té
constància que van ser deportades i van morir
en un camp de concentració —vint-i-una—,
van dir que a Miralcamp en teníem una”, declara
l’alcaldessa, Carme Ribes.

va trobar que, efectivament aquest senyor va néixer
a Miralcamp. Al llibre també hi consta qui foren els
seus pares —Francisco Aldomà Sans, fill també de
Miralcamp i sabater de professió, i Emília Villabriga, de
la qual no consta segon cognom ni professió, nascuda
a la Portella—; i padrins.

El nom i cognom del deportat en qüestió, que comptarà
amb la seva pròpia Stolperstein en la seva memòria,
és Miguel Aldomà Villabriga, nascut el 26 de març
de 1901 a Miralcamp i mort el 13 d’agost de 1941 a
Gusen, el subcamp de concentració de Mauthausen.

Segons es va comprovar també, al BOE, l’agost del
2019, el govern d’Espanya va publicar el llistat de tots
els espanyols que van morir als camps de concentració
de Mauthausen i Gusen, entre els quals també consta
el miralcampí, a la pàgina 5.

Des del Memorial Democràtic van enviar-los l’enllaç
al cens de deportats, on hi ha una fitxa amb més
informació sobre el deportat i la seva situació fins a
la seva mort, com el lloc on va ser empresonat abans
d’arribar al camp de concentració, el tren amb què
hi va ser traslladat i el seu número de matrícula dins
del camp. De la fitxa se’n desprèn que, abans de ser
ingressat al camp de concentració de Gusen, Aldomà
va ser empresonat a Belfort (França), i a Altengrabow
(Alemanya).

Aquesta descoberta és el primer pas per recuperar la
memòria històrica del poble i explicar-la amb noms
i cognoms, de manera que l’ajuntament seguirà
treballant braç a braç amb el Memorial Democràtic i
tirarà endavant tots els tràmits necessaris per col•locar
la nova Stolperstein al lloc corresponent. El consistori
detalla que, ara, queda investigar si hi ha descendents
familiars amb qui parlar per tenir més informació, i
veure si es demana conjuntament amb la família la
llamborda per en Miguel Aldomà Villabriga. “Esperem
que aquesta notícia ens serveixi per poder continuar
estirant el fil de la història”, assegura l’alcaldessa.

En acabar la reunió, l’equip consistorial va buscar el
seu nom en el llibre de registre de l’Arxiu Comarcal i

Consulta la fitxa aquí:

Fotografia: Hans Braxmeier (Pixabay)
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Paulina Furman: de Polònia a Miralcamp
O del llunyà Est al llunyà Oest

meves tasques fixes, i el tècnic té molta experiència
i fa altres espècies d'aus, però a mi des del primer
dia m'han assignat les cigonyes, que ens ocupen
sobretot a la primavera. A l'hivern treballem amb
les aus aquàtiques i les basses temporals, que són
acumulacions d'aigua que per norma només s'omplen
a la primavera o a la tardor, en les estacions plujoses,
i que ara es troben tot sovint en perill de desaparèixer.

Furman en una fotografia d'aquest estiu a Jelenia Góra, el seu poble natal
Fotografia: Paulina Furman
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A què és degut?
Abans hi havia moltes més basses, perquè hi havia
un ecosistema que funcionava. Per tant, hi havia més
espècies, com el triop, un gènere de crustacis que
abans era molt present i ara gairebé no se'n troba. El
bestiar que passava per les basses a beure aigua s'ho
emportava en la seva pell i aleshores s'escampaven,
però ara, cada vegada hi ha menys persones que
cultiven la terra i es dediquen a la ramaderia, i tot és
més industrial, de manera que aquest ecosistema s'ha
desestabilitzat. Són petites coses en les quals gairebé
ningú no es fixa, però pel Departament són coses
molt importants. Per les plantes, per exemple, tenim
espais naturals protegits, d'aquí als Bessons, passat
les Borges Blanques, i també al costat d'Ivars.
Pel que dius, entenc que en un dia laboral teu deus
recórrer molts llocs! Com ha estat, per exemple,
avui?

