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EDITORIAL

Com a nova presidenta del Consorci Segre 
Rialb et presento la desena edició del 
butlletí informatiu “Actualitat Segre Rialb” 
impulsada amb l’objectiu de comunicar-te 
les actuacions que es promouen des de 
l’organisme.

Amb l’objectiu d’afavorir el desenvolupament local d’aquests 
pobles continuarem impulsant accions per treballar en 
el desenvolupament turístic, i altres àmbits de promoció 
econòmica, com són l’activitat esportiva, l’agricultura i la 
gestió forestal, per així promoure la diversificació econòmica 
d’aquests pobles tenint en compte les característiques que els 
identifiquen, els seus recursos naturals i les  capacitats locals.

En l’àmbit del Pla Director Urbanístic de Rialb, ara en període 
d’exposició pública per la seva aprovació inicial, davant d’un 
paisatge nou que va generar la construcció del pantà de Rialb, 
ara fa 20 anys, es pretenen obrir alternatives de noves activitats 
i usos turístics i de lleure, que no serien viables en un entorn 
de mitja muntanya, compatibilitzant-les amb les necessitats 
dels municipis amb màxima integració i coherència amb els 
valors ambientals i paisatgístics del territori, i preveient-ne les 
infraestructures i connexions necessàries.

Amb l’objectiu de poder assolir les fites marcades, es proposa 
que la seva execució també complementi el desenvolupament 
de l’agricultura relacionada amb el paisatge i amb la prevenció 
d’incendis que pot aportar un valor complementari, així com la 
implantació de nous models de negoci connectant coneixement 
i expertesa pràctica a l’entorn dels boscos, com seria la provisió 
dels serveis ecosistemics.

D’aquesta manera, t’animo a que donis una ullada a aquest 
butlletí, on bona mostra d’aquest breu resum el trobaràs 
seguidament de manera més ampliada.

Gemma Orrit i Capdevila
Presidenta
Consorci Segre Rialb
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Setembre 2019. El passat 18 de setembre 
tingué lloc el nomenament de la nova Junta 
de Govern del Consorci Segre Rialb formada 
per 9 membres: Antonio Reig i Torné, alcalde 
de la Baronia de Rialb, Cristina Barbens, 
alcaldessa de Bassella, Josep Coma, 2n tinent 
alcalde d’Oliana, Gemma Orrit, alcaldessa de 

NOMENAMENT DE LA NOVA JUNTA DE GOVERN DEL 
CONSORCI SEGRE RIALB 

Peramola, Josep Tàpies, alcalde de Ponts, 
Àngel Villarte, alcalde de Tiurana, Miquel Sala, 
president del Consell Comarcal de l’Alt Urgell, 
Toni Sala, conseller del Consell Comarcal de la 
Noguera i Estefania Rufach presidenta segona 
de la Diputació de Lleida.
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Desembre 2019. L’exposició “Segre endins” 
recordarà al llarg de tot el 2020 els pobles que van 
ser negats per l’aigua a causa de la construcció 
del pantà de Rialb, l’últim macro embassament 
que s’ha construït a l’Estat. L’exposició, que 
commemora els 20 anys de la construcció de la 
presa i de l’expulsió definitiva de les famílies que 
vivien en aquests terrenys, es va inaugurar el 
passat 13 de desembre de 2019 al local social La 
Barquera de Mirambell, a Bassella.

L’exposició, impulsada pel Consorci Segre Rialb, 
vol difondre el record de tot allò que quedà 
inundats, pel pantà de Rialb, de les formes de vida 
d’unes terres del Segre Mitjà que van desaparèixer 
en nom del progrés.  També s’hi explica el procés 
de construcció i les reaccions i protestes, que van 
constituir un dels principals focus de mobilització 
cívica a tota la demarcació de Lleida des de l’inici de 
la Transició. Amb aquests elements es vol divulgar 
el record  de tot allò que han estat aquestes terres 
del Segre Mitjà al llarg del darrer mig segle.

