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La Generalitat otorga
1,1 milions a Ponent
per a projectes turístics
Els diners concedits provenen de la
recaptació feta amb la taxa turística
Lleida
REDACCIÓ
La Generalitat de Catalunya ha
atorgat 4,6 milions d’euros en
ajuts a diferents ens locals de
Catalunya amb l’objectiu de donar suport al desenvolupament
de diferents plans de foment territorial del turisme, mobilitzant
una inversió total de 13,6 milions
d’euros. A les comarques de Lleida se’ls ha assignat un total de
1,1 milions d’euros.
Aquests diners serviran per
crear, rehabilitar i millorar infraestructures turístiques; recuperar o crear itineraris turístics;
renovar senyalització turística
existent o crear-ne de nova; adequar i millorar espais turístics; i
crear productes turístics innovadors que generin un model turístic competitiu, sostenible i de
qualitat, entre d’altres.
Els ajuts s’han finançat gràcies
als ingressos generats per l’Impost sobre les Estades en Establiments Turístics (IEET) i tenen com

FOTO:/ El pioner projecte es va presentar a la capital de l’Alt Urgell

La Seu d’Urgell, la primera
en eliminar les bosses de
plàstic dels comerços

FOTO: / La Pobla de Segur és una de les beneficiades pels ajuts

a objectiu millorar la competitivitat de les destinacions turístiques
catalanes.
Pel que fa a les comarques de
Lleida s’han otorgat ajuts a l’Ajuntament de Riner per un projecte al santuari del Miracle amb
un import de 350.000 euros; a
l’Ajuntament de La Pobla de Segur per un projecte de valorit-

zació de la població com a porta
d’entrada al Pirineu (350.000 euros); al Conselh Generau d’Aran,
per a un projecte de valoració
turística del refugi dera Honeria i
dels camins històrics de la Val de
Toran (200.000 euros) i a l’Ajuntament de Tremp, per un projecte
a l’epicentre turístic del Geoparc
(284.296 euros).

El director de l’Agència de Residus de Catalunya (ARC), Josep
Maria Tost, l’alcalde de la Seu
d’Urgell (Alt Urgell), Albert Batalla, i el president de la Mancomunitat d’Escombraries de
l’Urgellet, Ricard Mateu, van
presentar ahir en roda de premsa el #projecteCERES, la primera
prova pilot de substitució de les
bosses de plàstic d’un sol ús –
de caixa i de secció– per bosses

compostables a tots els establiments del municipi.
La prova està impulsada per
l’Ellen MacArthur Foundation,
dins el programa Circular Economy 100, i pretén millorar el
cicle de la matèria orgànica, reduint els materials impropis –
bàsicament plàstics– a la fracció
recollida selectivament, segons
va informar ahir la Generalitat
de Catalunya.

Tàrrega insta
a retirar el
decret dels
menjadors

Almacelles
construirà un
gran aparcament

El Ple de l’Ajuntament de
Tàrrega va aprovar per unanimitat en la sessió ordinària del
22 de novembre una moció
conjunta de tots els grups municipals en què s’insta el Departament d’Ensenyament a
aturar el decret de menjadors
escolars. La proposta també
es posiciona a favor que les
AMPA facin el servei.

L’Ajuntament d’Almacelles ja ha
formalitzat davant notari la compra de cinc propietats al centre
de la població, a fi de destinar
l’espai resultant a un gran aparcament ubicat a tocar del centre històric i a mig camí entre la
plaça de la Vila, el rovell de l’ou
de la vila, i l’escola Antònia Simó
i Arnó, un dels grans centres escolars de la població. Aquesta
compra ha suposat una inversió
de 160.000 euros. Jordi Pascual

El Grup Nufri llança al mercat la gamma
de poma d’alçada Livinda del Pirineu
El Grup Nufri, amb seu a Mollerussa, ampliarà aquesta tardor l’oferta
de pomes Livinda amb una nova poma d’alçada i una Golden amb
russeting. Livinda del Pirineu és la nova gamma de pomes Livinda
que ve a sumar-se a l’estratègia de pomes d’alçada que el Grup Nufri
va iniciar a la seva plantació de La Rasa a Sòria.
FOTO: Jaume Ramon / La visita dels familiars al cementiri va tenir lloc durant el dia d’ahir

Familiars de brigadistes
van al cementiri de Tàrrega
Els familiars del Brigadista Internacional Paul Sigen
mort a Gandesa el març del 1938, van visitar ahir el Cementiri de Tàrrega per recordar als Brigadistes Inter-

nacionals enterrats allí. Van visitar les tombes de William Mitchell Digges i de Juan Medina Palmero, així
com el monòlit aixecat l’any 2006 en record de totes les
víctimes enterrades a la Fossa Comuna del cementiri
targarí. Després van visitar el Museu de la Guerra Civil
d’en Miquel Aresté a Tàrrega.

