
L’Associació Dóna Pas 
de Balaguer celebra el 
VII Mercat del Vell
Enguany és van poder comprar 
productes de la marca Top Manta
Balaguer
REDACCIÓ
El Passeig de l’Estació de Balaguer 
va acollir ahir, de les vuit del matí 
a les deu del vespre, el VII Mercat 
del Vell, una iniciativa de l’Asso-
ciació Dóna Pas que va oferir un 
espai per la venda d’objectes de 
segona mà o usats a particulars i 
entitats amb l’objectiu de donar 
una alternativa d’increment d’in-
gressos a famílies que ho neces-
sitessin.

Un altre objectiu era el de 
mostrar a la ciutadania una nova 
forma de mercat basada en l’eco-
logia, la solidaritat i la sostenibi-
litat. A més de fomentar i donar 
a conèixer la participació social 
i comunitària com a eina per al 
desenvolupament de la societat. 
La mostra, sota el lema Tot és be-
ll si et fa servei, va comptar amb 
una quarantena de parades en 
les quals es podien trobar objec-
tes de segona mà de tota classe 
com per exemple roba, joguines 
o aparells elèctrics.

Com en edicions anteriors i per 
continuar amb els eixos principals 
de l’ associació es va convidar no-
vament al Sindicat Popular de Ve-
nedors Ambulants de Barcelona, 
que van participar en el mercat 
amb la seva col·lecció de roba de 
la marca Top Manta, que ha estat 
creada amb l’objectiu de millorar 
les condicions de vida dels man-

ters i de seguir amb la lluita con-
tra el racisme i la persecució que 
viuen alguns immigrants en el 
nostre país. Amb aquesta iniciati-
va, que ja ha tingut exit en altres 
esdeveniments, la marca espera 
treure del carrer a més de 450 ve-
nedors ambulants il·legals.

A més el mercat enguany va 
comptar amb l’actuació en di-
recte del grup Reggae Amdy Fal 
& Jalabaan Roots i amb la lec-
tura d’un manifest per defensar 
els drets d’aquells que viuen a 
través de la venda top manta, ja 
que consideren que és un nego-
ci lícit. En aquest manifest també 
és demanava la despenalització i 
l’eliminació de qualsevol perjudi-
ci que existeix sobre aquest tipus 

d’activitats i les persones que la 
realitzen. 

L’edicció d’enguany, que va 
comptar amb un temps força fa-
vorabler, va comptar amb una 
bona participació per part de 
la ciutadania i els venedors van 
mostrar la seva satisfacció pel 
que fa al ritme de vendes i a l’or-
ganització de la mostra.

L’Associació Dóna Pas també 
va recordar que el pròxim dia 14 
d’abril del 2019 es celebrarà una 
nova edició del Mercat del Vell 
que tindra lloc al carrer del Pont 
de Balaguer i que tindra un preu 
de cinc euros per aquelles para-
des que s’hi vulguin inscriure i 
compleixin els requisits marcats 
per l’organització.

FOTO: Aleix Orrit / Imatge de les parades del VII Mercat del Vell 

La vicepresidenta primera de la 
Diputació de Lleida, Rosa, Pujol, 
va assistir a la celebració d’una 
nova edició de l’Era Mongetada, 
actividad que es va dur a terme 
al recinte Bersach de Bossòst.  
L’Era Mongetada va sorgir el 
2012 de la mà de Marcel Elias i 
Carlos Sanllehy  amb l’objectiu 
de mostrar el camí del camp al 

plat. Segons dades de l’organit-
zació enguany hi va haver un 
ple absolut amb més de 500 co-
mensals al dinar de pagès i més 
de 2.000 persones, vingudes 
d’arreu de l’Aran i França, que 
van visitar la mostra i les diver-
ses activitats relacionades amb 
aquest esdeveniment cultural i 
gastronòmic.