L’EXPOSICIÓ ‘SEGRE ENDINS’ RECUPERA EL RECORD DELS 
POBLES DESAPAREGUTS PER LA PRESA DE RIALB,

 ARA FA 20 ANYS

l’exposició és el record  de l’oposició contra el projecte i com el pantà va 
afectar el llegat històric i la vida social de la zona.

PRESENTS A FIRES I FESTES LOCALS
Novembre. El Consorci Segre Rialb ha estat present en diferents esdeveniments locals, com són 
fires i festes tradicionals, mitjançant un estand propi d’atenció al públic. En destaca la Fira de Tots 
Sants d’Oliana. 
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La inauguració va ser presidida per M. Àngels 
Blasco, directora general de Cultura Popular 
i Associacionisme Cultural de la Generalitat. 
Blasco considera que era necessari “tenir 
documentada tota aquesta vida que hi ha hagut 
als pobles que van quedar negats, i parlar 
no només de les pedres i de la part material 
sinó també tota la vida i les tradicions que hi 
havia, i com el pantà ha acabat afectant la vida 
comunitària de les persones que hi vivien i de 
les que han viscut a la zona ara que aquells 
pobles ja no existeixen”.

Per això, la directora general va concloure que 
l’exposició mostra sobretot “vivències de les 
persones que ens han precedit o de famílies que 
van patir aquest abandonament forçat, i per tant 
hi ha molta emoció i moltes vides trencades que 
es van haver de reconstruir”. Tot i el rebuig del 
territori, la presa va ser inaugurada finalment 
el 14 de febrer de l’any 2000.

Inauguració de l’exposició.

Exposició a Ponts, per les festes del Ranxo.

Calendari exposició 
“Segre endins” 2020

Al llarg de l’any, l’exposició itinerant es podrà 
veure a tots els municipis de l’entorn del pantà, 
a cavall de l’Alt Urgell i la Noguera. Després 
de la inauguració s’instal·là a Tiurana i durant 
les festes del Ranxo s’ha emplaçat a Ponts.

- Gener. Tiurana
- Febrer. Per les festes del Ranxo de Ponts
- Del 3 al 14 d’abril. Peramola
- Dia 3 de maig. Ogern (Festa del Roser)
- Dia 7 de juny. Aguilar (Festa Major)
- De l’11 al 26 de juliol. La  Baronia de Rialb
- Del 27 de juliol al 7 d’agost. Oliana
- 8 i 9 d’agost. Tragó (Festa Major)
- 29 d’agost. Tiurana (Festa Major)
- 30 d’agost: Bassella (Festa Major)
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Desembre 2019. El passat 13 de desembre el 
Consorci Segre Rialb va organitzar la jornada 
“Com evitar el risc d’incendi  forestal dins del nou 
context de canvi climàtic dinamitzant el territori” que 
va tenir lloc a les dependències de l’ajuntament de 
la Baronia de Rialb.

El cap de l’Àrea del Grup d’Actuació Forestal dels 
Bombers de la Generalitat, Marc Castellnou, era 
uns dels ponents de la jornada i va destacar que 
l’única manera de prevenir nous incendis és fer 
una bona gestió del territori. En aquest sentit, va 
assenyalar que la millor prevenció “és creure en el 
territori i invertir, no només les administracions o els 
governs, sinó cadascun de nosaltres. És un tema que 
ens afecta a tots”, va dir.

Castellnou va destacar que la gestió dels boscos 
per part dels agricultors suposa a més una 
mesura molt important de seguretat. “Els pagesos 
gestionen la seguretat davant d’un incendi”, va 
explicar. Així mateix, Teresa Cervera, del Centre 
de la Propietat Forestal de Catalunya, també va 
explicar com potenciar els boscos com a espais 
transversals d’ús social i productiu i com aprofitar 
la massa forestal com a font d’energia neta i 
també com a matèria primera per poder elaborar 
així altres productes.

La jornada va finalitzar al nucli de Vilaplana de 
la Baronia de Rialb on es va visitar la calefacció 
central per tot el poble. Vilaplana estrenà una 
única caldera de biomassa per a tots els veïns que 
escalfa totes les cases del poble i, de retruc, pot 
evitar que es glacin els carrers. 