Miralcamp no para de créixer, i no només físicament, sinó per la qualitat
humana que cada dia fa el poble més gran. Més d'un i una hi han arribat
des de molt lluny per arrelar-hi profundament i, avui, ens poden explicar
la seva història particular; una història que, ara, ja és de tots. Entrevistem
Paulina Furman, una polonesa que fa quinze anys que s'ha rendit als
encants del 'Far West' i la seva gent.
Marina Pallàs Barta
D'on vens?

I ara a què et dediques?

Vinc de la Silèsia baixa, del sud-oest de Polònia. El
meu poble es troba a 20-25 Km de Txèquia i a uns
50 d'Alemanya. Es diu Jelenia Góra, que significa "la
muntanya del cérvol".

Clar, et preguntaràs: "qui soc jo, què faig?" [riures].
Ara treballo per la Generalitat, al Departament de
Territori i Sostenibilitat, i treballo com a suport del
cos tècnic de la secció de Biodiversitat. És una feina
que no està ben bé relacionada amb el meu àmbit
de formació i d'alguna manera he "començat de 0".
Bàsicament, faig treball de camp, i sempre estic fora,
per si s'ha de comprovar cap cas o investigar, per tot
seguit passar-li la informació al cap, que és qui elabora
els informes. La nostra feina consisteix principalment
a protegir la fauna que està en perill d'extinció i fer-ne
un seguiment, com ara de les cigonyes, que també en
tenim a Miralcamp. Ara n'hi ha moltes, a la província
de Lleida, i és perquè s'han estat protegint, ja que fa
deu anys estaven en perill d'extinció a Espanya. Per
això, s'ha de fer un cens i s'han de controlar. Jo tinc les

Què porta una polonesa de Jelenia Góra a viure a
Miralcamp? Quan vas venir?
Abans d'arribar a Miralcamp vaig estar vivint dos
anys a les Borges Blanques. Coneixia la zona perquè,
mentre estudiava, venia a les campanyes de fruita
amb els amics a collir durant un mes, però l'any 2006
vaig venir definitivament i vaig acabar arrelant aquí.
A Polònia jo era Diplomada en Filologia Polonesa i
Llicenciada en Administració Pública, i ni que les vaig
poder homologar, aquí no les vaig poder convalidar.
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La meva feina és molt agradable, tot i que passes
moltes hores sol. Passa una mica com amb els
ornitòlegs, que has de tenir paciència i saber estar
amb tu mateix, la naturalesa i res més.
Sovint travesso la província de Lleida, de Tremp a
Mequinensa. Avui mateix he estat a Almatret, just a la
zona que hi ha al costat del riu, als Tossals d'Almatret,
on hi ha un espai natural protegit i unes espècies de
plantes que estan súper buscades i protegides. Hi
he anat a inspeccionar-les i, tornant, he aprofitat el
temps per buscar basses temporals d'aigua, ja que
abans de sortir havia mirat al mapa quines hi havia
per la zona, i n'he pogut trobar tres, dues amb aigua
i una sense. També he aprofitat per inspeccionar-les i
veure si tenien aigua, perquè encara que plogui poc,
estan situades en una zona on l'aigua es manté -i això
és molt bo per la vegetació i tot el cicle, ja que tot està
lligat- , i he observat que actualment només hi ha
triops en una de les tres basses.
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elèctriques. Aquests últims s'han de desplaçar, perquè
és un lloc perillós on instal·lar-se. Al poble també hi
tenim un mirador, situat entre el Tossal del Pironet i el
Tossal de l'Infern, des d'on es poden observar colònies
de milans negres. A més, com que al terme hi tenim
molts pantans i basses, també hi abunden les aus
aquàtiques, com ara el bernat pescaire, l'agró blanc i
diferents tipus d'ànecs, com la fotja o la polla d'aigua.
El Tossal de l'Infern -on hi ha un cartell informatiu de
les espècies de fIora i fauna que hi habiten- també
és molt interessant perquè, tot i que ja es trobaria al
terme de Torregrossa, és un lloc molt accessible des de
Miralcamp, on la gent passeja i practica esport. Allà
hi ha ocells com el botxí i la cogullada fosca, i també
hi predominen espècies de plantes herbàcies en perill
d'extinció o que van molt buscades perquè cada cop
apareixen amb menys freqüència, com la Malva
stipulacea i Bombycilanea discolor.
Què ho fa? Què s'ha de fer per protegir-les?
Per aquest camí tot sovint hi circulen motos, i això hi
pot haver influït. Per protegir aquestes espècies, farien
falta subvencions.
Ara que parlem d'espècies i entorns: què és el que et
va costar més a l'hora d'adaptar-te, en arribar?
Aquestes són coses tan simples, al final! A Polònia, en
l'època que no hi havia Internet encara, fèiem servir
molt la imaginació, i nosaltres, que estàvem tancats
al bloc comunista, teníem accés només a l'escassa
informació que ens arribava, filtrada, pels mitjans
que hi havia. I és clar, en cada cultura anomenem
les coses d'una manera o d'una altra, i allà hi teníem
uns boscos immensos, així que el nostre concepte de
bosc és molt exuberant, com els dels Pirineus, molt
frondosos i verds. De manera que, quan vaig sentir
que aquí hi havia "boscos d'oliveres", jo m'imaginava
un grapat d'oliveres que donaven molta ombra. Quan
estava estudiant i pensàvem amb els amics d'anar
"de vacances" a fora del país a guanyar alguns diners,
tothom tirava cap a Irlanda i Anglaterra, i jo tenia al
cap que volia anar a un país mediterrani, amb sol. Però
quan vaig arribar i vaig veure el paisatge, molt més
sec del que m'havia imaginat, vaig pensar que això
era més aviat un camp. Vaig arribar concretament
a Sidamon, un migdia d'estiu en què estava tot
tancat i feia molta calor, i vaig pensar que estava al
Wild Far West. Només faltava la porta de la taverna
balancejant-se! [Riures]

