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UP valora com a moderat
l’augment d’un 20% de mitjana
del preu de l’oli d’oliva en origen
Unió de Pagesos considera que
l’increment d’un 20% de mitjana
del preu de l’oli d’oliva que perceben els productors aquesta
campanya no implica que s’hagin disparat els preus en origen,
ja que tenint en compte els costos de producció que implica
el conreu, aquest augment tan
sols permet garantir l’activitat

en el sector, segons un comunicat difòs ahir pel sindicat agrari.
El preu en origen se situa ara en
3,77 euros per quilo de mitjana,
segons Poolred (entitat que elabora els preus diaris de l’oli), un
20% per sobre els 3,15 euros per
quilo de fa un any i un 11% per
sobre els 3,50 euros per quilo de
final del 2016.

Quatre vins de la DO Costers del Segre es
promocionen a la fira Prowein d’Alemanya
Un total de 99 cellers elaboradors de vins i caves de les 12 denominacions d’origen reconegudes a Catalunya, a més de 5 entitats
sectorials, es presenten en aquesta XXIV edició de la fira Prowein
d’Alemanya, que té lloc del 19 al 21 de març, a Düsseldorf. De les
comarques de Lleida hi són presents cuatro vins de la DO Costers del
Segre: Castell d’Encús, Castell del Remei, la Gravera i Tomàs Cusiné.

La Segarra conclou programes
d’inserció juvenil amb el 80% d’èxit
La Segarra ha finalitzat els programes Joves per l’Ocupació i Fem Ocupació de l’edició 2015/2016 on ha suposat la inserció laboral de gairebé el 80% dels joves participants. El Consell Comarcal, des de l’àrea
de promoció econòmica, ha portat a terme una jornada de cloenda
adreçada a empresaris i joves participants del programa Joves per
l’Ocupació i Fem Ocupació.

Mor Gabarró,
l’expresident
de Gas
Natural
L’expresident de Gas Natural i
actual president d’honor de la
companyia, Salvador Gabarró,
nascut el 1935 a Sant Guim de
Freixenet (la Segarra), va morir
ahir a la matinada a Barcelona
als 81 anys, segons van informar
fonts de la multinacional en un
comunicat.
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Coll de Nargó acull a
partir d’avui l’exposició
‘Dinosaures de Catalunya’
Coll de Nargó acollirà a partir
d’avui l’exposició ‘Dinosaures de
Catalunya. 100 anys de descobertes’. L’exposició, que es podrà
veure a la Dinosfera, ha estat dissenyada per l’Associació Geoparc
Conca de Tremp-Montsec, l’Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont (ICP) i el Museu
de la Conca Dellà i s’ha programat amb motiu del centenari de

la primera troballa a Catalunya de
restes d’aquest animal vertebrat
prehistòric.
L’’exhibició, comissariada pel
director del Museu de la Conca d’Allà i de la Dinosfera, Àngel
Galobart, explica la història del
primer fòssil que es va trobar a
Catalunya a la presa de Talarn i el
rebombori que va generar la troballa.
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El projecte d’envellir
vins sota l’aigua al Jussà
finalitza amb bona nota
Ahir es van treure del fons del pantà
de Sant Antoni les 86 ampolles
Les ampolles han estat submergides un total de 29 mesos a
uns 40 metres de profunditat i a una temperatura constant
d’uns 12 graus. El projecte pilot va finalitzar ahir.
Tremp
MARTA LLUVICH (ACN)
El projecte pilot d’envellir vins
dels cellers dels Pallars al fons del
pantà de Sant Antoni va acabar
ahir divendres amb la retirada de
86 ampolles. En total han estat 29
mesos submergides a uns 40 metres de profunditat i a una temperatura constant d’uns 12 °C.
El sommelier Jordi Martínez, va
tastar els vins ‘in situ’ i la primeGalobart ha recordat que “va
ser el desencadenant perquè investigadors europeus vinguessin
a treballar a Catalunya”.
La mostra combina plafons
amb imatges històriques, rèpliques d’ossos i eines que utilitzen
els paleontòlegs actualment.
A mitjans del 1916 les obres de
construcció d’una presa a Talarn
(Pallars Jussà, Lleida) van deixar
al descobert un fòssil que esdevindria la primera resta de dinosaure trobada a Catalunya.
La troballa, després de passar
per la Universitat de Barcelona i
el Museu de Geologia, no va ser
estudiada fins al 2010.

ra valoració que en va fer va ser
positiva. Martínez va explicar que
sí que hi ha diferència entre els
envellits als cellers i els del fons
del pantà i va afegir que aquestes
diferències tenen a veure amb la
seva preservació. El sommelier
va detallar que a “sota l’aigua els
vins aguanten més bé i no evolucionen tan de pressa”. En els vins
blancs és on es noten millor les
característiques d’estar envellits

sota l’aigua. En canvi, als negres
aquest tipus d’envelliment “els
dona més vida”. Aquest projecte va néixer l’octubre del 2014, a
través del programa ‘Al teu gust,
aliments del Pallars’, i va ser impulsat per l’Ajuntament de Tremp
i 7 cellers del Pallars que van posar en marxa la prova pilot amb
l’objectiu d’avaluar l’evolució del
vi madurat durant un temps determinat al fons del pantà de Sant
Antoni.L’experiment va consistir a
submergir dues gàbies amb dotze
ampolles de cada celler a uns 40
metres de profunditat.
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