La vicepresidenta Rosa 
Pujol assisteix a una nova 
edició de l’Era Mongetada

Joan Ubach a la Fira de Tremp
El diputat Joan Ubach va assistir a la celebració de la Fira del 
Codony de Tremp que enguany va comptar amb un gran nombre 
d’activitats. /FOTO: Agència de Comunicació Itaca
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FOTO: Agència de Comunicació Itaca / Rosa Pujol a l’Era Mongetada
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A la descoberta dels 7 Vins, 
7 Paisatges de Lleida...
Periodistes especialitzats recorren les set subzones de la DO Costers del Segre

La consultora gastronòmica 
Como Pomona ha 
organitzat, entre els dies 
26 i 28 d’octubre, un 
viatge de premsa per a 
periodistes especialitzats en 
enoturisme i enologia que, 
dins del programa “7 Vins, 7 
Paisatges de Lleida”, han fet 
un recorregut per diferents 
cellers localitzats en cada 
una de les set subzones de 
la Denominació d’Origen 
Costers del Segre.

La iniciativa –que ha comptat 
amb la participació dels cellers 
de la DO Costers del Segre: 
Castell del Remei (zona Urgell), 
Costers del Sió (zona Artesa 
de Segre), Lagravera (zona Se-
grià), L’Olivera (zona Vall del Riu 
Corb), Mas Blanch i Jové (zona 
Garrigues), Raimat (zona Rai-
mat) i Vila Corona (zona Pallars 
Jussà)– tenia per objectiu pro-
mocionar la qualitat dels vins 
de Lleida i la riquesa enoturís-
tica de les diferents subzones 
que configuren la DO Costers 
del Segre.
 En aquesta primera convo-
catòria, en el marc de la festa, 
hi ha participat Ramon Francàs 
(periodista especialitzat en viti-
cultura de La Vanguardia i con-
vidat del dinar tertúlia, sobre 
comunicació i vins catalans, que 
se celebrà dissabte a La Llotja), 
Luis Moreno (Levante de Valen-
cia), Sergi Cortés (Cupatges), 
Eva Pomares (El Punt Avui), Nú-
ria Martí (Pretty Wines), Anna 
Vicens (Catalonia Today i Asso-
ciació Catalana de Sommeliers), 
Jordi Bes (Ara) i José Miguel 
Martínez Urtasun (GastroAra-
gón i El Periódico de Aragón).
 El press trip ha tingut el su-
port de Turisme de Lleida (Ajun-
tament de Lleida), com a orga-
nitzador de la Festa del Vi; i de 
l’Ajuntament de Tremp que hi 
ha participat oferint un sopar 
amb vins pallaresos en el marc 
de la campanya CordeVi. A 
més, allotjaments com el Para-
dor de Lleida i l’Hotel Terradets 

de Cellers; i restaurants com 
el Celler del Roser i L’Espurna 
de Lleida o el Buenos Aires de 
Tremp; hi han col·laborat en el 
programa turístic i gastronòmic.

MAS BLANC I JOVÉ

 El programa es va iniciar el 
divendres 26, amb la visita al 
celler Mas Blanch i Jové i la seva 
Vinya dels Artistes. En aquesta 
primera etapa, Sara Jové, propi-
etària del celler, juntament amb 
els seus pares i germà, va guiar 
un recorregut per les diferents 
obres d’aquest museu a l’aire 
lliure. Un relaxant tomb en el 
qual els participants van estar 
envoltats d’art, oliveres, vinyes 
i alzines. Jové alternava el petit 
relat que amaga cada una de les 
escultures, amb el concepte de 

vins de la casa que comencen 
en el tracte ecològic de la vinya 
i el procediment artesanal de 
l’elaboració.
 Un cop al celler, la Sara co-
mentà que, tot i ser un celler 
petit i familiar, s’havien dotat 
d’energia solar per ser sosteni-
bles en tots els seus processos 
energètics. Després de tastar 
diferents vins en procés, la jove 
sommelier i cellerera va expli-
car els dos vins Troballa garnat-
xa Blanca (blanc) i Troballa Gar-
natxa (negre) que fermenten en 
àmfores. La visita va finalitzar 
amb el tast de vins insígnia de 
la casa com els Saó Expressiu o 
Blanc o els mencionats Troballa.

