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Molta reserva
de neu a
la Noguera
Pallaresa
La conca de la Noguera Pallaresa fins a l’embassament de
Talarn té en aquests moments
una reserva de neu de 241 hectòmetres cùbics d’aigua, segons dades facilitades ahir per
la Confedearció Hidrogràfica
de l’Ebre (CHE). L’any passat en
les mateixes dates la reserva
de neu en aquesta conca era
de solament 148 hectòmetres
cúbics. A la conca de la Noguera Ribagorçana fins al Pont de
Suert, la reserva de neu actualment és de 216 hectòmetres
cúbics (l’any passat en aquestes
dates era de 116).

Solsona
convoca el
tercer concurs
de punts
del llibre
Un dels elements que identifiquen més la lectura i les
biblioteques són els punts
de llibre. Per això, coincidint amb la commemoració del tercer aniversari de
la Biblioteca Carles Morató
de Solsona, es convoca el
Concurs de punts de llibre
d’aquest equipament, que,
precisament, també arriba
a la tercera edició. És obert
a l’alumnat de 5è i 6è de
primària de la ciutat.Les
bases són iguals que en les
edicions anteriors.

Èxit de la jornada
de ‘networking’
celebrada a la
Noguera
El passat 10 de maig el Consorci
Grup d’Acció Local Noguera Segrià Nord, en col·laboració amb
l’Oficina Jove de la Noguera, va
celebrar al Consell Comarcal de
la Noguera la Jornada de Networking destinada a joves professionals i empreses de la comarca amb l’objectiu de crear
vincles i incentivar l’ocupació
de joves en empreses del territori. En aquesta jornada hi van
participar
aproximadament
uns 35 joves professionals i un
total de cinc empreses amb
ofertes de feina.

La ‘Masia dels Desterrats’ de
Juneda tornarà a obrir amb
una sala de tast de vins
Cellers Torres ultima el nou celler, on a partir del
mes de setembre elaborarà el vi “Purgatori”
carme quintana
@CarmeQuintanaPr
Juneda

Del vi “Purgatori”,
pertanyent a la DO Costers
del Segre, ja s’han fet
tres edicions. El tastador
del cèlebre crític de vins
Robert Parker a l’Estat
espanyol diu que és un “vi
impressionant”.
El Mas de l’Aranyó, conegut popularment com a Mas dels Desterrats, una edificació del segle XVIII
al terme de Juneda que acollí antigament a monjos benedictins
procedents de l’Abadia de Montserrat i actualment propietat de
Cellers Torres, tornarà a obrir les
seves portes al públic amb una sala de tast de vins.
La nova estança, que s’ha habilitat en els darrers mesos, forma part del projecte endegat per
l’empresa per potenciar l’enoturisme en aquesta zona de les Garrigues. Precisament al costat de
la Masia s’ha aixecat un nou celler
on s’elaborarà el vi “Purgatori”.
Segons van informar ahir fonts
de Cellers Torres, el nou celler començarà a funcionar aquest setembre amb l’inici de la verema.

FOTO: Tony Alcántara / Imatge d’ahir de la Masia i al costat seu s’ha aixecat el nou celler
La firma vitivinícola té previst presentar tots els detalls del projecte
als mitjans de comunicació a mitjans de juny.
En aquests moments les obres
de major envergadura ja s’han
executat i ara es realitzen els darrers detalls com per exemple

ajardinaments i l’equipació interior del celler.
El vi “Purgatori” estarà emparat
a la Denominació d’Origen Costers
del Segre i s’elaborarà amb la vinya que envolta el celler, la Finca de
l’Aranyó. Del vi “Purgatori” la família Torres ja ha elaborat tres edi-

cions. Luis Gutiérrez, tastador del
cèlebre crític de vins Robert Parker per a l’Estat espanyol, ha otorgat recentment més de 90 punts a
l’anyada del 2014. Gutiérrez el va
trobar “més fresc, més elegant i
equilibrat que el del 2013, que ja
era impressionant”.

Les Borges Blanques
participa en el concurs
Garrigues en Flor 2018
L’Ajuntament de les Borges participa en el concurs Garrigues en
Flor, que impulsa el Consell Comarcal de les Garrigues a partir
del 19 de maig i fins al 3 de juny.
Aquest dimarts ha finalitzat el
procés d’inscripcions que es
poden formalitzar a cada ajuntament o per Internet omplint
una butlleta a través del web
del Consell. La segona edició del
concurs Les Garrigues en Flor

s’emmarca en el pla estratègic
comarcal Les Garrigues fent
camí, dins d’una campanya
per ornamentar els pobles i el
paisatge garriguenc com a un
indicador de qualitat de vida
per a la població local i, per millorar la imatge dels municipis
com un element d’atracció per
als turistes. La participació està
oberta a tots els Ajuntaments,
grups de veïns i col·lectius.