Es tracta d’un projecte pioner que combina l’estalvi 
energètic i la reducció d’emissions i dona sortida a 
la fusta dels boscos del municipi.

La caldera la controla remotament, des de Lleida, 
l’empresa IMARTEC ENERGIA. El seu director 
tècnic, David Pijoan, destaca que la factura 
energètica es redueix fins a un seixanta per 
cent, i per tant, no només ens passem a una font 
d’energia renovable, fent un CO2 neutre, sinó que 
també s’aporta un estalvi econòmic com a valor 
afegit. Els tècnics també destaquen l’eficiència 
de la instal·lació, i que la mínima escalfor que 
desprenen les canonades que connecten la 
caldera i les cases impedeix que el paviment es 
congeli a l’hivern.

JORNADES A LA BARONIA DE RIALB PER EVITAR
INCENDIS FORESTALS
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Gener 2020.  El passat 21 de gener, el 
Departament de Territori i Sostenibilitat de la 
Generalitat va  publicar l’aprovació inicial del Pla 
Director Urbanístic de l’embassament de Rialb, 
després de 2 anys de tramitació. El document 
ha de regular l’activitat econòmica de l’entorn 
del pantà de Rialb, a cavall entre el sud de l’Alt 
Urgell i el nord-est de la Noguera.

Una de les conseqüències de la tramitació 
d’aquest pla és la suspensió, per al termini d’un 
any, de la tramitació de nous plans urbanístics, 
instruments de gestió urbanística i projectes 
d’urbanització en qualsevol dels sis ajuntaments 
implicats. També restaran aturats temporalment 
l’atorgament de llicències de parcel·lació de 
terrenys, edificació, reforma, rehabilitació o bé 
enderrocament de construccions, juntament 
amb la instal·lació o ampliació d’activitats i 
d’altres actuacions municipals previstes en 
la legislació sectorial. Tots aquests tràmits 
es podran reiniciar després d’aquests dotze 
mesos. Queden exempts d’aquesta moratòria 

els projectes que siguin compatibles amb 
el planejament vigent i amb el Pla Director 
Urbanístic en tràmit.

Dinamitzar la zona turísticament i prevenció 
d’incendis
Una via verda d’uns 120 quilòmetres que 
transcorrerà per tot el perímetre del pantà de 
Rialb, d’us turístic i pensada per a vianants, 
ciclistes o cavalls, excloent qualsevol mitjà de 
transport motoritzat, és una de les propostes 
turístiques que recull el document. Es tracta d’una 
de les noves propostes d’aquesta planificació, que 
busca la correcta gestió dels recursos naturals 
de la zona i afavorir l’activitat esportiva i turística 
al pantà i en els municipis del seu entorn. La via 
verda, complementada amb altres actuacions, 
s’iniciarà a la zona de ribera d’Oliana, resseguirà 
tot el perímetre i acabarà a la ribera de Ponts, al 
costat del canal. Un tram de via transcorrerà per 
camins ja existents i d’altres implica l’obertura 
de noves zones de pas.

APROVAT INICIALMENT EL PLA DIRECTOR URBANÍSTIC DE 
L’EMBASSAMENT DE RIALB 

El document, ara en fase d’al·legacions, engloba els municipis d’Oliana, 
Peramola, Bassella, la Baronia, Tiurana i Ponts. 

En pretén la correcta gestió dels recursos naturals i
afavorir l’activitat turística.
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Segons el president del Consorci Segre Rialb, 
Antoni Reig, els municipis implicats esperen que 
el nou PDU “sigui un element de dinamització 
econòmica del territori”. El document hauria 
de potenciar sectors com ara el turisme, 
l’agricultura i la ramaderia, però considera 
que un dels reptes més importants que ha de 
resoldre és la prevenció d’incendis forestals, 
perquè “és el perill més gran” que té actualment 
la zona i es pot incrementar pel canvi climàtic. 

Pel que fa al desenvolupament turístic, el 
Consorci veu urgent desenvolupar la reivindicada 
làmina estable d’aigua, a prop d’Oliana, que ha 
de garantir la pràctica d’activitats aquàtiques al 
marge de quin sigui el cabal del pantà.