CASTELL DEL REMEI

 Tot seguit, el grup es va 

traslladar a l’històric celler del 
Castell del Remei, únic celler 
de la subzona Urgell al terme 
de Penelles (La Noguera). To-
màs Cusiné, propietari del grup 
Castell del Remei, Cérvoles i 
Tomàs Cusiné; i el seu director 
general, Xavier Cepero, van ex-
plicar les noves inversions que 
s’estaven realitzant en el celler 
per un milió d’euros, principal-
ment orientades a ampliar el 
servei d’enoturisme “perquè el 
celler rep 60.000 visites a l’any. 
I el restaurant ha servit prop de 
23.000 comensals”.
 Cepero i Cusiné també van 
traslladar la seva prioritat vers 
la recuperació dels espais natu-
rals de la finca com una bassa 
amb diferents espècies d’ànecs 
i altres aus; i el patrimoni ar-
quitectònic com el cas de l’his-

tòric Castell i el mateix celler.
 Des del punt de vista de la 
producció, Cusiné explicà que 
cada vegada són més les parce-
l·les que entren en certificació 
ecològica i fins i tot han iniciat el 
maneig biodinàmic, pendent de 
certificar, d’algunes hectàrees. 
Durant la visita a les instal·laci-
ons, els periodistes van quedar 
sorpresos per la nau de volta 
catalana del celler i van aprofi-
tar per tastar els diferents vins 
del grup cellerer.

COSTERS DEL SIÓ

 Cap al migdia, els germans 
Juan i José María Porcioles, pro-
pietaris de Costers del Sió (Bala-
guer), van acollir el grup davant 
els trulls de pedra del segle XI 
que fa uns anys que va recupe-
rar el celler. En aquest empla-
çament, històrica reserva de 
caça dels comtes d’Urgell, van 
conèixer de la mà de l’enòloga 
Maria Mendoza el projecte del 
vi Finca Siós (Garnatxa i Syrah), 
vi fermentat de forma espontà-
nia en pedra, per després fer la 
malolàctica en inoxidable i tenir 
un suau pas per fusta de segon 
ús.
 Després de tastar aquest vi 
de trull a la mateixa parcel·la, 
els periodistes, cellerers i resta 
d’equip van gaudir d’un dinar a 
base de pernil i canya de llom 
dels porcs que es crien a la fin-
ca; tomàquet i perdiu escabet-
xada del vedat de la família; així 
com d’un arròs de conill que va 
fer les delícies de tots els co-
mensals. Els vins de la trobada: 
blanc Pla de Lledoner, Alto Siós 
i els escumosos Siós Reserva i 
Reserva Siós Rosé. Per baixar el 
dinar, abans de sortir cap a Cas-
telló de Farfanya, el grup va fer 
una passejada per l’explotació 
ramadera del celler que inclou 
porcs negres, vaques per carn i 
senglars.

LAGRAVERA

 La següent etapa de la ruta 
va ser la vinya centenària que 
produeix el raïm dels vins La 
Pell de Lagravera, al terme de 
Castelló de Farfanya. L’enginyer 
de camp Miquel Garcia explicà 
com, d’aquesta parcel·la, La-