FOTO: Aj.Borges / El Parc del Terrall de les Borges Blanques
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El Parc Nacional d’Aigüestortes
promou la certificació Starlight
com a eina de desenvolupament
Recullen 184 propostes en les sessions de participació

Millores a la carretera N-260

El Ministeri de Foment està executant obres de millora de la
N-260, Eix Pirinenc, entre el Pont de Suert i la Pobla de Segur.
Són treballs de reparació del ferm i talusos dels marges.

Creu de Sant Jordi per Beneria

Lourdes Beneria, nascuda a Boí i economista és una de les 18
persones i 18 entitats proposades per la Generalitat per a la Creu
de Sant Jordi d’aquest any.

El calendari de falles
s’estrenarà el 16 de juny
amb la baixada de Durro
El calendari de falles del Pirineu
s’estrenarà com ja és tradicional d’aqui un mes, el 16 de juny,
amb la baixada de Durro, nucli
de la Vall de Boí. La temporada
a l’Alta Ribagorça continuarà la
nit del 23 de juny, vetlla de Sant
Joan, a les localitats de Boí, el
Pont de Suert, Vilaller i Casós,el

30 de juny a Barruera, el 6 de juliol a Erill-la-vall, el 13 de juliol a
Taüll i el 21 de juliol a Llesp. També se sumaran al calendari els
Pallars i la Val d’Aran, pel que fa
al Pirineu de Lleida. La Festa del
Foc dels Pirineus va ser declarada Patrimoni Cultural Immaterial per la UNESCO fa dos anys.

Boí
NÚRIA CASTELLS
La Casa del Parc Nacional de Boí
acollirà demà la jornada tècnica:
Certificació Starlight i Reserva de
la Biosfera com a eines de desenvolupament turístic. Es presentaran diverses experiències sobre la
generació d’economia al voltant
de la contemplació i interpretació
del cel nocturn, promovent infraestructures, productes, activitats
en el sector del turisme sostenible. La jornada vol promoure i
donar a conèixer les opcions que
ofereix al territori la certificació
Starligth a la que opta el Parc Nacional d’Aigüestortes.
En aquest sentit, el Parc ha recollit 184 propostes dins del procés de participació ciutadana per
preparar la candidatura Reserva i
Destinació turística Starlight del
Parc que es presentarà enguany.
Les iniciatives resultants del pro-

FOTO: / Aigüestortes aspira a tenir la certificació Starlight

cés s’han agrupat temàticament
en 85 propostes, de les quals un
72% s’han acceptat total o parcialment i s’incorporaran al Pla
d’Acció que acompanyarà a la
documentació de la candidatura.
El Parc va iniciar fa sis mesos les
sessions de treball del procés de
participació ciutadana Starlight,

per preparar un pla d’acció per
prevenir la contaminació acústica i lumínica del Parc. La Fundació Starlight ha creat un sistema
de certificació, mitjançant el qual
s’acrediten aquells espais que tenen una excel·lent qualitat de cel
i que representen un exemple de
protecció i conservació.

Vilaller es torna
a decorar per
celebrar la
Vila Florida
Vilaller ha començat a decorar i
treballar en la decoraciò dels seus
racons per donar el tret de sortida el pròxim 3 de juny un any més
com a Vila Florida de Catalunya.
Gràcies a la brigada municipal i la
creativitat dels veïns de la localitat, l’Ajuntament de Vilaller s’està
engalanant amb nous motius de
decoració urbana.

FOTO: N.Castells / Imatge del pont de Vilaller
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Els 11 museus de les terres de
Lleida i l’Aran intercanvien peces
per connectar amb nous públics
Aquesta acció conjunta s’emmarca dins de la
celebració del Dia Internacional dels Museus
Vilac
ACN
La gent que visiti algun dels 11
equipaments de la Xarxa de
Museus de les Terres de Lleida i
Aran, aquests dies, podran descobrir una peça aliena a la seva
col·lecció permanent. Es tracta
d’un objecte pertanyent a un dels
museus de la Xarxa que l’ha cedit
a un altre amb motiu del Dia Internacional dels Museus i dins la
campanya Museus, hiperconnectem-nos!.
D’aquesta manera pretenen
remarcar el treball en xarxa que
realitzen i mostrar-se originals a
l’hora d’exposar les col·leccions.
Els casos són tan curiosos com
que el Musèu dera Val d’Aran exposarà dos mandíbules i una tíbia
d’un dinosaure del Museu de la
Conca Dellà o que el Museu de
la Noguera exposarà una esquella amb collar i sarró provinent de
l’Ecomuseu de les Valls d’Àneu. A
part els Museus realitzaran activitats paral·leles, fins a un total de
50, coincidint amb el Dia Interna-