ERC organitza trobades per valorar els
Jocs Olímpics al Pirineu a Tremp i Sort
ERC Alt Pirineu i Aran ha organitzat per aquest dissabte dia 24 de novembre dues trobades ciutadanes a Tremp i Sort per conèixer que en
pensa la gent de la possible candidatura dels Jocs Olímpics d’Hivern
al Pirineu. A les 11.00 es farà a l’Epicentre de Tremp i a les 17.00 hores a l’Ajuntament de Sort.
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La Ruta del Vi de Lleida
La DO Costers del Segre
ocupa 7 paisatges de
les terres de Lleida i té
una superfície de 4.000
hectàrees de vinya i 37
cellers. Comprèn la part
central de la conca del riu
Segre entre el Pirineu i la
serra de Prades.
L’esperit innovador dels vins de
la DO Costers del Segre es tradueix avui en encisadors cellers
que ofereixen deliciosos vins tan
diversos com el territori pel qual
s’estén la Ruta del Vi de Lleida,
impulsada per l’associació del
mateix nom, un organisme autònom que uneix iniciatives públiques i privades per promocionar
el turisme enològic sostenible i
de qualitat a les terres de Lleida.
Els cellers inclosos a la Ruta
del Vi de Lleida són els següents:
Celler Clos Pons (L’Albagés), Celler Mas Blanch i Jové (La Pobla

de Cérvoles), Celler Matallonga
(Fulleda), Celler Tomàs Cusiné
(El Vilosell), Celler Vinya Els Vilars (Arbeca), Cérvoles Celler (La
Pobla de Cérvoles), Celler Castell del Remei (Castell del Remei),
Celler Costers del Sió (Balaguer),
Celler Vall de Baldomar (Baldo-

mar), Celler Castell d’Encús (Talarn), Celler Sauvella - Orcauvins,
SL (Orcau), Celler Vila Corona
(Vilamitjana), Mas García Muret
(Llimiana), Bodegas Raimat - Codorniu, S.A (Raimat), Celler Lagravera (Alfarràs), Celler Analec
(Nalec), Celler Cercavins (Verdú)

i Celler L’Olivera (Vallbona de les
Monges). Visitar-los és una classe
magistral de com fer vi aprofitant
tots els climes, paisatges i recursos naturals. Res és igual.
A més, a Lleida hi ha un seguit
d’establiments especialitzats en
vins, com ara Celler Dalmau (Ba-

laguer), La Bodega (Tremp), Bo
de Shalom (Lleida), Celler del Roser Gastronomia (Lleida), Vinicia
(Lleida) i Carviresa (Verdú).
Els vins de la D.O. Costers del
Segre mariden amb el millor de
la gastronomia lleidatana, ja que
la Ruta del Vi recorre municipis amb una cuina rica, diversa
i saborosa. Són 19 restaurants
de la demarcació que combinen
perfectament la cuina i els vins.
L’oferta es completa amb deu
allotjaments per a tots els gustos.
L’ultim engranatge d’aquesta
Ruta del Vi és el patrimoni naturañl i monumental, com els Vilars
d’Arbeca, la Seu Vella de Lleida,
el monestir de Vallbona de les
Monges, el monestir de Les Avellanes o el castell de Verdú, sense
oblidar els camps d’oliveres de
Les Garrigues o els paratges naturals del Montsec i La Terreta.
Informció i reserves: www.rutadelvidelleida.cat.
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FOTO: Castell d’Encús / Les vinyes del celler al Pallars

La nova collita del Taleia 2017
de Castell d’Encús, a punt
Aquest any 2018 ha estat caracteritzat per les abundants plujes
i per les baixes temperatures
en la zona del Pallars. Al Celler
Castell d’Encús (Talarn) han estat molt atents per evitar fongs
en la vinya i, gràcies a l’esforç de
l’equip de viticultura, han tingut
ben controlat aquest problema.
Les condicions propiciaran un
Ekam i Ekam Essencia excepcionals, amb molt bon nervi i textura, i el celler ha mostrat també la
seva satisfacció pel resultat del
Taleia i les fermentacions del brisat al cup de pedra, derivant cap

a vins complexos, de baix grau
alcohòlic i molta frescor.
La frescor i delicadesa seran també molt presents en el
Jhana, Acusp i Thalarn. Especialment contents estan amb el
Quest i Saktih futurs, on les fermentacions als cups de pedra
d’aquestes varietats tardanes
han permès obtener vins molt
llargs i amb tanins dolços.
Castell d’Encús elaborarà
també aquest any també el seu
vi dolç Majjan, que restarà en
bota durant els propers cinc anys.

Mas Blanch i Jové, un celler
ecològic amb energia solar
El celler Mas Blanch i Jové té
les vinyes al municipi de la Pobla de Cérvoles: un terreny sec
i pedregós, amb molt bon drenatge i que es troba a una altura
considerable (uns 700m d’altura). Aquest clima i paisatge es
tradueix amb un raïm molt sa,
petit, amb molts sucres i polifenols i que dóna com a resul-

tat vins molt frescos, potents,
equilibrats, elegants i amb molt
color. Vins 100% ecològics (no
s’utilitzen ni herbicides ni pesticides) i solars, ja que tota l’energia utilitzada per a l’elaboració
dels vins prové de les seves 110
plaques solars. El celler espera
veremar emguany uns veremar
uns 80.000 Kg de raïm

El celler Raimat dóna a
conèixer la seva ‘manera
de fer’ sostenible a través
de Joan Miquel Oliver
Raimat, celler centenari
referent de la D.O. Costers
del Segre, ha escollit el
compositor, escriptor,
cantant i guitarrista
mallorquí Joan Miquel
Oliver per co-protagonitzar
juntament amb el director
de viticultura de Raimat,
Joan Esteve, la seva nova
campanya publicitària.

no és un fet accidental, sinó que
connecta amb els seus valors i els
trasllada a una forma de fer les
coses úniques.
La campanya també anirà
acompanyada de presència en
mitjans digitals de referència,
així com en els transports públics
més sostenibles de la ciutat de
Barcelona.

Conegut inicialment com a guitarrista i compositor del grup musical Antònia Font, Joan Miquel Oliver ha desenvolupat en paral·lel
una carrera musical en solitari i és
un clar referent en el nostre país
per la seva autenticitat i “Maneres de fer”.
L’eix principal de la mateixa,
l’espot audiovisual, s’emetrà als
principals canals de televisió
catalans i de les Illes Balears, i
compta amb dues versions de diferent durada.
En aquesta ocasió, en l’espot
s’ha volgut transmetre una conversa entre els dos protagonistes
que recalca la importància de fer
les coses bé, d’acord amb les seves creences.
Raimat sempre s’ha guiat pels

La història de Raimat es remunta a 1914, quan Manuel Raventós i Domènech, propietari de
Codorníu, va adquirir unes terres
àrides i infèrtils a Lleida per convertir-les de forma revolucionària
en el que avui és la major finca
d’Europa en mans d’una mateixa
família.
En un entorn únic, amb aigua
pura procedent del desglaç de
les neus del Pirineu, s’erigeix avui
Raimat amb el 100% de les seves
vinyes certificats com sostenibles
pel Consell Català de la Producció
Integrada (CCPI) i part d’ells com
ecològics, i que en el termini de
2 anys es convertirà en una de les
principals cellers espanyols amb
el certificat de producció ecològica.

UNA HISTÒRIA CENTENÀRIA

FOTO: Raimat / Joan Miquel Oliver

seus ideals, no només a l’actualitat, i ha mantingut un ferm compromís amb la terra.
La finca és pionera en programes de sostenibilitat i medi ambient, i en tecnologies de cultiu
i enològiques que l’han portat a
classificar les seves més de 2.000
hectàrees en parcel·les individuals que són tractades una a
una d’acord a les seves característiques particulars.
Actualment és el centre de recerca i desenvolupament vitivinícola líder al nostre país. L’aposta
de Raimat per la sostenibilitat

El celler Cercavins
elabora 200.000
ampolles de blancs,
rosats i negre

SAÓ, VINS QUE INSPIREN

La superfície de vinya de què disposa el celler Cercavins (Verdú)
és de 60 hectàrees, d’on surt el
raïm amb la qual s’elaboren els
seus vins. Actualment elaboren
200.000 ampolles entre blancs ,
rosats i negres, joves i de criança
, reposats en bótes de roure francès , americà i hongarès , sempre
bótes noves de primer , segon i
tercer any. Tot sota la supervisió
del seu enòleg, Enric Gil.