COMO POMONA
@ComoPomona
Lleida

Como Pomona / L’objectiu del viatge, promocionar la riquesa enoturística de Lleida
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gravera fa anys que recupera 
varietats de raïm autòctones, 
actualment desconegudes, i a 
les quals s’està donant nom de 
la mà de l’Institut Català del Vi 
i la Vinya (INCAVI). Abans de 
fer-se nit, el grup es va despla-
çar a la banda d’Algerri del riu 
Noguera Ribagorçana fins a la 
vinya que ocupa el que durant 
anys va ser una gravera i dóna 
nom al celler. Per la seva banda, 
Sergi Garcia, director general 
del celler, relatà als periodis-
tes com han evolucionat de la 
producció respectuosa amb el 
medi natural, cap a la certifi-
cació ecològica, fins a arribar a 
la producció biodinàmica certi-
ficada per Demeter. Un cop al 
celler d’Alfarràs, l’enòloga Pilar 
Salillas donà a tastar diferents 
vins, uns per acabar-se de fer i 
altres ja fets. L’acer inoxidable, 
la fusta i les àmfores modelen 
uns vins molt diferents: Ònra, 
Molta Ònra, La Pell... tots van 
fer les delícies dels assistents.
 El grup deixà Alfarràs amb 
bon gust de boca però, per ar-
ribar al sopar que l’Ajuntament 
de Tremp havia preparat en el 
marc del Festival CordeVi que 
organitza la campanya de pro-
moció Al teu Gust. Aliments del 
Pallars.
 La tècnica municipal i res-
ponsable de la campanya agro-
alimentària, Dolors Etxalar, 
presentà el sopar pallarès, ela-
borat per Marina Pàmpols Teru-
el (Hostal Restaurant Buenos 
Aires) i servit per les seves ger-
manes Maribel Pàmpols Teruel 
i Mar Hernández Teruel en el 
marc de la campanya CordeVi. 
Un festival gastronòmic que fa 
del corder i el vi del Pallars fil 
conductor de la promoció de la 
resta de productes agroalimen-
taris, culturals i turístics.
 El sopar va comptar amb les 
cellereres i cellerers Núria Bigo-
ra (Terrer de Pallars), Jeroen Na-
gtegaal i Elzeline Van der Hoek 
(Sauvella), Eva Carmona (El Vi-
nyer), Sílvia Roca (Miquel Roca), 
Josep Garcia Muret (Mas Garcia 
Muret) i Enric Vila (Vila Corona) 
que van presentar els seus vins.

VILA CORONA

 El programa del dissabte 
27 es va iniciar amb la visita al 
celler Vila Corona de Vilamit-
jana (Pallars Jussà) de la mà 
del seu propietari Enric Vila. El 
cellerer pallarès més veterà de 
la subzona va detallar com es 
va abandonar el cultiu de la vi-
nya a la comarca després de la 
fil·loxera, i com el grup Torres 
havia incentivat, amb contrac-
tes de compra de raïm, la nova 
plantada de ceps a la dècada 
dels noranta. Vila, de la primera 
promoció d’enòlegs catalans, va 
explicar la seva filosofia dels Lla-
bustes, fer vins varietals de Ri-
esling, Chardonnay, Syrah, Mer-
lot, així com el Tu Rai, cupatge 
de “Morastrel” (com es diu al 
Monestrell al Pallars), Garnatxa 
Negra i Ull de Llebre. El grup va 
tastar vins fent-se als dipòsits 

i bótes; així com d’acabats en 
ampolla.
Cap al migdia, el programa es 
va traslladar a Lleida per parti-
cipar en el dinar tertúlia “Com 
es comuniquen els vins cata-
lans”, amb Ramon Francàs, 

que se celebrava a La Llotja de 
Lleida i va reunir, en un únic ma-
ridatge, una selecció de dotze 
vins de Lleida i les elaboracions 
de Ramon Tudela (Bonum No 
Rules), David Molina (Cràpula), 
Samantha Farrés (Bo de Sha-

lom-Davall) i Josep Ramon Ca-
ses (Sucre i Disseny d’Alcarràs).
A més de les experiències eno-
gastronòmiques, els periodistes 
van poder gaudir del patrimoni 
monumental de la ciutat amb la 
visita al Castell dels Templers de 

Gardeny o a La Cuirassa (call de 
Lleida).
 Al vespre, es va celebrar un 
sopar de cuina tradicional llei-
datana al Celler del Roser, que 
regenta Montse Guardiola i on 
no van faltar caragols a la llau-
na, esqueixada, escalivada i 
carns a la graella.