El Consorci recorda que massa sovint aquests 
plans directors tenen una funció “més de 
restringir” que d’afavorir el desenvolupament, 
sobretot en zones rurals i de muntanya, 

on s’imposen més limitacions de caire 
mediambiental. Per això, han reclamat que en 
aquest cas no sigui així i que realment ajudi a 
“potenciar i dinamitzar, perquè és el que fa falta 
per aturar la despoblació i que la gent jove es pugui 
guanyar la vida aquí”. Així, el document se centra 
més en recomanacions que en prohibicions, amb 
l’objectiu que hi hagi un creixement ordenat de 
l’activitat econòmica a la zona.

Termini d’al·legacions
El  PDU de l’entorn de Rialb està ara exposat al públic 
durant un termini de 45 dies, fins el 24 de març. En 
aquest període, tots els particulars, institucions o 
empreses que estiguin en contra d’algun punt del 
pla poden presentar les pertinents al·legacions 
al Departament de Territori i Sostenibilitat de la 
Generalitat de Catalunya.
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Febrer 2020. El passat 7 de febrer, el Director 
General de Turisme, Octavi Bono i el Director 
de l’Agència Catalana de Turisme, David Font 
van visitar els pobles de la Baronia del Rialb, 
Bassella, Oliana, Peramola, Ponts i Tiurana, 
pobles de l’entorn de l’embassament de Rialb 
i integrats sota la marca turística “Segre 
Rialb” amb l’objectiu de conèixer la realitat de 
l’activitat turística i poder establir pautes de 
suport en el treball de la planificació, el foment 
i la dinamització turística.

LA DIRECCIÓ GENERAL DE TURISME VISITA ELS POBLES DEL 
SEGRE RIALB

NOMENAMENT DE LA NOVA PRESIDÈNCIA AL CONSORCI
SEGRE RIALB
Febrer 2020. El passat 26 de febrer tingué 
lloc el nomenament de la nova presidència 
i vicepresidència del Consorci Segre Rialb, 

amb Gemma Orrit, alcaldessa de Peramola, 
com a presidenta i Àngel Villarte, alcalde de 
l’Ajuntament de Tiurana, com a vicepresident.

Antònio Reig, president fins a l’actualitat, cedint el càrrec a Gemma Orrit.
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Maig

 1 Aplec a Sant Pere de Ponts

 1 Festa del Roser d’Ogern

 1 Aplec de Santa Eulàlia de les Anoves. Oliana

 9  III Competició de la Copa Catalana slalom. Club Náutic Mig Segre

 10 Caminada a Aubenç. Grup Excursionista d’Oliana junta@grupexcursionistaoliana.cat

 10 Festa del Roser de Palau de Rialb www.baroniarialb.cat

 10  Tiurana Trail (1/2 marató, canicros, 12 km, marxa nòrdica i cursa infantil) 
  https://circuitdeobaga.wordpress.com/

 16 Bateigs de vol amb ultralleugers. Tiurana http://www.tiurana.cat/actualitat/noticies/

  16 i 17 Visita guiada pel Museu dels Oficis. Tiurana 
  http://www.tiurana.cat/actualitat/noticies/

 17  IX Concentració aeronàutica. Tiurana http://www.tiurana.cat/actualitat/noticies/

   17 Caminada de primavera de la Baronia de Rialb www.associacioesportivapolitg.cat

 23 1a competició de la Copa Promeses slalom. Club Náutic Mig Segre

 24 Ponts Trail https://circuitdeobaga.wordpress.com/

 24 Festa de la Trinitat de la Torre de Rialb www.baroniarialb.cat

   24  Rally dels Museus. Museu de la Moto de Bassella. www.museumoto.com  

 25 Marxa nòrdica Tiurana – Sant Ermengol. Tiurana
  http://www.tiurana.cat/actualitat/noticies/

Juny

   5, 6 i 7 Festival de senderisme aTiurana http://www.tiurana.cat/actualitat/noticies/