El Geoparc
Orígens celebra
formar part de
la Unesco
El Geoparc Orígens - Pirineus
Catalans celebrarà que el territori ja forma part de la xarxa de Geoparcs Mundials de
la Unesco el porper diumenge
20 de maig. La festa, amb una
clara vocació d’il·lusionar i involucrar la població per haver
aconseguit aquest distintiu, es
durà a terme a Tremp i durarà
tot el dia. Amb aquestes accions, es vol donar a conèixer el
ric patrimoni del Geoparc, que
està explicat i detallat als diferents equipaments, que seran
els protagonistes de la festa del
matí.

Voluntaris recullen
les deixalles
de la Banqueta
de Juneda

FOTO: ACN / Els responsables de la Xarxa de Museus mostrant la peça que han rebut d’un altre equipament

cional dels Museus i dedicades al
tema Museus hiperconnectats:
nous enfocaments, nous públics.
Carme Bergés, presidenta de
la Xarxa de Museus de les Terres
de Lleida i Aran, explicava que el
treball en xarxa és un dels trets

distintius de l’agrupació i que han
volgut simbolitzar aquesta unió
amb un intercanvi de peces que
parlen no només de la connexió
entre equipaments, sinó de la voluntat de connectar amb nous públics i de presentar el patrimoni

des de nous enfocaments.
El Museu Diocesà d’Urgell celebrarà el dia amb una conferència sobre el retaule barroc de la
Pobleta de Bellveí, a càrrec de
l’històriador i conservador del
Museu de Lleida Albert Velasco.

L’Associació la Banqueta de Juneda va realitzar una jornada
de recollida de deixalles, poda i
la desbrossadora en un tram de
la Banqueta. Cal destacar, que
la recollida forma part de la
campanya europea Let’s Clean
Up Europe, una acció comuna
a tot Europa per conscienciar
sobre la quantitat de residus
que es llencen de forma incontrolada a la natura i promoure
la recollida d’aquests residus
abocats il·legalment als boscos,
platges, marges de rius, etc.

Cervera i
Bellpuig
celebren Sant
Isidre, el patró
dels pagesos
Bellpuig i Cervera van celebrar
ahir la Festa de Sant Isidre, el patró dels pagesos. A la capital de la
Segarra ho van fer amb una desfilada on hi van participar fins a 55
tractors i 2 carretes engalanades
que van concentrar-se a l’avinguda Duran i Sanpere. Posteriorment els tractoristes van fer un
recorregut pels carrers del centre
de la ciutat fins al pavelló polivalent. Al seu pas per la plaça Pius
XII se’ls van lliurar obsequis i els
premis a les millors carretes engalanades. Després de la desfilada es va celebrar el dinar de germanor, al pavelló polivalent, amb
270 assistents.
El sindicat agrari Unió de Page-

FOTO: Aj. Bellpuig / Paeria de Cervera / La celebració del patró dels pagesos encara aplega a nombroses persones als carrer per viure la festa

sos també va participar en la diada organitzant la jornada tècnica
Sindicalisme agrari a Catalunya:
des del catalanisme rabassaire a
l’actualitat, que va incloure la presentació del llibre República pagesa, vindicació del catalanisme
rabassaire, a càrrec de la seva au-

tora, l’exconsellera de la Generalitat Montserrat Tura; i ponències
de l’històric dirigent del sindicalisme pagès Pep Riera i del coordinador nacional d’Unió de Pagesos, Joan Caball.
Per la seva banda, Bellpuig va
oferir una missa al patró dels pa-

gesos, on també es va fer la benedicció de les coques que després
es van repartir entre els presents.
Tot seguit hi va haver la concentració de tractors a la plaça 1 d’octubre, que donava pas a la benedicció dels tractors i l’inici dels
tradicionals tres tombs de maqui-

nària agrícola.
A dia d’avui la celebració de
Sant Isidre encara és una de les
tradicions més arrelades a ambdues poblacions lleidatanes. La
diada aplega nombroses persones al carrer per veure la desfilada de tractors.