RAIMAT

 A primera hora del matí del 
diumenge, dia 28 d’octubre, el 
director tècnic de viticultura de 
Raimat, Joan Esteve, va rebre 
el grup de periodistes a la fin-
ca de l’antic Polvorí Militar, on 
va explicar l’origen del celler a 
començaments del segle XX, i 
com es feia vi “d’un terrer que 
havia estat desèrtic i encara en 
conservava el clima continental 
extremadament sec”.
 Al celler modernista, obra 
de Joan Rubió i Bellver, deixe-
ble del cèlebre Gaudí, l’enòleg 
australià Mark Nairn, acompa-
nyat per la responsable d’eno-
turismes, Judith Porté, va dirigir 
un tast de vins fent-se en bóta i 
d’altres ja acabats.
 Una visita temàtica a la Seu 
Vella, sota el nom “El Vi de Pe-
dra”, guiada per l’Olga Paz de 
Nomon Turisme Cultural i una 
bona estona a la X Festa del Vi 
de Lleida va culminar el pro-
grama del matí. Després d’un 
creatiu menú de maridatge del 
xef Jordi Vidal a L’Espurna, els 
participants van sortir cap a 
l’Olivera.

L’OLIVERA

 El grup arribà a L’Olivera de 
Vallbona de les Monges (sub-
zona Vall del Riu Corb de la DO 
Costers del Segre) a primera 
hora de la tarda i van ser rebuts 
pel president de l’entitat Carles 
de Ahumada; l’enòloga Clara 
Griera, el responsable de Pro-
ducció, Pau Moragas; i el res-
ponsable Comercial, Roger Bas. 
Moragas i Griera comentaren 
la visita al celler amb especial 
atenció al raïm que en aquells 
dies estava en procés d’assecat 
amb palla per després ser vini-
ficat com a dolç. La ruta per les 
instal·lacions finalitzà en la zona 
de criança en gerres d’argila i 
fusta on es tasten i comenten 
diferents vins en procés.
 Finalitzada la visita del celler, 
els responsables de L’Olivera 
traslladaren el grup fins a una 
cabana de pedra seca a la vinya 
dels vins dolços. En una case-
ta adossada, amb l’escalfor de 
l’estufa de llenya, Bas i Moragas 
comentaren diferents vins tran-
quils i escumosos ja acabats; 
així com explicaren l’evolució 
del macabeu inicialment criat 
en bóta; i que aviat passarà a 
elaborar-se en argila “buscant 
alguna cosa diferent que doni 
més mineralitat i terrer”.
 Amb un darrer tast dels vins 
dolços d’aquesta cooperati-
va d’integració social, finalitzà 
aquest periple per les diferents 
subzones de Costers del Segre.

Costers del Sió mostrà els trulls de pedra

Vila Corona va ser la parada del Pallars Sopar de maridatge en el marc de CordeVi 

Lagravera va ensenyar la vinya centenària

l’objectiu del viatge era promocionar els 
vins de Lleida i la riquesa enoturística de 
les subzones de la DO Costers del Segre

A la sala de bótes de Mas Blanch i Jove Castell del Remei, segona etapa del viatge

Raimat va iniciar la visita al Polvorí L’Olivera va tancar el periple enoturístic
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La pallaresa Goretti Pomé 
porta el seu art a Barcelona
L’artista participa en la reforma de l’església del 
convent de Santa Caterina dels Pares Dominics
El passat mes de setembre 
va finalitzar la reforma 
d’aquesta església situada 
al carrer d’Ausiàs Marc de 
Barcelona.

Barcelona
REDACCIÓ
El procés, que ha estat impulsat 
per Fray Xabier Gómez i ha comp-
tat amb la direcció de T113-Taller 
d’arquitectura, ha comptat amb 
la participació de l’artista de La 
Pobla de Segur, Goretti Pomé, qui 
s’ha encarregat de pintar-la i do-
nar-li color.