 7  Festa del Roser de la Cirera de Gualter www.baroniarialb.cat

 14 Festa de Corpus. Oliana

 14 Festa Major de Politg www.baroniarialb.cat

 21 Festa del Roser de Ponts

 24 Taller observació solar. Tiurana http://www.tiurana.cat/actualitat/noticies/

 24 Ruta turística: Descobrim el Romànic. La Baronia de Rialb www.baroniarialb.cat

APLECS, FIRES, CAMINADES, CAMPIONATS ...

ag
en

da
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Activitats culturals i religioses

Activitats infantils i familiars

Activitats esportives

Activitats juvenils i/o d’oci

Festes majors

Fires i mercats

Visites guiades - Ruta turísitica

El Segre Rialb

Catalunya

Tarragona

Barcelona

Balaguer

Lleida

Girona

La Seu d’Urgell

ALT URGELL

LA NOGUERA

La Baronia 
de Rialb

Ponts
Tiurana

Peramola
Oliana

Bassella

La Seu d’Urgell

Balaguer

 Juliol

 4 Caminada nocturna Castell-llebre. Grup Excursionista d’Oliana
  junta@grupexcursionistaoliana.cat

 10 Benedicció de cotxes St Cristòfol. Oliana

 14 Benedicció de cotxes de Sant Cristòfol. Oliana

 18 Lo Festeto. Ponts 

 18 Trobada Cultural al monestir de Sta. Maria de Gualter www.baroniarialb.cat

 28 Aplec a Sant Jaume de Graell. Oliana

Agost

 2 Festa Major d’Oliana

 6  VI Premi Guillem de Belibasta – Tragó 

 6-9 Festa Major. Tragó

 15 Festa Major de Palau. La Baronia de Rialb www.baroniarialb.cat

 21-24 Festa Major de Peramola

 22 Festival de Música i Paraules a la Torre. 
  La Baronia de Rialb www.baroniarialb.cat

 23 XI Festival de Contes. Tiurana 
  http://www.tiurana.cat/actualitat/noticies/

 28 -29 i 30  Festa Major de Tiurana 
  http://www.tiurana.cat/actualitat/noticies/

 30 FestaMajor de Bassella

Nota: degut a  l’estat d’alarma per
la crisi sanitària del COVID-19 alguns
esdeveniments es poden veure afectats.

APLECS, FIRES, CAMINADES, CAMPIONATS ...
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Helena
Valls Batalla

L’any 2016 la meva parella, en Llorenç, 
i jo, nascuts a Barcelona, vam decidir 
fer un canvi de rumb a les nostres vides:  
sortir de la ciutat i buscar un entorn més 
natural. I així, vam decidir anar a viure 
a Peramola, el poble natal de  l’avi d’en 
Llorenç, que amb 17 anys  deixà la vila 
per anar a treballar a la capital.

En quan a la meva feina, no sé si m’he 
dedicat al disseny i a l’artesania per 
herència, influència o simplement 
perquè hi estava capacitada. Vaig tenir el 
privilegi de créixer en una família molt 
creativa. Us convido a llegir un article 
del meu blog “Família de creadors”, on 
presento els meus familiars, des de tres 
generacions anteriors que van marcar la 
meva infància i joventut.

Des de que vaig acabar els meus estudis 
en disseny de moda em vaig dedicar a 
aquest sector i vaig seguir en aquest 
àmbit tan creatiu. Va ser així, quan vam 
decidir que era el millor moment per 
crear un projecte personal i propi, una 
tasca realment apassionant.

Jo sóc la part creativa i productiva (el 
més apassionant de tot) i en Llorenç dóna 
suport a tota aquella part (imprescindible) 
que les persones creatives odiem tant 
(temes administratius, de comptabilitat, 
tot allò relacionat amb l’empresa). 
Formem un bon tàndem, i tenir algú que 
confia en el teu talent diàriament és molt 
motivador.