Quins espais naturals i espècies interessants hi
podem trobar, a Miralcamp?

I què és el que et va resultar més fàcil?

A Miralcamp hi ha de tot, des d'aus aquàtiques fins a
espècies herbàcies molt difícils de trobar avui dia. Ara
mateix, hi tenim una quinzena de nius de cigonyes,
situats al capdamunt de grues, torres de telefonia i

La gent també és diferent, aquí. És més alegre o, si
més no, la manera d'expressar-ho és diferent. Tot
això es lliga amb el clima, perquè aquí fa sol i la gent
fa vida al carrer. Jo vinc d'un barri d'una ciutat i, en
15
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Fotografia: Santiago Lacarta (unsplash)

Fotografia: Unsplash
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HYGIA PECORIS,
SALUS POPULI
Que el teu gos presumeixi d'amo!

algun moment, van proliferar els blocs comunistes de
formigó. Per sortir, havies d'agafar no sé quants trens
i no sé quants busos, i per això jo només vaig visitar
la meva repadrina fora de la ciutat dues vegades.
Però tota la vida, alguna cosa dins meu m'havia dit
que volia viure al poble, i vaig venir aquí per viure al
poble. Tant aquí com a Polònia, la gent de ciutat es
comporta diferent que la del poble, però jo vaig passar
d'allà directament aquí, i això em va encantar. Em
vaig trobar que aquí sí que es coneix, la gent, com són
els veïns, i les olors, i tot t'envolta. Era tan espectacular
per mi, això! I he conegut la cultura catalana des de
dins, m'hi he submergit des de la cuina, i tot i que en
arribar no tot van ser fIors i violes, perquè els codis
culturals sempre són diferents i et pot costar més o
menys d'entendre els nous, sento que vaig tenir molta
sort. Sempre he pensat que és una sort, poder conèixer
la gent de veritat, de tu a tu. En arribar, de mica en
mica, comences a conèixer els veïns i a fer comunitat,
amb qui fins i tot acabes anant a collir olives, i per mi
això té molt valor. Ha estat una gran experiència de la
meva vida que avui encara continua!

