8 LLEIDA | JUEVES 27 DE DICIEMBRE DE 2018
Nueve accidentes
en las carreteras
leridanas desde el
inicio de la Navidad
Las carreteras leridanas registraron desde el pasado día 24
hasta ayer al cierre de esta edición un total de nueve accidentes de tráfico. En este sentido,
los siniestros tuvieron lugar
en Corbins, Tàrrega (2), Artesa
de Segre (2), Ciutadilla, Isona i
Conca Dellà, Llardecans y Vallfogona de Balaguer. Cabe destacar que tan sólo hubo heridos leves en cinco de ellos.

Contenedores en
llamas en Miralcamp,
Tàrrega, Torregrossa
y Torre de Capdella
Los Bombers de la Generalitat
extinguieron desde el pasado
día 24 hasta ayer un total de
cuatro contenedores que quedaron calcinados en la demarcación de Lleida. En este sentido, los efectivos del cuerpo
actuaron en las localidades de
Miralcamp, Tàrrega, Torregrossa y Torre de Capdella.

Alertan que el proyecto
de la línia de muy alta
tensión de Magraners
“es del todo innecesario”
Afecta a más de 40 kilómetros de la
demarcación en dirección Tarragona
Un ingeniero está
alertando que la línea de
muy alta tensión (MAT)
que se ha proyectado de
Magraners hasta Begues
es “absolutamente
innecesaria” y “agresiva
para el territorio”.
Lleida
J. M.
El proyecto de transformación de
la línea de transporte de energía
eléctrica de Magraners-Begues
en una MAT afecta a 40,6 kilóme-

tros de la demarcación de Lleida y, según el ingeniero Antoni
Tahull, es “absolutamente innecesaria” porque en los últimos
años la línea “se ha ido reforzando porque ha dado lugar a varias
subestaciones”. Además, Tahull
apuntó que es “agresiva para el
territorio” porque para su puesta
en marcha es necesario construir
la línea de nuevo y después quitar la actual.
Los municipios afectados de la
demarcación son Lleida con 9,4
km, Juneda (4,9 km), les Borges

La Crida-CUP informó ayer que
votará no al servicio de cuatro
plazas para alojamiento de urgencia para mujeres y niños en
situación de emergencia habitacional debido a la violencia
machista, que propone el gobierno de la Paeria el pleno. La
formación política recuerda al
gobierno del PSC que contratar este alojamiento privado
“no es, ni de lejos, la creación
de un centro de acogida como
se ha venido anunciando en la
prensa”. La Crida lamentó que
no haya habido “voluntad política para crear un centro y una
atención integral”, y que la propuesta del gobierno de la Paeria sea “privatizar 4 plazas del
servicio”. Por este motivo, la
formación anticapitalista exige que se paralice la licitación
para poder llevar a cabo un debate público, tal y como pide el
grupo Dones de Lleida, sobre el
modelo de atención.

Larrosa asegura que el equipo
de gobierno tiene proyectos para
consolidar Lleida como capital

Detenido después
de robar una cartera
y quebrantar
una condena
La Guàrdia Urbana de Lleida
detuvo recientemente a un joven de 23 años como presunto
autor de un delito de robo con
violencia y/o intimidación y un
delito de quebrantamiento de
condena. Los hechos ocurrieron en la Avinguda de les Garrigues cuando, supuestamente,
robo una cartera a una persona
después de amenazarlas con
una arma blanca.

Blanques (10,2 km), Vinaixa (5,8
km), Torregrossa (4,5 km), la Floresta (0,4 km), Arbeca (0,9 km),
els Omellons (0,8 km) y Tarrés
(3,6 km). Tahull duda que los propietarios afectados por la MAT
estén “bien informados” sobre el
proyecto que plantea Red Eléctrica de España porque no ha habido ninguna “movida”. No obstante, el ingeniero apuntó que el
plazo para presentar alegaciones
finaliza el 9 de enero y que, si hay
algún propietario que se oponga,
el proyecto no saldrá adelante.

La Crida ve
“irrisorio” el
servicio a las
víctimas del
machismo

Abrazos en el Eix Comercial

El Eix Comercial de Lleida acogió el pasado domingo una iniciativa
diferente, dos personas difundieron “abrazos gratuitos” con el
objetivo “favorecer la felicidad”. /FOTO: A. M.

El alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, aseguró que cuenta con los
leridanos y las leridanas para
hacer de Lleida una ciudad de
valores. En el mensaje institucional con motivo de las fiestas
navideñas, registrado este año
en el claustro de la Seu Vella, Larrosa aseguró que el equipo de
gobierno tiene varios proyectos
para consolidar la ciudad como

gran capital, pensando en la mejora de la calidad de vida de la
ciudadanía. Solidaridad entre
generaciones, civismo, respeto
y convivencia son algunos de los
deseos que el alcalde envió. El
objetivo del alcalde para el 2019
es seguir trabajando para hacer
una ciudad aún más amable,
sostenible, acogedora, con nuevos retos y oportunidades.
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El Pallars Jussà es
reivindica com a
zona d’oli de qualitat
Ivan Caelles, productor de l’oli
Erm, a la Vall de Barcedana, al
Pallars Jussà, reivindica aquest
territori com a productor d’oli
d’oliva de qualitat. La seva particularitat és que aposta per collir
l’oliva en verd, en un lloc on tradicionalment s’ha fet oli madur.

Caelles va explicar que d’aquesta
manera aconsegueix un oli extra
verd d’altíssima qualitat. Aquesta
campanya ha posat a la venda les
primeres 150 ampolles elaborades amb olives de varietats centenàries i autòctones de la Vall de
Barcedana. La limitació en què

s’ha trobat és que dels tres molins que hi ha a la comarca, cap
compleix amb els requisits per
envasar oli verge extra. Aquest
productor destaca l’indret on es
troben les oliveres, a uns 1.000
metres d’altitud. Per Caelles, que
acaba de comprar més terrenys
per ampliar la producció, és igual
d’important el producte com l’indret on es cultiven les oliveres.
Al Pallars Jussà ja hi ha una
Associació de productors d’oli i
un dels propers reptes hauria de
ser, segons Caelles, la consecució
d’una marca pròpia per aquesta
comarca.

FOTO: M. Lluvich (ACN) / Ivan Caelles amb una de les ampolles d’oli Erm

PESSEBRE VIVENT

PERAMOLA

El Pessebre Vivent
de Peramola celebra
el seu 10è aniversari
El Pessbre Vivent de
Peramola, un pessebre
estàtic amb vestuari
d’època i tradicional i
música enregistrada,
celebra enguany el seu desè
aniversari.
Aquest any, en el marc de la celebració, els seus organitzadors han
decidit fer un canvi important: es
passarà de representar el pessebre per l’interior del casc antic
del poble a representar-lo a Camí
de les Fonts de Peramola, un dels
llocs més emblemàtics de la vila.
El Pessebre Vivent de Peramola, que s’organtiza des de l’any
2008 en aquesta població de l’Alt
Urgell. En concret, el certamen
compta amb una vintena d’escenes i més de 100 figurants de totes les edats.
L’entrada, que té un preu de 5
euros, inclou un entrepà de botifarra que es cou, al moment, a la
plaça del poble. Així mateix, serà
gratuïta per als nens i nenes menors de 6 anys.
L’organització del Pessebre Vivent de Peramola compta amb la
col·laboració del Consell Comarcal de l’Alt Urgell, de l’Associació
Coordinadora de Pessebres Vivents de Catalunya, l’Ajuntament
de Peramola i Peramola et crida.

FOTO: Aj. de Peramola / La representació, en una edició anterior

FOTO: Aj. de Peramola / Les diferents escenes que es poden veure
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Surt a la venda el Gra de
Sorra 2017, el vi solidari
en benefici d’Afanoc
A Vinicia, Afanoc Lleida i els cellers participants

Cava Bertha, amb
la recerca infermera
amb impacte social
El projecte porta per títol
“Disseny, implementació i
efectivitat d’un programa
de suport a cuidadors i cuidadores de persones amb
demència a la ciutat d’Amposta: Escola de Cuidar” i ha
estat seleccionat pel Consell
de Col·legis d’Infermeres i
Infermers de Catalunya per
rebre la Beca Bertha 2018,
una aposta del Consell per
impulsar la recerca infermera
amb impacte social finançat
per la venda del Cava Solidari
Bertha.
La presentació del nou cava
solidari va comptar amb la
participació d’en Pep Torres,
propietari i enòleg de Cava
Bertha, la Núria Cuxart, degana del Consell de Col·legis
d’Infermeres i Infermers de
Catalunya, entre altres; així
com de l’actriu Lara Díez i la
periodista i sommelier de Ce-

Cava Solidari Bertha.
llers Gelida, Meritxell Falgueras que van apadrinar aquest
cava. El programa de la trobada també va incloure l’anunci
oficial del projecte guanyador
de la Beca Bertha d’investigació, per part de Montserrat
Gea, secretària del Consell.

