2a quinzena de setembre de 2012

Organitzen la 2a. Trobada
Slowfood de Catalunya el
dia 30 de setembre
TREMP
L’Associació Slowfood Pirineus i l’Ajuntament de
Tremp organitzen, el proper diumenge dia 30 de
setembre al Pavelló del
Casal, la segona trobada
de Slowfood de Catalunya
amb l’objectiu de donar a
conèixer el convivium Pirineus entre la població i als
altres grups del moviment
slowfood de Catalunya.
Amb motiu de la trobada
s’ha organitzat una fira
que vol servir per reunir
una trentena de productors i restauradors del territori, els quals dibuixen
part del paisatge gastronòmic del Pirineu. Es vol
potenciar així la filosofia
del moviment Slow Food
entre productors i consumidors.
El recinte firal comptarà
amb 2 espais diferenciats.
D’una banda, es podrà
veure i i comprar entre els
més de 30 expositors que
participen a la mostra i
que són un aparador de la

riquesa gastronòmica del
Pirineu.
D’altra banda, en l’apartat
de restauració, diversos
cuiners de la zona oferiran
al llarg del dia diferents
plats elaborats amb productes de proximitat: hi
haurà esmorzar amb carns
a la brasa (vedella, poltre,
porc i corder) i s’elaboraran diferents tapes innovadores que es podran
degustar mentre són comentades pels professionals. Qui ho desitgi també
podrà dinar al recinte firal
comprant un tiquet de 16
euros. Acabaran d’omplir
la jornada diversos tallers i
conferències.
Participarà activament a
la trobada el director de la
Fundació Alicia, Toni Massanés. Serà ell l’encarregat
de presentar el convivium
Pirineus, a les 12 del migdia.
Val a dir que el mercat funciarà entre les 10 del matí
i les 8 del vespre.

TREMP

Mostra que explica
el centenari de les
hidroelèctriques al Pallars
Una exposició itinerant, El
Pallars il·lumina Catalunya, que es va inaugurar
el passat 20 de setembre
a Tremp i es podrà visitar
a partir de mitjans de novembre a Barcelona, descriu l’aportació del Pallars
a la industrialització de
Catalunya a través de la
hidroelectricitat.
La mostra analitza les necessitats energètiques del
país, l’arribada de les empreses hidroelèctriques al
Pirineu a començaments
del segle XX, la transformació del Pallars i de Catalunya, a més de l’expansió de l’explotació hidroelèctrica a la zona pirinenca
entre 1940 i 1985.
L’exposició forma part
de la commemoració del
Centenari de les hidroelèctriques al Pallars i està
previst que també viatgi a
localitats com Lleida, Madrid, Sant Cugat del Vallès
i Terrassa durant l’any
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2013.
La iniciativa va a càrrec de l’Ajuntament de
Tremp i ha suposat una
inversió de 60.000 euros.
En el finançament també
hi ha col·laborat l’Ajuntament de Barcelona i el
Museu de la Ciència i la
Tècnica de Terrassa. Un
dels col·laboradors importants i que ha cedit
diferents peces a l’exposició és la companyia
Endesa.
Aquesta exposició està
formada per sis àmbits
desenvolupats a través
de vitrines amb material
gràfic i text, audiovisuals
i diverses peces. A través
de dos centres d’atenció
–la recreació del campament dels treballadors i
del despatx d’un enginyer
de la Canadenca– s’explica l’aportació del Pallars
a la industrialització de
Catalunya a través de la
producció hidroelèctrica.

Noemí Riudor s’endú la
beca Mn. Jesús Castells
TREMP

El jurat de la 2a edició de
la beca Mn. Jesús Castells
i Serra va decidir concedirla al projecte presentat per
Noemí Riudor Garcia, llicenciada en Història per la
Universitat de Lleida, que
es titula La repressió franquista en temps de guerra
(1938-1939). Anàlisi del
fons de la presó del Partit
Judicial de Tremp (Pallars
Jussà).
La beca, dotada amb 3.000
euros, que té l’objectiu de
promoure el desenvolupament, la divulgació i el
foment de la cultura a la
comarca del Pallars Jussà,
i en especial en l’àmbit de
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la història, està convocada
per l’Ajuntament de Tremp,
el Consell Comarcal del Pallars Jussà i el Departament
de Cultura de la Generalitat
de Catalunya.
S’ha de destacar un augment significatiu dels projectes presentats respecte
la primera edició de la convocatòria d’aquesta beca.
En total, s’hi han presentat
onze propostes de candidats provinents de diversos
punts de Catalunya i en especial procedents del món
universitari, fet que confirma l’interès i la consolidació de la beca a la seva
segona edició.
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Nova temporada de teatre i
òpera de l’espai cultural La Lira
L’espai cultural La Lira
de Tremp va inaugurar
la nova temporada d’espectacles el passat 19
de setembre amb la retransmissió en directe de
l’òpera Cuentos de Hoffman, des de la Bastille a
París. .
Dins del cicle de retransmissió d’òpera i dansa
en directe, està previst
que el dia 22 d’octubre
es pugui veure El lago de
los cisnes des de la Royal
Opera House de Londres,
i el dia 13 de desembre
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Carmen també des de
París. Com a novetat, els
amants de l’òpera poden
adquirir un abonament que
permet assistir a aquests
espectacles per un preu de
12 euros cadascun.
La programació de La Xarxa completarà la temporada d’espectacles amb tres
obres variades i de qualitat
com són: Safrà i Serafí, de
Txo Titelles (19 d’octubre);
Ritmes i Sons, de Lluís Pinyot i Mohamed (9 de novembre) i El cau de l’unicorn, de Via Làctia (14 de

desembre).
Així mateix, aquesta temporada l’espai cultural
La Lira acollirà una desfilada de vestits de paper
(dia 12 d’octubre), que
organitza el Casal de la
Gent Gran de la capital
del Pallars Jussà.
Finalment, el Circuit Urgellenc, a banda d’oferir
la programació habitual
de cinema, ha previst el
cicle de cinema infantil
en català “Cinc”, que es
podrà veure a partir del
27 d’octubre.

Exposició ‘Per sucar-hi pa’ a la biblioteca
Els mesos de setembre i
octubre es pot visitar a la
biblioteca pública Maria
Barbal de Tremp l’exposició Per sucar-hi pa, concebuda pel Consell Català
del Llibre Infantil i Juvenil,
dins el marc de les Setmanes del Llibre Infantil
i Juvenil, que recull una
mostra representativa del

paper que juguen les coses
del menjar dins la literatura
infantil i juvenil.
Aquest muntatge de petit
format mostra els diferents
aspectes amb què es pot
presentar el fet de cuinar i
de menjar. Si per una banda
no hi poden faltar els receptaris, per una altra també hi
ha inclosos els llibres que

permeten conèixer millor
els aliments que es porten a taula.
Les visites guiades per als
alumnes duraran 45 minuts, en l’horari: dilluns de
10 del matí a 2 del migdia
i de 4 de la tarda a 2/4 de
9 del vespre i de dimarts
a divendres de 4 a 2/4 de
9.