Sempre dic que haver emprès a 
Peramola ens ha donat visibilitat. És cert 
que la major part de les nostres vendes, 
pel moment, es fan fora d’Espanya a 
través de plataformes online, però un 
altre canal molt important que tenim 
de venda, són les fires centrades a la 
província de Lleida. La gent, a través 
del “boca orella” ens ha ajudat molt a 
donar-nos a conèixer.
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L’entrevista…
Fundadora, dissenyadora, fas el patronatge, 
muntes les peces... És al·lucinant està 
present, prendre decisions i executant tot 
el procés del producte... Explica’ns
Vaig treballar durant quatre anys en una 
marca de roba de luxe molt petita, 
tan petita que érem tres treballant (la 
dissenyadora, l’administrativa i jo com 
ajudant). La meva feina consistia en formar 
part de tot el procediment de disseny i 
producció, això significa des de calcular 
escandalls, contacte amb proveïdors, visita 
a fires, gestionar tallers, controlar estocs,  
control de qualitat, muntar caixes pels 
enviaments… És a dir, que em van formar 
per poder fer absolutament tot el que 
avui en dia necessito saber. L’única cosa 
que vaig haver de practicar més va ser la 
confecció. De fet, la primera col·lecció la 
vaig haver de portar a cosir, perquè encara 
em sentia insegura, però amb el que sabia 
de quan vaig estudiar i molta pràctica vaig 
superar el problema ràpidament.
 
Quina és la filosofia i els valors que segueix 
Kimu?
Kimu és una marca compromesa amb el medi 
ambient, amb l’artesania, amb la producció 
local, respectuosa i ètica. No em sentiria 
còmoda creant quelcom que per alguna part 
afectés negativament al nostre entorn.

Sempre he respectat molt el medi ambient 
però crec que els que vivim a la ciutat 
perdem sensibilitat i empatia en relació al 
camp i a la natura.

El balcó de casa a Peramola dóna a les 
muntanyes, surto a passejar cada matí amb 
el meu gos, veiem les aus volant, els cabirols 
saltant, les cabres i les ovelles pasturant, 
tot aquest contacte tan directe amb la 
naturalesa m’ha fet fer un pas enrere per 
donar-li la  importància que es mereix.

Quins productes oferta la marca?
Vaig començar fent bosses, ja que havia 
de començar amb quelcom més senzill i a 
mesura que anés aprenent podia ampliar 
l’oferta de productes.

Actualment els models més desitjats són 
les motxilles, i crec que agraden perquè 
són originals i una mica diferents, tenen el 
seu toc Kimu.

Tinc molts dissenys al cap però la veritat 
no trobo el temps per parar. Treure un 
model nou és feina. S’ha de dissenyar, 
crear un primer patró i prototip, i no, mai 
surt a la primera (mai hauria de sortir a la 
primera!), s’han de fer vàries proves fins 
que el resultat sigui òptim.

Com t’inspires a l’hora de crear les peces?
No crec en la inspiració així com quelcom 
que sorgeix de cop, crec que la inspiració 
és un cúmul d’experiències, aprenentatge, 
formació, cultura, gustos, influències 
artístiques, records… Tot això ho portes 
dins teu, i a l’hora de crear crec que 
aquests inputs van sorgint a mida que vas 
dissenyant, segons el moment I el teu estat 
personal segurament sortiran algunes 
coses i no altres que potser surten més 
endavant en un altre procés creatiu.

T’has  trobat amb alguna dificultat a l’hora 
d’emprendre en un entorn rural?
Actualment, haver emprès en un entorn 
rural ha sigut molt positiu. Al tenir internet 
com a canal de venda no hi ha cap problema 
en estar més aïllada, i els costos que tenim 
aquí no es poden comparar amb els que 
tindríem en una gran ciutat, crec que no 
hagués pogut emprendre des de Barcelona, 
hagués estat molt més complicat, 
segurament ni m’ho hagués plantejat.
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Com és el teu dia a dia des de la teva “casa-
taller” de Peramola?
Segueixo una rutina que m’ajuda a ser 
constant. A primera hora del matí sortim 
amb el meu gos, en Sherpa, a passejar una 
bona hora. Gaudeixo veient com corre d’una 
punta a l’altra perseguint els pardals, i així 
començo amb energia el dia. La resta de la 
jornada la dedico majoritàriament a produir. 