L’església va ser projectada 
per Gabriel Borrell i Cardona l’any 
1897 i del projecte original a l’es-
tat actual que té avui es poden 
veure diverses modificacions, 
com per exemple la realitzada a 
la façana del temple, que amb la 

reforma ha incorporat dues por-
tes laterals.

La concentració de l’activitat 
sacramental a l’àrea del temple 
ha estat motivada per la secto-
rització que s’ha dut a terme, se-
parant la nau neogòtica de l’espai 
posterior. És en aquest punt on 
s’ha necessitat la participació de 
l’artista del Pallars, a qui se li va 
encarregar una intervenció que, 
tot sent contemporània i mista-
gògica, anés acordada amb la in-
tervenció general de la reforma. 
D’aquí ha sorgit l’obra final que 
duu per títol Epíklesis. Xabier Gó-
mez explica en què consisteix. 
“Epíklesis és el nom que rep en 
l’acció litúrgica la invocació de 
l’Esperit Sant. El presbiteri d’una 
església és l’espai més important, 
on són situats l’altar  i l’ambó, tau-
la de la Paraula. Al voltant d’ells, 

FOTO: D.E. / Goretti Pomé durant la seva intervenció

s’ha desplegat un mural-tríptic on 
es representa en llenguatge con-
ceptual la presència de l’Esperit 
Sant en l’acció litúrgica i la vida 
del Poble de Déu, tal com l’Escrip-

tura i la tradició ens ho han trans-
mès”. En el procés s’han utilitzat 
tonalitats blavoses i blanques ins-
pirades en els matisos del vestit 
de la Verge del Rosari.

Una ruta dóna 
a conèixer la 
infància i la 
joventut de 
Salvador Dalí
Els tres museus del centre de 
Figueres s’han aliat per orga-
nitzar una activitat conjunta 
per donar a conèixer la infància 
i la joventut de Salvador Dalí 
vinculats a la ciutat. Es tracta 
d’una ruta, en el marc del fes-
tival Som Cultura, que arrenca 
al Museu del Joguet, continua 
amb xarleston en directe abans 
d’entrar al Museu de l’Empor-
dà, segueix repassant les pri-
meres obres del geni surrea-
lista al Museu Dalí i acaba amb 
gastronomia: la garota i la copa 
de cava rosat “que tant agrada-
ven a Dalí”. Prop d’un centenar 
de persones van participar ahir 
a la ruta que porta per nom 
Som Dalí, Som Museus, Som Fi-
gueres. Del xarleston a les ga-
rotes. L’acció s’emmarca en la 
tercera edició del festival Som 
Cultura que té l’objectiu de 
reivindicar el patrimoni monu-
mental, artístic i tradicional de 
les comarques gironines

La companyia Ipa Productions ha 
representat aquesta setmana en 
cinc sessions Robin Hood, un es-
pectacle en anglès per a escolars, 
al Teatre de l’Escorxador, davant 
uns 1.400 alumnes de 24 centres 
educatius de Lleida ciutat i co-
marques. Els espectacles escolars 
que ofereix aquesta companyia 
són interactius i en anglès. 

El mateix ofereix una guia 
didàctica perquè els mestres 
puguin treballar amb els seus 
alumnes diferents propostes di-
dàctiques a partir de l’argument 
de l’obra. La sinopsi de Robin 
Hood se centra en una Anglaterra 
medieval sotmesa al comissari de 
policia de Notthingam, un perso-
natge ric i avariciós que només fa 

que recaptar impostos. El valent 
heroi Robin Hood està convençut 
que ell és lunic que pot salvar al 
país de caure en mans del malvat 
comissari. 

La representació de l’especta-
cle Robin Hood s’emmarca dins 
del programa educatiu munici-
pal Educació a l’Abast de l’Ajunta-
ment de Lleida.

Més d’un miler d’escolars de lleida 
gaudeixen de teatre en anglès

FOTO: Paeria / Una vintena de centres educatius han gaudit de l’obra
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