Com és, ara, el teu vincle amb Polònia?
Personalment m'he preocupat molt perquè els meus
fills sàpiguen d'on venen, i per això llegeixen i escriuen
en polonès, i sempre passem les vacances allà amb
els padrins i la família. Fa sis anys que formo part de
l'Associació de Polonesos de Mollerussa, i hi tenim una
escola-pati pels nens polonesos que, en venir aquí de
molt petits, se'ls havia oblidat el polonès, o els que no
ho són de naixement, però que tenen pare o mare
nascuts a Polònia. Jo, fins aquest any i aprofitant la
meva formació en Filologia Polonesa, he estat en
aquesta escola donant classes en la nostra llengua.
En ser una escola-pati, les lliçons són dinàmiques
i es fan a través de jocs, tallers de plàstica, etc. Els
grans també escriuen i llegeixen en polonès, i els nens
aprenen sobre tradició polonesa, que és una manera
més de vincular-los més amb els orígens.
Si desglossem el nom, com es diria Miralcamp ('mirael-camp') en polonès?
Patrz na pole. Justament, amb els meus amics
polonesos ho traduïm sovint perquè ens fa gràcia!
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Dr. Jaume Verdés i Torres
El ple de l’Ajuntament de Miralcamp,
en la sessió de 24 de setembre de
2020, va aprovar l’Ordenança
reguladora de la tinença i protecció
dels animals, la qual ens situa, a
escala municipal, en l’avantguarda
administrativa i jurídica en el
benestar i defensa d’aquesta fauna.

Per
aquest
motiu,
aquesta
normativa pretén regular la
presència d’excrements canins
a la via pública, parcs i jardins
del nostre municipi; així com vol
arranjar la presència incontrolada
de colònies de gats per tal de poder
corregir el creixement desmesurat
de les poblacions d’aquests felins.

Els animals domèstics són per
naturalesa éssers socials que
sempre han estat molt apreciats
pels humans, fins al punt d’acollirlos a casa com un membre més. La
seva tinença aporta beneficis per a
la salut de les persones, avantatges
de tipus emocional, afavoreix
l’exercici físic i millora les relacions
interpersonals, entre altres aspectes.

D’altra banda, també s’explicita
l’obligatorietat de les persones
tenidores de gossos, gats i
fures d’inscriure’ls en el Registre
municipal d’animals de companyia,
i també quins són els requisits que
han de presentar els propietaris
de
gossos
potencialment
perillosos per poder obtenir la
seva
llicència
administrativa.

Però també, el fet de tenir un
animaló
implica,
pels
seus
posseïdors i propietaris, complir
amb una responsabilitat i uns
deures per tal d’evitar problemes
de salut pública i comunitària en
el nostre entorn, així com refrenar
un patiment físic i psíquic en
les nostres apreciades bèsties.

Per concloure, des d’aquestes
línies us vull encoratjar, animar
i incitar a què us llegiu aquesta
Ordenança, ja que així fomentarem
i promourem uns valors cívics
i de corresponsabilitat entre la
ciutadania miralcampina i els
nostres animals i, per tant, les nostres
bestioles podran presumir d’amo!
Salut, sort i encerts!

Llegeix l’Ordenança aquí:
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Cristina Mongay
Avui parlem amb el cuiner i fill de Miralcamp Oriol Solé, qui
actualment treballa al Restaurant de l’Hotel Can Boix de
Peramola. Ens confessa que es va decantar pel món culinari
perquè va voler capturar per sempre més els gustos dels
guisats que li feia la seva padrina quan era petit. És un amant
de la cuina tradicional i del producte Km 0 i de temporada. A
més, si ha d’escollir, prefereix els gustos salats!
Ingredients:
Coca:

100g farina
5g d’oli d’oliva
10g d’oli d’herbes
1 culleradeta de cafè de sal
67g d’aigua

Condiments:

100g de llamineres a filet
3 pomes
6 rovellons
100g de mantega
1 dent d’all
2 claus aromàtics
1 branca de timó

EXTRA, EXTRA !

Mig vas de ratafia
Sal i pebre
Oli d’oliva
Brots
Quicos picats
Pinyons

Procediment:
Coca:

Condiment:

1. Col•loquem la farina, l’oli d’oliva
i l’aigua en un bol i ho pastem tot
plegat.
2. Anem afegint una mica de farina
fins a aconseguir que la massa
no s’enganxi i la reservem uns 15
minuts.
3. Un cop la massa hagi reposat,
l’estirem
en
una
superfície
prèviament empolsegada amb
farina, amb l’ajuda d’un rodet
de fusta. Quan sigui ben fina, la
col•locarem en una plata amb paper
i la punxarem amb una forquilla.
4. Escalfem el forn a 180°C i, quan ja
estigui calent, hi col•locarem la coca
durant 5 minuts.
5. Passat aquest temps, la traurem,
la tallarem al gust i la sucarem amb
un pinzell amb l’oli d’herbes. La
tornarem a coure uns 6 minuts més,
i ja la tindrem llesta!

1. Agafem una de les pomes, la
pelem i la tallem a daus.
2. Seguidament, col•loquem la
ratafia en una paella amb foc intens
i, quan comenci a bullir, hi afegim
la poma, caramel•litzant-la. Tot
seguit, la reservem.
3. Tallem la dent d’all a dauets i els
rovellons a quarts. Sofregim l’all i
els pinyons fins que agafin color.
Llavors, incorporem els rovellons, la
sal i el pebre, i ho deixem coure.
4. Pelem les dues pomes que ens
queden i les tallem a quarts.
5. Escalfem la mantega amb els
2 claus aromàtics en una paella
i, quan la mantega estigui fosa,
hi tirem les pomes i la coem a foc
mitjà.
6. Quan les pomes estiguin
daurades, traiem els claus i ho
triturem tot fins a obtenir un puré fi.
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Fotografia: Ajuntament de Miralcamp

Fotografies: Oriol Solé Calvet

Què es cou a Miralcamp?
Coca de llamineres

Si és necessari, hi tirem una mica
d’aigua, i ho posem en una màniga
pastissera. Ho deixarem refredar.
7. Amb una mica de mantega i una
branca de timó, coem les llamineres
sense tallar, tirem la mantega a una
paella amb una branca de timó.
Anirem daurant la carn a foc baix,
i anirem banyant les llamineres
fins a aconseguir el punt de cocció
desitjat.
8. Finalment, tallem les llamineres
ben fines a rodanxes.

Muntatge:
1. A la base de la coca hi col•loquem
uns punts de poma i, al damunt, hi
estirem les llamineres.
2. Per damunt la carn, hi afegim
els rovellons i els daus de poma, i
alguns quicos i els brots.
3. Per decorar, incorporarem una
mica més de poma, de quicos i de
brots.
Bon profit!

Miralcamp tindrà nova llar d’infants i centre cívic!
Al Pla de Dalt, en una parcel•la pròxima al camp de futbol,
s’hi alçarà pròximament un nou edifici que funcionarà com
a llar d’infants i centre cívic. La modificació urbanística es
va aprovar el passat 30 de setembre i preveu construir
un equipament de 555 metres quadrats en forma de L,
amb la llar d’infants a l’eix est-oest i el centre cívic a l’eix
nord-sud. L’espai que s’hi projecta serà lluminós i diàfan,
amb unes magnífiques vistes a la plana i diferents zones
com una cuina, una terrassa exterior, un porxo i fins i tot
una bugaderia.
La construcció està plantejada perquè sigui un edifici
sostenible i perquè el temps d’execució sigui breu, de
manera que el poble pugui inaugurar i fer ús d’aquests
dos nous equipaments ben aviat.

PRIMER D'ANY
aviat a voltar pels carre
t
i
t
r
o
s
rs
He
de la matinada, he mirat els horts
de la nit freda
que finalment ha deixat entrellucar el nou dia
He pensat que faríem
alguna cosa
Inventarem un núvol
de foc? Desviarem un riu?
Abaixarem muntanyes? Aturarem el mar?
Les mudes flors d'un altre
jardí, potser,
se’m tornaran paraules.
Aquest és el primer
dia de l’any:
et donaré dos llibres
que t’he comprat.
En un cafè
t'hi posaré minuciosament
endreces.
Beure
m després alguna copa junts

junts:

Joan Vinyoli, 'Ara que és tard'. Barcelona: Edicions 62, 1975.