Actualment és el que més m’ocupa: passo 
hores al taller, tallant, cosint i preparant les 
comandes, tot i que hi ha moltes altres feines 
a fer com ara tenir cura de la web, les xarxes 
socials, les diferents plataformes de venda, 
control d’estoc de materials, compres. 
Una altra feina important també és buscar 
nous proveïdors i matèries noves que pugui 
introduir a les pròximes col·leccions.
 
Pel que ens has explicat, la marca està 
molt sensibilitzada amb el medi ambient i 
l’artesania. Quins materials utilitza Kimu 
en els seus productes?
Tot això ha sigut un llarg procés 
d’investigació. Escollir materials no és fàcil 
i menys quan no has treballat abans amb 
productes amb mínim impacte ambiental. 

L’àmbit en el qual  em vaig formar es 
treballava amb materials totalment oposats 
i diferents als que utilitzo ara.

Segons la meva opinió, actualment la millor 
opció són les teles que es fabriquen a partir 
de deixalles, ja siguin deixalles tèxtils (de roba 
utilitzada o de restes que es llencen quan es 
fabriquen les teles) o deixalles que provenen 
de PET (ampolles d’aigua) o les reixes que els 
pescadors tiren o perden al mar.

El cotó orgànic, que també utilitzo, només 
el faig servir pels folres, per mí aquesta 
matèria (produida a Xina i a la Índia, 
majoritàriament) no és la solució definitiva 
al problema amb el medi ambient, però sí 
que ajuda. És una matèria que té un límit 
i em preocupa que al posar-se de moda 
(grans cadenes de fast-fashion ho estan 
fent servir per com a reclam ecològic) acabi 
creant un nou problema, com ha passat 
amb el tema de l’alvocat o la quinoa.

També utilitzo suro provinent de Portugal.
És un espectacular substitut de la pell, 
és resistent, natural, impermeable i té 
un aspecte molt bonic. I és clar, estic 
constantment investigant i provant 
materials nous que, a mida que augmenta la 
sensibilitat ambiental, van sorgint.
 
On es podem adquirir els teus productes?
Es poden adquirir a través de la meva web, 
que estem redissenyant juntament amb dues 
emprenedores més www.kimubags.com.

 També amb l’arribada de la primavera començo 
a fer algunes fires, aquestes les vaig indicant a 
través de les xarxes socials @kimu_bags.
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Com veus el futur de la teva activitat i de 
l’emprenedoria local en femení? 
Vivim temps difícils laboralment parlant 
amb grans canvis. Hi ha moltes dones 
creatives amb grans talents i això és molt 
esperançador. Però també, és important 
dotar a aquestes dones autònomes d’una 
xarxa de protecció: beneficis socials i 
facilitats fiscals a l’hora de crear una petita 
empresa. Només ens hem de fixar com es 
fa a altres països europeus.
 
Quin consell li donaries a un jove que 
vulgues emprendre?
Principalment li diria que faci quelcom que 
li apassioni, per mi la clau és fer el que 
t’agrada, el que tu compraries, o el que tu 
faries (en cas que fós un servei), d’aquesta 
manera el compromís i la motivació és 
doble.

Realment emprendre és una aventura molt 
gratificant.

Moltes gràcies!

També es poden personalitzar?
He fet algunes coses personalitzades, abans 
tenia més temps, però sempre estic oberta 
a noves demandes, a més, acostumen a 
ser reptes que em posen a prova i sempre 
acabo aprenent.

Tens algun projecte complementari en 
marxa? Ens en pots fer cinc cèntims?
Després d’ocupar durant aquests anys 
gran part de casa nostra, aquest mes de 
juny tindré un local a Peramola. Serà una 
botiga-taller on podré tenir un aparador 
amb els meus productes i atendre als 
clients sense deixar la meva part de taller. 
Tinc moltíssimes ganes d’iniciar aquest 
nou espai.

Kimu té ara uns 3 anys, quin balanç en fas?
Fem un balanç molt positiu, hem estat 
creixent des del primer mes, i tenim molt 
bones expectatives per aquest any. Estem 
en mans d’un coach, que ens està ajudant 
moltíssim en coses que se’ns poden 
escapar. L’experiència i la saviesa de gent 
professional és un valor incalculable i ens 
estem nodrint d’ell tot el que podem.



Amb la col·laboració de:


