
La Ruta del Vi de Lleida 
Costers del Segre/ amb 
la certificació Biosphere 
de turisme sostenible 
L'Associació Ruta del Vi de Llei
da-Costers del Segre, que integra 
una setantena d'agents públics 
i privats del sector del turisme 
del vi, compta amb la certificació 
'Biosphere Sustainable Lifestyle' 
per al 2022, per l'aposta que l'en
titat fa per la sostenibilitat. 

la formació que imparteix 
entre els seus socis i el disseny 
d'activitats responsables amb 
1:4genda 2030 han estat claus per 
obtenir la certificació a proposta 
del Patronat de Turisme de la Di
putació de Lleida. 

Segons el president de la Ruta 
de Vi de Lleida i de la Denomina
ció d'Origen (DO) Costers del Se-

Impulsen una carta 
monogràfica amb 
50 vins de la DO 
Costers del Segre 

El restaurant l'Espurna va pre
sentar ara fa uns dies una carta 
amb més de 50 vins d'una tren
tena de cellers de la DO Costers 
del Segre. Elaborada per la con
sultor de comunicació enogas
tronòmica Como Pomona, recull 
vins escumosos, blancs joves i de 
criança, rosats, negres joves i de 
criança, així com dolços. 

El president de la DO, Tomàs 
Cusiné, va apadrinar la iniciativa 
pel fet que suposa pels cellers de 
Costers del Segre i el suport a la 
restauraciÓ local. 

Les subzones de Rai mat i Urge
ll són presents amb vins de Rai
mat i Castell del Remei, Lagravera 
d'Alfarràs i el Celler Sanuy. Tam-

gre, Tomàs Cusiné, aquesta cer
tificació suposa "reconèixer el 
Pirineu i les Terres de Lleida com 
un destí sostenible". 

Aquesta certificació creada per 
l'Institut de Turisme Responsable 
(ITR), promou i certifica el com
promís de la Ruta del Vi de Llei
da amb la sostenibi litat ambiental 
convertint-la en 'Biosphere Cerfi
tied Destination', una de les acre
ditacions més reconegudes in
ternacionalment en l'àmbit de la 
sostenibilitat, que només s'atorga 
a empreses que compleixen uns 
requisits molt exigents referents 
al canvi climàtic i medi ambient 
per al desenvolupament sosteni-

ble elaborats per l'ONU. 
A més, també valora la cultura, 

la història i els productes locals i 
suposa noves oportunitats per 
fomentar el desenvolupament tu
rístic sostenible de la zona. 

La Ruta del Vi de Lleida està in
tegrada per ajuntaments, consells 
comarcals, el Patronat de Turisme 
de la Diputació de Lleida, associa
cions, oficines de turisme, cellers, 
restaurants, establiments temà
tics i allotjaments turístics que 
formen una àmplia oferta turísti
ca estretament vinculada al món 
del vi en el territori que configu
ren les set subzones de la DO Cos
ters del Segre. . 

FOTO: Como Pomona I Presentació de la carta de vins 
--- --- --------------------

bé hi ha Analec, L'Olivera, Cerca
vins, Comalats, Antoni Giribet, i 
Monestir del Tallat, que són els 
sellers de la subzona Vall de Riu 
Corb. 

La subzona Pallars està repre
sentada per vins de Castell d'En
cús, Terrer de Pallars, Batlliu de 
Sort, El Vinyer, Vila Corona i Cota 

730. 
De la subzona Garrigues hi ha 

Matallonga, Torres, Clos Pons, 
Tomàs Cusiné, Cérvoles, Mas 
Blanch i Jové, i Vinya els Vilars. 
D'altra banda, de la subzona Arte
sa de Segre s'hi troben Costers del 
Sió, Vall de Baldomar, Mas Ramo
neda i Celler Montsec. 

Carni Pu1g-Grós. Arbeca 
Ueida - España 

Tel +34 973 149 144 
vinyaelsvilars@vinyaelsvilars.com 
Visiteu la nostra botiga virtu I 

www. vinyaelsvilara.com 

La -nana 
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FOTO: Ruta del VI I Un dels paisatges de vinya a Lleida 
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Tremp celebra una nova 
edició de la Fira del Codony 
El diputat de la Diputació de Lleida, 
Marc Baró, va assistir ahir a l'acte 
d'inauguració de la 21a Fira del Co
dony i la Fira d'Esports de Mun
tanya, que es va celebrar a la plaça 

Capdevila de Tremp. La fira va aco
llir acollirà parades de productes 
agroalimentaris de proximitat. Les 
activitats complementàries s'allar
guen tot el cap de setmana. 
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Unes 50 persones participen 
a la caminada a l'entorn de 
Cal Macià-Casa Vallmanya 
Acció per reivindicar la recuperació de l'immoble 

ALCARRÀS 
REDACCIÓ 

La travessa va consistit en la des
coberta dels valors naturals, agra
ris i paisatgístics de la vall que ro
deja la casa familiar del la família 
de Francesc Macià. Aquesta és 
una més de les desenes de mobi
litzacions que s'han dut a terme 
al llarg dels darrers dos anys i mig 
des que es va constituir la Iniciati
va Popular Salvem Cal Macià Casa 
Vallmanya i que s'ha fet conjunta
ment amb el Centre Excursionista 
de Lleida i l'Associació Excursionis
ta I'Aspardenya d'Alcarràs. 

l'acció va servir per emplaçar 
a totes les administracions impli
cades (Ajuntament, Generalitat 
i Diputació de Lleida) a actuar de 
manera urgent i especialment a 
l'alcalde d'Alcarràs, Jordi Janés, 

perquè "abandoni l'immobilisme" 
i s'obri a negociar amb la resta 
d'administracions la compra de la 
casa en uns termes econòmica
ment sensats i tenint en compte 
que és un projecte a llarg termini. 

LONJA DE MERCOLLEIDA COTIZACIONES DEl 24 Al ?10 Of OCTUORE [Jf 202.2 

Trigo nacional 
Trigo importación PE 72 Forrajero UE Disponible S/ Tarr/almacén 363.00 
Trigo importación PE 72 Forra¡ero UE Noviembre·diciembre S/Tarr/almacén 362.00 
Cebada nacional PE 62 Disponible Scd lleida 355.00 

Maíz Nactonal Disponible Scd lleida 350,00 
Maíz lmportación Disponible S/ Tarr/almacén 336.00 
Colza en grano 42% Disponible Scd Tàrrega 625,00 
Centena Disponible S/Tarr/almacén 
Triticale Noviembre·diciembre S/Tarr/almacén 

Harina de soja lmportactón 47% Disponible S/Tarr/Barna/almacén 575,00 

Harina de girasol lntegral28% Disponible Sco. Tàrrega 315,00 
Harina de girasol lnlegral28% Disponible S/ Tarr/almacén 313.00 
Harina de girasol Alta proterna 34·36% Disponible S/ Tarr/almacén 380,00 
Harina de colza 00 Disponible Sco. Tàrrega 418,00 
Harina de colza 00 lmportación Noviembre·diciembre S/ Tarr/almacén 412.00 
Pul pa de remolacha lmportación Disponible S/ Tarr/almacén 378.00 
DOG EE.UU. lmportación Disponible S/ Tarr/almacén 404.00 
Guisantes lmportactón Disponible S/ Tarr/almacén 
Grasa animal UE10·12% Disponible Scd lleida 1.160.00 
Gra sa animal Nacional l-S% Disponible Scd Uetda 1.220,00 
Aceite de soja Crudo Disponible S/Barna/extrac 1.564.00 
Fosfato monocalcico Granel Septiembre Scd lletda 1250,00 
Fosfato bicalcico Granel Septiembre Scd lleida 1.090,00 
Salvada de trigo Ho¡a/granel Disponible Sco lletda 353.00 
Salvada de lrigo Harintlla/granel Disponible Sco lleida 323.00 
Salvada de trigo Cuarta/granel Disponible Sco lleida 312.00 
Euro/tonelada a 30 dras, (P) previo, (1) tolva. l') contado ('")pago a 15 dras. Sc/Scd/Sco sobre camlón /destino/ on gen 

Granulada Alfalfa la. 

Granulada Alfalfa Za. 15·16% 10·12% 310.00 
Balas deshidratadas Extra >18% 12·14% 400.00 •5.00 

Balas deshidratadas la. 17·18% 12·14% 370,00 •5.00 

Balas deshidratadas 2a 15·16% 12·14% 305.00 
Desh1dratados prec10 de venta Industria Euro/Tonelada En rama: preCio de compra al productor, Sln portes Cohzaciones 
referidas a pago a 30 días. en posk•ón labnca (R): regularlzacion 
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LB Rlr QUr 
Albaricoque Calibre A 

Limonera 60• 
Ercolint 50• F.N. 
Conférence 60• 
Conférence 65• 
Blanquilla 58• 

Gala 65• 
Gala 75• 
Golden 65• 
Golden 75• 
Rojas 75• 

INDUSTRIA 

MIN 

40 70 
80 90 
50 60 
90 IOD 

30 45 
50 70 
30 40 
40 60 

Pera BO 90 
Manzana 100 110 
Pavía 
Albaricoque 

Wocotoñ/NectarTna/Parag. 
Nectanna ama"""ril,-la_:_--'------
Cereza 
Pera William·s cremogenado 
Pera Limonera cremogenado ____ _ 

Los pnmos de industna .son euros/tonelada. Precios 
refendos a primera calidad, sin envase. Cohzaciones 

fi¡adas según el reglamento de me rea do 
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Peça audiovisual d'alumnes 
' 

de l'escola Leandre Cristòfol 
' 

amb in el·ligència ar ificial 
Els resultats del taller, emmarcat en el festival 
'Intangible', s'exposaran del 3 al _18 de novembre 
Cinquanta alumnes de 
l'Escola d'Art Municipal 
leandre Cristòfol han 
participat en 'I jo et dic que 
no!- Deep fakes i altres 
intel-ligències artificials'. 

Lleida 
REDACCIÓ 

Ho han fet durant tota aquesta 
setmana, en aquesta experiència 
conduïda per Taller Estampa - un 
col·lectiu artístic i un estudi pro
fessional que treballen en els àm
bits de l'audiovisual i els entorns 
digitals- per generar imatges i 
textos per mitjà de la lntel-ligèn
cia Artificial (lA) i de reflexionar 
sobre la veracitat de les imatges 
que ens arriben. L'objectiu de 
l'activitat era que els participants 
-alumnes de primer curs de tots 
els cicles de I'EAM- es familiarit
zessin amb la lA des de la pràctica 
i d'una forma lúdica i crítica. Els 
assistents van elaborar primer un 
diàleg, van utilitzar després la lA 
per generar imatges i textos (amb 
dibuixos digitals i fotografies) i fi
nalment van fer la locució i edició 
del material per crear una peça 
audiovisual de S minuts en el que 
un grup de personatges debaten 
sobre aquestes tecnologies. El 
propòsit del taller és descobrir 
i experimentar amb la lA i pro
moure una reflexió sobre les se-

FOTO: F.l./ L'activitat ha anat a càrrec de Taller Estampa, un col·lectiu artístic i estudi professional 

ves possibilitats i limitacions. 
A més, vol aprofundir en el 

paper i possibilitats que la lA pot 
tenir en l'àmbit creatiu, fora del 
context normatiu (és a dir, el de 
l'extracció de dades i monito
ratge a gran escala al qual estan 
sotmesos els ciutadans i ciutada
nes), descobrint com pot modifi-

E 

car la manera de crear imatges. 
Els resultats del taller s'exposaran 
a l'Escola d'Art M unicipal entre 
3 el 18 de novembre, i també es 
podran veure el S de novembre, 
(17.30) al CaixaFòrum Lleida en el 
marc de la conferència "L'algorit
me. Controlem la imatge, el truc i 
l'entreteniment. 

La falta de potencia y el aumento NIVEL OBSTRUCCIÓN I AFECTACIÓN 
de consumo son síntomas de la 
obstrucción parcial de un FAP. ~ 

~ 
~ 

CONSUMO 
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POTENCIA 

CONSUMO 

POTENCIA 

El taller experimental forma 
part del programa d'activitats de 
la primera edició d'INTANGIBLE. 
Festival d'art_ tecnologia, que ofe
reix fins al diumenge 6 de novem
bre una vintena d'activitats i pro
jeccions re lacionades amb l'art, la 
cultura i la tecnologia d'àmbit lo
cal, estatal i internacional. 

CU(TURA 35 

L'historiador Josep 
Calvet guanya la 
beca de recerca 
del Pallars Jussà 
La 12a beca de recerca del Pa
lla rs Jussà, dedicada a mossèn 
Jesús Castells i Serra 2022, va 
concedi r el premi al projecte 
de l'historiador de la Pobla de 
Segur, Josep Calvet i Bellera: El 
campament miiitar de Masca
rell (Toral/a). La presència de 
l'exèrcit al Pallars després de la 
Guerra Civil. La beca està dota
da amb 3.000 euros, més la pu
blicació del treball. El becat dis
posa d'un any per fer la recerca 
a l'Arxiu Comarcal, fer una con
ferència explicant els resultats i 
publicar el llibre. 

'Espai Guinovart 
d'Agramunt acull 
una exposició de 
l'artista Jaume Geli 

El 6 de novembre (12.30) l'Es
pai Guinovart d'Agramunt inau
gura l'exposició D'escriure la te
rra, de l'artista Jaume Geli, que 
"mira de reflectir la metàfora 
mateixa d'un instant, el que vi
vim, en què les pedres, com el 
lèxic, perillen de ser empassa
des pel sòl d'on han sortit". 

Espectacle familiar 
amb la companyia 
Teatre al Detall a 
Artesa de Segre 
La sala Cubbtural d'Artesa de 
Segre acollirà aquesta tarda 
(18.00 hores) l'espectacle per 
a públic fami liar La motxilla de 
l'Ada, a càrrec de la companyia 
Teatre al detall, un espectacle 
que parla de la identitat de gè
nere interpretat per Xavi ldà
ñez i Txell Botey. 
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