Como Pomona / Representants de Gra de Sorra amb membres de l’equip de Casa Badio i Vinicia.
Els promotors de Gra de
Sorra van iniciar la venda
d’aquest vi solidari a benefici
d’Afanoc, coincidint amb la
campanya de Nadal.
COMO POMONA
@ComoPomona
Lleida
L’Associació Vi Cultura i Solidaritat (Vicuso), constituïda pels
cellers Lagravera, Mas Blanch i
Jové i Terrer de Pallars, Casa Badio i Como Pomona va iniciar el
dissabte, dia 22 de desembre,
la distribució del Gra de Sorra
2017 del que s’han embotellat

unes 1.000 ampolles que es comercialitzaran a un preu de 12
euros a benefici de l’associació
Afanoc.
Gra de Sorra 2017 és fruit
d’un cupatge de les varietats de
raïm Garnatxa de Lagravera (DO
Costers del Segre - Subzona Segrià), Ull de Llebre de Mas Blanc
i Jové (DO Costers del Segre Subzona Garrigues) i Cabernet
Sauvignon de Terrer de Pallars
(DO Costers del Segre - Subzona
Pallars). Aquesta primera anyada del vi solidari es pot adquirir
a Vinicia (Humbert Torres, 19)
o, a partir del dia 2 de gener, a
la seu d’Afanoc a Lleida (Quatre

Pilans, 7)També es pot reservar
als diferents cellers participants
del projecte. Amb sis mesos de
criança amb bóta de roure, el
Gra de Sorra 2017 manté frescor, bona acidesa i molta fruita.
Per aquest projecte, també
s’ha comptat amb altres col·
laboradors que han aportat diferents elements com són DS
Smith (caixes), Manuel Serra
(taps de suro), Ramondin (càpsules), ED Natura Establiments
Domingo (ampolles), Gráficas
Varias (etiquetes), Jordi Vidal
de l’Espurna (dinar presentació
de cupatge) o Associació Tastavins de Juneda (tast solidari).

Les abelles inspiren
’Art i Torró’ d’Alemany
Alemany presenta aquest
Nadal la seva col·lecció ‘Art
i Torró’ concebuda com un
homenatge a les abelles, fruit
de la col·laboració de la marca amb l’exposició ‘Beehave’
de la Fundació Joan Miró. Les
caixes inclouen tres barretes
de torró de 150 grams i han
estat il·lustrades pels artistes
Víctor Pedra i Josep Talamonte, i pensades com un regal
gurmet per aquest Nadal.

El Microscopi 2017, un vi contra el càncer
Alemany & Corrio destina els beneficis d’aquest vi a la recerca mèdica

El Microscopi 2017.

Per cinquè any consecutiu, Irene Alemany, enòloga i propietària del celler Alemany & Corrio,
presenta la nova anyada del vi
solidari que elabora amb l’objectiu de recaptar fons per la
lluita contra el càncer.
Amb la col·laboració desinteressada de professionals,
amants del vi, persones amb
vincles personals a la malaltia i
consumidor final, els beneficis
íntegres d’El Microscopi 2017

es destinaran a recolzar un estudi pioner sobre la influència dels limfòcits en el sistema
immunitari, desenvolupat per
l’Institut Oncològic de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron
(IOHVH). Els resultats obtinguts
a la investigació tindran un paper crucial per a la cura del càncer a través de l’augment dels
limfòcits dels pacients, un tipus
de glòbul blanc que treballa
contra els tumors.

El Microscopi 2017 és un vi
negre de terrer procedent de
viticultura sostenible elaborat
amb les varietats carinyena
(80%) i merlot (20%). No està
filtrat, s’utilitzen els llevats propis i bacteris autòctons del raïm
per a la fermentació i els tràfecs
i l’embotellament es realitzen
seguint el cicle de la lluna. A
més de tenir una funció solidària que, directament i indirectament, ens afecta a tots, dona-

ran vida a les llars i cartes de vi
a un preu de 9 euros.
Aquesta iniciativa, que va ser
reconeguda amb el premi “Millor Iniciativa del Sector” per
l’Associació Catalana de Sommeliers, va néixer l’any 2014
quan Irene Alemany finalitzava
les seves últimes sessions de
quimioteràpia per lluitar contra
el càncer de mama que li havia
estat diagnosticat el juliol de
2012.
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EXCURSIONISME

Antonio Megías
@amegias59

Endinsant-se en el món
subterrani de Lleida

Antoni Satorra, president
del Centre Excursionista
de Lleida, ha escrit el llibre
‘Excursions subterrànies
del Pirineu i les Terres de
Lleida’, en què proposa
començar d’una manera
assequible el descobriment
de les nombroses coves
lleidatanes.
Lleida
“Aprofitar l’extraordinari patrimoni natural que tenim a la nostra província”. Així expressa l’autor el principal objectiu del llibre,
una guia amb acurada informació de 36 coves lleidatanes –de
les més de 800 inventariades–,
tant del material necessari per
visitar-la i la seva dificultat com
de característiques geològiques
o de precises coordenades que
permeten al visitant arribar sense problemes a la cova, a més de
la descripció del recorregut recomanat, les topografies de les
coves i les fotografies més representatives de la cavitat.

FOTO: Antoni Satorra / L’impressionant boca de la Cova del Sanat

FOTO: Antoni Satorra / La Cova de Cuberes és la més llarga de Catalunya
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FOTO: Antoni Satorra
/ Cova de la Font
d’Andana

Antoni Satorra –que ja havia escrit anteriorment el llibre Excursions per la serra de
Mont-Roig i muntanyes veïnes,
guardonat amb el XVII Premi Vèrtex– explica a LA MAÑANA el criteri que ha seguit per triar aquestes 36 coves. “Primer volia que la
majoria fossin assequibles, que
s’adeqüessin a la paraula ‘excursions’ i que la major part d’elles
pogués ser visitada per la canalla
i aficionats sense massa experiència, i una representació de totes les comarques on hi ha coves,
Alt Urgell, Cerdanya, la Noguera,
Pallars Jussà i Pallars Sobirà. Al
Segrià o les Garrigues no hi ha i
l’Alta Ribagorça i la Val d’Aran són
especials, una perquè les coves
estan dins del Parc i l’altra perquè
són difícils, amb neu”, comenta.
La província de Lleida, diu Satorra, no és especialment generosa en cavitats importants si ho
comparem amb regions com Cantàbria, Astúries, o la vessant Nord
del Pirineu, “sobretot per qüestions geològiques, ja que el Pirineu
axial és de granit i no de roca calcària i també perquè plou menys
i les coves es formen per dissolució de la roca”, però dins del marc
català hi han vàries joies, com la
Cova de Cuberes –que il·lustra la
portada del llibre malgrat no ser
una de les 36 escollides per la seva dificultat–, que és la més llarga
de Catalunya amb 12 quilòmetres
de recorregut; la Grallera Gran
del Corralot, a Sant Esteve de la
Sarga, que és una de les més visitades del país donada la seva bellesa i grandària, o la Cova Negra
de Mata-solana, a Llimiana, on se
celebra des del 2011 el Concert
Tel·lúric.
El llibre, considera Antoni Satorra, ha de tenir l’objectiu de
que sigui un “complement per
ampliar l’oferta turística de les
nostres contrades” i pensa que la
feina de promoció és vital. “Hem
d’intentar que la gent sapigui que
hi ha coves que es poden visitar.
Per exemple, al Congost de Montrebei van milers de persones,
però no saben que allà hi ha una
cova espectacular, la Colomera”.
En aquest sentit el Patronat de
Turisme, ha comprat exemplars
per contribuir a la iniciativa i posar-los a l’abast de les institucions
i entitats, que poden aprofitar
l’indubtable potencial turístic.
UN CENTRE ACTIU MALGRAT
LES DIFICULTATS
Antoni Satorra, que ha nascut a Puiggròs i és programador
i consultor informàtic, està lligat
al Centre Excursionista de Lleida

FOTO: Antoni Satorra / La Cova del Tabac, una de les més conegudes de la província, està a Camarasa

FOTO: Antoni Satorra / Espectacular imatge del Forat del Gel, situat a Llimiana, al Pallars Jussà

des de fa 30 anys i fa gairebé dos
que n’és el president. L’entitat,
com a la resta de Catalunya, no té
la mateixa activitat que en anteriors èpoques. “Tenim un problema i és que, deixant de banda els
escaladors, que sí són joves i fan
molta activitat, per la resta ens
estem quedant només amb gent
gran”, explica. Les raons són múltiples, però sobretot la crisi econòmica, que va fer “que molts socis joves es donessin de baixa”.
També hi ha la problemàtica
que “amb el tema d’internet, la
gent s’està federant en clubs virtuals” o fins i tot es federen fora de Catalunya “i no tenen en
compte coses com que si neces-

sites alguna cura no te les podràs
fer a Barcelona o Lleida”.
Malgrat això, el Centre Excursionista de Lleida continua dinamitzant la ciutat amb contínues
sortides, marxes o el Premi de
Fotografia Òscar Ribes, seguint
la tradició del concurs fotogràfic,
que va començar el 1924. També
publica, encara que amb menys
freqüència que abans, la revista
Grallera. Així, el Centre continua
molt viu, com demostra la reeixida organització de l’assemblea
general extraordinària de la Federació d’Entitats Excursionistes
de Catalunya (FEEC) celebrada el
passat 24 de novembre, en la qual
va fer d’amfitrió.

FOTO: Antoni Satorra / Detall de la Cova de la Fou de Bor

