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Les darreres setmanes ha trascendit en els mitjans
de comunicació -encara que hi ha passat de puntetes
l'autèntic caos que tenen a Moscou amb la brossa urbana. Es veu que, a la capital russa, el volum de reciclatge
és tan incipient que genera quantitats ingents de tota
mena de residus amb els quals no saben què fer-ne.
Una mostra més de la deficient gestió i la poca
sensibilitat que encara existeix en referència al futur del
medi ambient i natural, però també del nostre entorn
més proper. Tampoc no podem oblidar alguns dels
estudis com el que ha dut a terme la revista Scientific
Reports, confirmant la presència de 87.000 tones de
brossa a l'oceà Pacífic entre Califòrnia i Hawaii; o, sense
anar tan lluny, el que es va publicar a la revista Nature
Geoscience, que confirmava que la concentració de
microplàstics en un cim del Pirineu era equiparable a la
de ciutats com París.
Aquests son només alguns dels detalls de la situació
a què s’ha d'enfrontar la humanitat si no pren consciència que s'han de reduir els productes contaminants,
inclosos els envasos i plàstics, i s'ha de fer una bona gestió dels que puguin ser reutilitzables perquè no acabin
acumulant-se al mar i en abocadors ingents.
Hem de ser els consumidors els primers a exigir la
utilització de materials reutilitzables o biodegradables
en les cadenes de comerç i serveis -està clar que, qui
treu benefici tant de la producció com del mateix
reciclatge de residus, no ho farà- , tot i que l’emergència
de la situació actual ens situa en una altra faceta: tots
comencem a entendre la màxima aquella que diu que el
millor residu és aquell que no es produeix.
‘Economia circular’, ‘objectiu residu zero’, son conceptes i pràctiques que cada dia ens resulten i ens resultaran
més familiars. Com abans ens hi familiaritzem, millor, i
ens estalviarem alguns contratemps més que no ens podem permetre. La ciutadania és la que pot i la que ha
de forçar la disminució dels plàstics i altres derivats del
petroli amb les accions quotidianes. I tot és començar,
perquè com deia el Capità Enciam, "els petits canvis son
poderosos". Però cal començar per alguna cosa.
El medi ambient, el clima, la fauna o la natura han
patit l'acció humana fins a límits insospitats, i ara, els
efectes en aquests àmbits són irreversibles. Estaria
bé doncs saber fins on som capaços d’arribar, ara, a
la inversa, amb una acció humana positiva, col·lectiva
i constructiva, perquè de moment, ni tan sols ho hem
intentat. Qui sap. Potser ens sorprendríem de la nostra
‘capacitat de construcció’, si ens hi poséssim.
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Un estiu sense UFFF
El Departament de Salut crida a la prevenció per minimitzar els efectes de les onades de calor
Posa en marxa una campanya que incideix en els consells a seguir davant una situació
meteorològica de risc cada vegada més freqüent

H

idratar-se i beure aigua. Ventilar i mantenir
fresques les llars. Evitar fer esport i esforços a
l'aire lliure a les hores centrals del dia. I protegir-se del sol amb crema solar. N’hi ha més,
però seguint aquests consells bàsics, s’aconsegueix minimitzar significativament els efectes de la calor de l’estiu i especialment de les onades de calor, una situació meteorològica
de risc que cada cop és i serà més freqüent en un clima
cada vegada més calorós.
Per això, el Govern de la Generalitat fa enguany especial
incidència en conscienciar la ciutadania de la importància de
seguir aquests consells elementals. I ho fa a través del Departament de Salut amb la nova campanya ‘Un estiu sense
UFFF’, que estarà activa tot l’estiu i que inclou recomanacions davant aquest fenomen climàtic de risc, especialment
entre la població més sensible i fràgil. De fet, els efectes de
les elevades temperatures de l’estiu ja poden considerar-se
tan preocupants com els de la grip a l’hivern.
Per tant, donat que no hi ha cap vacuna contra els cops
de calor, a l’estiu l’única eina a mà és la prevenció. I això

“El Govern de la Generalitat fa enguany
especial incidència en conscienciar la
ciutadania de la importància de seguir
aquests consells elementals”
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significa seguir els consells de la campanya, els
materials audiovisuals de
la qual –vídeos, ventalls,
cartells, xapes- es difondran a través dels canals
de comunicació del sistema sanitari públic català,
per xarxes socials i pels
mitjans de comunicació.
Aquests missatges van en
la línia del que recomana
el Pla d’actuació per prevenir els efectes de les
onades de calor sobre la
salut, que està coordinat
per l’Agència de Salut
Pública de Catalunya i el
Servei Català de la Salut
(CatSalut), amb la participació del Departament de
Territori i Sostenibilitat i
el Servei Meteorològic de
Catalunya, entre d’altres.
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“Durant l’estiu passat, en què es van
produir 2 onades, es
van notificar 65 casos de cop de calor
i van morir 28 persones, la xifra més
elevada registrada
des del 2004”

La xarxa de salut s’adapta a les
necessitats de l’estiu
De la mateixa manera que la població ha de prevenir
per adaptar-se a aquest clima calorós, la xarxa sanitària
pública de salut adequa els serveis a l’activitat assistencial que es preveu a l’estiu, quan la població sovint es
concentra en unes zones determinades, sobretot a la
costa.
Així, el CatSalut augmentarà el dispositiu de professionals per reforçar l’atenció primària i hospitalària, el
que suposa disposar de fins a 503 professionals equivalents addicionals, la majoria per als equips d’atenció
primària. En aquest àmbit, les regions sanitàries de Terres de l’Ebre, Tarragona i Girona són les que reben la
major part d’aquest increment de personal. Pel que fa
als hospitals, com cada estiu, el dispositiu permetrà respondre a l’activitat programada –que baixa en aquests
mesos– i a la urgent, tot seguint criteris clínics, mantenint les intervencions amb ingrés i d’alta complexitat i
prioritzant la cirurgia cardíaca i oncològica. Cal reiterar
que aquesta adequació funcional dels centres és transitòria i adaptable a les necessitats d’assistència que es
produeixin, de manera que es pugui donar una resposta
adequada i flexible en tot moment.
Per últim, el Sistema d’Emergències Mèdiques
(SEM) també reforça el dispositiu aquest estiu amb 25
unitats addicionals de suport vital bàsic i avançat, que
realitzaran 31.260 hores de servei. Aquestes mesures
amplien la cobertura a les zones de costa, en què durant l’estiu augmenta significativament la població.

El perill del cop de calor
L'excés de calor pot suposar un perill per a la salut
i agreujar una malaltia crònica o provocar deshidratació i esgotament. Si l'exposició a temperatures molt
altes es prolonga, la temperatura del cos pot elevar-se
fins a nivells perillosos i es pot patir un cop de calor.
Aquest trastorn, que pot arribar a tenir conseqüències molt greus, requereix atenció mèdica immediata.
Els infants, però també la gent gran o les persones
que pateixen malalties cròniques, estan especialment
exposats a patir les conseqüències d’una calor excessiva, com ara un cop de calor o deshidratació.
De fet, durant l’estiu passat, en què es van produir
2 onades, es van notificar 65 casos de cop de calor i
van morir 28 persones, la xifra més elevada registrada
des del 2004. De les 28 persones, la majoria ja tenia
una patologia de base o estava a l’aire lliure, treballant o fent esport.
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200.000 ciberatacs al dia a
les empreses
De perills, “d’haver-n’hi, n’hi ha”, i amb Internet encara
més. Probablement, l’enemic número 1 de les pimes del nostre país són els hackers de qualsevol mena, classe i condició.
Les xifres són esgarrifoses: més de 200.000 atacs diaris a pimes
molt preocupades per les seves dades. De fet, Espanya és el
tercer país en atacs cibernètics.
El ciberrisc és la possibilitat que el teu negoci pateixi un
atac informàtic.
El ciberatac és l’intent de vulneració de les teves dades informàtiques, bé amb correus nocius, bé amb robatori de dades
sensibles personals, financeres, etc., o amb una campanya de
desprestigi cap a la teva marca i reputació.
L’enemic és dins
El 70% dels ciberatacs es produeixen dins de la mateixa empresa i són fruit de l’actuació de persones que hi treballen, intencionats o per descuit. Provoquen danys directes i danys col·laterals i poden lesionar la línia de flotació de l’empresa i afectar-ne
les vendes. Aquesta és una pràctica molt comuna que desconeixen les mateixes pime; és per això que són atacades.
Els hackers fan servir les pimes com a porta
falsa dels grans
Sovint, les petites empreses són la ”porta falsa” d’accés a
les grans corporacions o institucions, i els hackers ho saben.
Espanya està formada per ”peixos petits”, que són proveïdors
de ”peixos més grans”. Si un proveïdor, per molt petit que sigui,
és atacat, pot intoxicar tota la resta i ser-ne responsable.
La bona notícia és que hi ha una solució. A Espanya es calcula que un 35% de les empreses de totes les mides inverteixen en ciberassegurances. Aquestes assegurances són cada
vegada més sol·licitades, protegeixen el teu ”modus vivendi”
i el dels teus treballadors de danys més greus i poden cobrir la
responsabilitat multimèdia, la seguretat i la privacitat; restablir
les dades, les pèrdues d’ingressos comercials, les despeses de
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gestió i l’extorsió per dades. Aquestes pòlisses són un remei que alleuja els perjudicis que causa el sinistre. A més,
les empreses es consciencien i adopten noves mesures de
seguretat que els ajuden a blindar-se millor.
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Text: Josep Anton Pérez
Fotografia: Assoc. Tastavins Juneda

El col·lectiu Tastavins materialitza la
seva passió en una fira
Amb la voluntat de divulgació de la cultura del vi que ha caracteritzat fins ara l'Associació
Tastavins de Juneda, els seus impulsors van voler incrementar encara més la seva activitat
organitzant la primera Fira Tastavins, un certamen que es va celebrar el passat 29 de juny.

L

a Fira Tastavins va reunir vint-i-un cellers de
diferents Denominacions d'Origen, que van
maridar els seus productes amb la gastronomia
de la Masia Tero de Juneda, Cal Sargaire
d'Almacelles, la Cuina de l'Araceli d'Arbeca, el Restaurant la
Placeta d'Arbeca, Xocolata Aynouse d'Agramunt, Formatges
d'Agramunt i el gremi de Forners de Lleida.
El certamen també va incloure un vessant més tècnic amb
les xerrades que van impartir Miquel García i Pilar Salillas
del Celler Lagravera, David Baixas Lehnberg de Mas Regany i
Zoltan Nagy, Gemma Plaza i Sara Pérez.
Pilar Salillas, enòloga; Miquel Garcia, director agrícola del
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Celler Lagravera; i David Baixas Lehnberg de Mas Regany, van
tractar un dels temes d’actualitat en el món de l’enologia: la
biodinàmica com a eina de regeneració dels sòls agrícoles.
Lagravera és un dels referents dels vins biodinàmics a Lleida
i Catalunya i guanyador del distintiu Millor Projecte Ecològic
2018 que atorgaren els premis Vinari aquesta tardor, a part
de Vi de Patrimoni de la Guia dels Vins de Catalunya. Per la
seva banda, David Baixas Lehnbert és impulsor de la granja
biodinàmica Baixas Lehnberg, que produeix most ecològic.
El segon debat tractava un altre tema d’actualitat en tots
els àmbits: la dona en el món del vi. Aquest va ser conduït
pel columnista Zoltan Nagy, autor de ‘Reinas de Copas’;
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Gemma Plaza, enòloga a la bodega Cara Nord
i responsable de producció del celler Tomàs
Cusiné; i Sara Pérez, enòloga a Mas Martinet i
a Venus la Universal de Falset, un projecte en
comú amb la seva parella René Barbier.
L'escenari central de la Fira va ser la Plaça
Catalunya de la capital de les Garrigues, un
espai en el qual es van compaginar la zona
expositiva i la de degustació amb actuacions
musicals, artístiques i d'animació per als
menuts, així com accions solidàries en suport
a l'Associació de Familiars i Amics de Nens
Oncològics de Catalunya (AFANOC).
La primera experiència de gran format de
l'Associació Tastavins de Juneda va fer front
a les altes temperatures del cap de setmana
amb la instal·lació d'uns aspersors de nebulització, una iniciativa molt ben rebuda per les
1.500 persones que van assistir a la fira. Satisfacció per part dels organitzadors i del públic,
que va propiciar que els cellers arribessin a
servir al voltant de 900 copes.
L’Associació Tastavins
L’Associació Tastavins sorgeix l'any 2016
d'un grup de junedencs amants del vi. Des
d’aleshores, no ha parat de créixer i compta
actualment amb gairebé un centenar de
membres. Organitza durant tot l’any diferents
tastos que cada cop tenen més adeptes, de
manera que freqüentment han de penjar
el cartell de “places esgotades”. El seu tast
especial “Sant Jordi”, reservat exclusivament
per a dones, i el Tast especial “Cassoles”,
són uns dels que apleguen més gent. A més,
col·laboren activament amb altres entitats en
diferents esdeveniments del poble.

La primera Fira Tastavins va comptar
amb la participació dels cellers:
Celler Analec, Nalec (Lleida), DO Costers del Segre
Celler Batlliu de Sort, Olp (Lleida), DO Costers del Segre
Cal Cabo Celler, Sant Martí de Maldà (Lleida), DO Costers del Segre
Celler Castell d’Encús, de Talarn (Lleida), DO Costers del Segre
Castell del Remei, Penelles (Lleida), DO Costers del Segre
Cérvoles Celler, la Pobla de Cérvoles (Lleida), DO Costers del Segre
Celler Clos Pons, l’Albagés (Lleida), DO Costers del Segre
Celler Costers del Sió, Balaguer (Lleida), DO Costers del Segre
El Vinyer, Fígols, Tremp (Lleida), DO Costers del Segre
Cava Forns Raventós, Santa Fe del Penedés (Barcelona), DO Cava
L’Olivera Cooperativa, Vallbona de les Monges (Lleida), DO Costers del Segre
Celler Lagravera, Alfarràs (Lleida), DO Costers del Segre
Mas Blanch i Jové, Pobla de Cérvoles (Lleida), DO Costers del Segre
Celler Matallonga, Fulleda (Lleida), DO Costers del Segre
Celler Rendé Masdéu, l'Espluga de Francolí (Tarragona), DO Conca de Barberà
Cellers Tarroné, Batea (Tarragona), DO Terra Alta
Celler Terrer del Pallars, Figuerola d’Orcau (Lleida), DO Costers del Segre
Tomàs Cusiné, El Vilosell (Lleida), DO Costers del Segre
Família Torres, celler Purgatori, Juneda (Lleida) DO Costers del Segre
Celler Vila Corona, Vilamitjana (Lleida), DO Costers del Segre
Celler Vinya els Vilars, Arbeca (Lleida), DO Costers del Segre

“L'escenari central de la Fira
va ser la Plaça Catalunya de
la capital de les Garrigues, un
espai en el qual es van compaginar la zona expositiva i la
de degustació amb actuacions
musicals, artístiques i d'animació per als menuts, així com
accions solidàries en suport
a l'Associació de Familiars i
Amics de Nens Oncològics de
Catalunya”
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El somni d’uns nostàlgics
recupera La Fontana de Bellpuig
En cada poble ha existit o existeix un local popular, un lloc de trobada i tertúlia, una mena de
santuari on hi poden succeir tota mena de rituals. Casals, Ateneus i locals socials molt apreciats,
molts dels quals es van construir amb l’aportació econòmica i laboral dels mateixos veïns.

Text i fotografies: Josep Anton Pérez
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A

quests locals van anar desapareixent a mesura que va anar evolucionant el teixit assembleari i els
hàbits del públic.
Però el significat, la nostàlgia o la voluntat de recuperar arquitectura i patrimoni
social i cultural ha impulsat algun nostàlgic
a recuperar algun d’aquests espais, com ha
sigut el cas de La Fontana de Bellpuig.
Aquest edifici es va impulsar des de
l’Ateneu Prat de la Riba, una entitat fundada l’any 1932 per la Lliga Regionalista de Catalunya, que va ser instigadora d’activitats
culturals, socials i de cultura popular. Tot el
dinamisme de l’entitat es canalitzava des
del centre logístic situat al Cafè Suís. L’any
1934 es va decidir construir un espai propi
que es va inaugurar l’1 d’abril del 1935.
La nova seu de l’Ate“L’espai es va convertir en seu d’un
neu Prat de la Riba va
important dinamisme social i culrebre visites rellevants
tural de Bellpuig. Durant les Festes com la del fundador
Majors, organitzava els seus propis de la Lliga Regionalista, Francesc Cambó; o
balls en paral·lel als que es feien a
l’arquitecte Josep Puig
i Cadafalch, que va ser
l’envelat del municipi”

president de la Mancomunitat de Catalunya.
L’espai es va convertir en seu d’un important dinamisme social i cultural de Bellpuig.
Durant les Festes Majors, organitzava els
seus propis balls en paral·lel als que es feien
a l’envelat del municipi.
L’any 1936 es va clausurar el local per
ordre governativa amb l’inici de la contesa
civil, i va romandre tancat fins a l’any 1937,
en què va ser utilitzat pel sindicat obrer CNT.
L’any 1939 l’església parroquial de Sant
Nicolau va patir un incendi, i durant el període d’obres, l’Ateneu Prat de la Riba va fer les
funcions de lloc de culte.
L’època de deteriorament i declivi de
l’edifici va arribar als principis dels anys 40,
quan es va convertir en magatzem de la farinera Climent Besa, una funció que fa dur a
terme fins al 1959.
Després d’aquest periple, l’edifici es reconverteix adoptant el nom popular de La
Fontana, que prové de l’Agrupació Cultural i
Esportiva Fontana, qui van recuperar-lo com
a seu social fins a l’any 1994.
El local va quedar en l’oblit, però la seva
història es mantenia en la memòria de molta
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gent de Bellpuig i rodalia. L’essència d’activisme d’uns nostàlgics emprenedors que hi han incorsocial i cultural encara es percebia en els seus porat nous usos adaptats als hàbits de la socimurs, com les vibracions d’una memòria que el etat actual, i on gastronomia forma part de la
Miquel, el Jordi i el Ramon, un bon dia, van de- seva cultura i convivència. La Fontana torna a
cidir-se a recuperar i transportar a l’actualitat ser espai de culte, un lloc on fer el vermut, on
en arrencar el seu projecte personal i familiar.
participar de la seva gastronomia o bé gaudir
Aquest trio va consensuar la decisió de re- de la seva programació cultural, que ha reviscuperar aquest espai i la seva activitat amb el cut gràcies a un somni fet realitat del Miquel,
seu entorn familiar, amb el qual va comptar per el Jordi i el Ramon.
desplegar la iniciativa, i ho va tirar endavant. Els
nostàlgics emprenedors volien que la reforma
s’adaptés a les necessitats del moment però
sense perdre’n l’essència inicial.
La reforma contemplava un interiorisme
minimalista però molt atractiu, amb materials
actuals però, al mateix temps, de caire atemporal. Un entorn que ara es compagina amb una
proposta gastronòmica pensada per compartir
amb amics i família.
La combinació es comple- “La reforma contemplava un interiorisme
ta amb una programació artística i cultural que té com a minimalista però molt atractiu, amb mateescenari el magnífic espai ex- rials actuals però, al mateix temps, de caire
terior de l’edifici.
atemporal. Un entorn que ara es compagiBellpuig ha recuperat un
dels elements patrimonials na amb una proposta gastronòmica pensamés emblemàtics de la mà da per compartir amb amics i família”
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Text: Marina Pallàs
Fotografia: Turisme de Lleida | Fotografia Seu Vella: ©Lauren Sansen

Lleida, la ciutat que sempre
torna a alçar-se
En un lloc de la ciutat de Lleida, fa segles que el temps s’ha aturat.
Des de fa exactament 896 anys, la ciutat, carrers i el que seria el seu jardí, l’horta, es troben sota el
recer d’un monument que ha vist, a través de la boira i dels sols ponents, gelar-se i florir, derruir-se
i erigir-se un cop més la capital de l’oest de Catalunya fins a esdevenir el que és avui.
El Castell dels Templers de Lleida s’alça al Turó de Gardeny sempre esperant-nos, sobre unes pedres
que xiuxiuegen història cada cop que ens hi apropem, testimonis d’una vida antiga que persisteix
en el temps i s’estén en l’espai com les arrels. Turisme de Lleida ens proposa les millors maneres per
atansar-nos-hi, tant de dia com de nit.

16

TR La revista de www.territoris.cat

Templer per una nit
Els dels Templers era tot un univers que a Catalunya i especialment a Lleida, ara fa vuit segles, va deixar escrits uns
episodis apassionants i que son clau en la història del país.
La casa templera de Gardeny era un dels centres neuràlgics i
de poder del Temple a la Corona d’Aragó, i Turisme de Lleida
ens dona l’oportunitat de retrocedir fins aquella era per entendre el poder i els valors dels anomenats soldats de Crist,
que feien vida en les seves estances. I quina millor manera
de viure-ho que fent un mateix de templer? En aquesta proposta, que té lloc a la nit, els participants podran viure en
primera persona l’experiència fent de personatges de l’època templera. Això sí! Com al mateix néixer, el personatge
que et toqui és aleatori, així que, al llarg de la visita, cadascú
s’haurà d’avenir amb el seu destí.
Quan? El 4, 20, 25 i 30 de juliol i el 17, 22 i 31 d’agost a
les 20.30 hores.

Gardeny de nit (visita guiada)
Non nobis, domine, non nobis, sed domine, tuo da gloriam.
Aquest era el lema de l’Orde del Temple. Que què vol
dir? Això els ho deixem als guies de Gardeny, que també
ofereixen visites guiades nocturnes per descobrir la història
de la poderosa comanda templera dels monjos guerrers, i
per contemplar les vistes de la ciutat i l’horta del Turó de
Gardeny a través dels ulls d’una història plena de misteris i
encara molt desconeguda.
Quan? El 6, 13, 16 de juliol i el 3, 8, 15 i 27 d’agost a les
20.30 hores.

Els cavallets del temple
Però a part dels templers, hi havia uns altres protagonistes indubtables d’aquesta era als qui també cal prestar atenció: els cavalls, lleials companys d’aquests monjos i guerrers.
Els cavalls s’usaven pel transport, per l’oci i la guerra. És en
aquest últim camp on aquests animals suposaven un tresor
pels templers, ja que els necessitaven per la defensa de Terra
Santa. I resulta ser que els templers de Gardeny gaudien de
fama per la gran qualitat dels seus cavalls, que abastien a les
cases d’orient amb aquests fins.
Amb aquesta activitat, els més petits podran conèixer la
història templera a través dels fidels amics dels soldats de
l’ordre, i elaboraran un cavallet perquè els acompanyi en futures aventures templeres.
Quan? El 3, 17 i 31 de juliol i el 14 i 28 d’agost a les 10.30
hores.
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Durant l’estiu, a més, Turisme de Lleida fa una promoció
perquè tant residents com visitants forans que pugin amb
el bus turístic tinguin l’entrada gratuïta per poder visitar el
castell i visualitzar l’audiovisual que explica la història dels
templers, tots els matins amb les sortides del bus de les
10.00, 11.00 i 12.00 hores. El Castell, a banda de les activitats, roman obert al visitant de dimarts a diumenge de 10.00
a 14.00 hores. Com en la resta de l’any, les visites guiades
Les Veus de la Cuirassa
Entre altres coses, el castell de Gardeny va ser testimoni de la melancolia
que envaïa els carrers del centre quan,
fa 500 anys, els últims jueus lleidatans
eren expulsats de la ciutat i deixaven
enrere la Cuirassa, el barri que els va
permetre seguir les seves tradicions i
dotar la ciutat d’un ric llegat intel·lectual. Però en algun moment, la Cuirassa
havia arribat a ser una de les comunitats jueves més importants de l’antiga
Corona d’Aragó, amb privilegis reials
únics i una pròdiga comunitat científica amb escola de medicina pròpia.
Amb tot, això només constava en documents escrits: gairebé no hi havia
testimonis materials de la seva presència a la ciutat... O això
es creia. Tres anys de treball obstinat d’arqueòlegs, historiadors i arquitectes han posat al descobert les joies que confirmen la presència i prosperitat jueva a la Cuirassa, en forma
de carrers, tallers pergaminers i, fins i tot, la casa d’un ric
prohom jueu: la Casa del Progrom. Una “casa-tresor” que
s’ha definit, directament, com una “caixa de sorpreses”, i
que s’hauria incendiat en l’atac que va patir el call a finals
del segle XIV, ensorrant el sostre i atrapant en el seu interior
Lleida City Tour
I des del cor de la ciutat, Turisme de Lleida també ha preparat una agradable ruta panoràmica a peu, que arrenca des
de la part baixa de la ciutat i seguint un dels eixos comercials
més llargs d’Europa fins a coronar el turó de la Seu Vella. La
ruta passa per punts tan capitals com la Capella Peu del Romeu: camí de Sant Jaume i la tradició dels fanalets; la Catedral Nova: la llegenda de la Verge del Blau; l’Antic Hospital de

diürnes del Castell dels Templers de Gardeny tenen lloc cada
quart diumenge a les 12 del migdia, amb un preu de 5 euros i
sortida des del mateix Castell. Cada segon diumenge de mes,
es repeteix l’activitat “Templer per un dia” en horari diürn.
En totes les activitats, es donarà una galeta dels templers, obsequi de Turisme de Lleida.

tots els secrets i un seguit d’objectes únics a la península,
inclosos els de luxe d’importació. De la mà d’un guia coneixedor d’aquest llegat, la visita guiada “les Veus de la Cuirassa” ofereix l’oportunitat de ser els primers en 500 anys en
poder passejar pels carrers del passat jueu de Lleida i, fins i
tot, escoltar de viva veu el relat d’aquells que hi visqueren,
prosperaren i que finalment foren expulsats.
Quan? El 2, 11, 18 i 27 de juliol i l’1, 10, 13, 24 i 29
d’agost a les 20.30 hores.
Santa Maria: hospital de pelegrins i pobres al centre cultural;
l’Avinguda Marqués de Blondel: precursor de l’aigua a Lleida;
la Plaça Sant Francesc i les cases modernistes; la Paeria: palau medieval i seu del govern municipal; Indíbil i Mandoni,
cabdils ilergetes; i, finalment, el conjunt monumental de la
Seu Vella.
Les visites guiades, amb punt de sortida a l’oficina de
Turisme de Lleida, tenen un preu de 5
euros i son gratuïtes per als menors de
13 anys.
Quan? Tots els dilluns de juliol i
agost i tots els diumenges de l’any a
les 11.30 hores.

Feu la inscripció prèvia al:
973 700 319
infoturisme@paeria.cat
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Text i fotografies: Josep Anton Pérez

Roser Capdevila (Les Tres Bessones):
“Lleida està sacsejant Catalunya”
“Lleida està sacsejant Catalunya”. Amb aquesta sentència, l'escriptora i il·lustradora Roser Capdevila manifestava que, darrerament, projectes culturals lleidatans estan tenint una gran repercussió a Catalunya, referint-se a iniciatives com el Gargar de Penelles i, ara, el Premi d'Àlbum
Il·lustrat Vila de Térmens, on l’autora participava amb la seva presentació.

L

'autora dels personatges de culte de Les Tres Bessones afirmava que la convocatòria de Térmens,
actualment, és l'única d’aquest tipus a Catalunya,
fet que representaria una oportunitat per a joves
promeses de l'escriptura i la il·lustració infantil. Capdevila
serà membre d'honor del jurat del Premi Vila de Térmens.
El que serà president del jurat, l'escriptor i editor Ramon
Besora, assegurava que els pares haurien de tenir la sensibilitat d'apropar la lectura als seus fills, ja des d’abans de néixer, igual com es fa habitualment amb les cançons i la música. Afirmava, a més, que l'àlbum il·lustrat ha de ser el primer
contacte de l'infant amb les lletres, la lectura i l'escriptura.
Tant la Roser Capdevila com el Ramon Besora van coincidir en el fet que, tot i la gran quantitat d’il·lustradors i il·lustradores que té Catalunya, hi ha pocs premis que recone-
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guin la feina que fan aquests professionals de la il·lustració.
“Tenim grans professionals de la il·lustració amb reconegut
prestigi en l’àmbit nacional i internacional però, tot i això,
ens falten grans premis que reconeguin el treball que es fa
a casa nostra en aquest àmbit”, va expressar la Roser Capdevila. “Les Terres de Lleida estan sacsejant Catalunya: ho
han fet a Penelles i ara ho fan a Térmens amb aquest Premi
d’Àlbum Il·lustrat que és únic a Catalunya”, va assegurar la
popular il·lustradora.
Per la seva banda, l'alcaldessa de Térmens, Concepció
Cañadell, va explicar que es tracta d'una aposta per la cultura i la projecció del municipi de la Noguera, una iniciativa amb la qual es vol aconseguir la complicitat de l'Escola
Alfred Potrony i la ciutadania. Cañadell va assegurar que
aquesta vol ser una iniciativa que pugui tenir continuïtat i
de la que en puguin derivar altres projectes.
La impulsora del projecte, Sílvia Rodríguez, va explicar que la convocatòria tindrà
una dotació econòmica de 4.000 euros, i estarà oberta a totes les obres il·lustrades de
tema lliure, inèdites, dirigides al públic infantil i que transmetin valors estètics, ètics i
humans. Els treballs es podran presentar fins
al 30 de novembre, i les bases es poden consultar al web de l'Ajuntament de Térmens.
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El treball guanyador serà publicat per Edicions Salòria de
la Seu d'Urgell, i el consistori ja preveu fer una edició especial
per tal que arribi a totes les escoles de la Noguera.

Les bases
Podran optar al Premi d’Àlbum Il·lustrat Vila de
Térmens que convoca l’Ajuntament de Térmens
totes les obres il·lustrades de tema lliure, rigorosament inèdites, dirigides al públic infantil i que transmetin valors estètics, ètics i humans. Es valorarà que
la temàtica faci referència al món rural i al primer
sector. Per obra il·lustrada, s’entén el conjunt de text
i il·lustració, valorats de manera conjunta, i que en
cap cas, ni text ni il·lustració, poden ser relegats a
una categoria accessòria, sinó que han de tenir un
pes específic similar. El/s autor/s han de garantir
l’autoria i l’originalitat de l’obra presentada al Premi, així com que no es tracti ni d’una còpia ni d’una
modificació d’una altra obra aliena. No s’acceptaran
ni obres pòstumes, ni obres premiades en altres certàmens, ni tampoc obres publicades anteriorment.
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Cal Puro, on el
temps no té pressa

C

al Puro és un allotjament rural independent, situat
al nucli original del poble de Castellnou de Seana
(Pla d’Urgell). L’acollidora casa, totalment restaurada, es remunta a l’any 1695 tal i com indica una
de les pedres de la façana. Guarda l’estructura i arquitectura
tradicional de la zona, de parets de tàpia i pedra tosca, visible en llocs molt determinats, com a les llindes de les portes.
Ideal per a grups d'amics o famílies que vulguin gaudir
d'una estada tranquil·la i còmoda, la casa compta amb tots
els elements de confortabilitat i benestar. A més, podreu
conèixer les activitats pròpies del món rural i gaudir d’un entorn privilegiat on el temps no té pressa.

Serveis i característiques:
• Tres habitacions dobles amb llit de matrimoni
• Una habitació doble amb llits individuals
• Una habitació triple
• Una habitació individual
• Bressol per nadó
• Dos banys complets a la primera planta
• Un bany adaptat a la planta baixa
• Cuina totalment equipada.
• Menjador-cuina de 40 m2
• Sala d'estar amb televisió
• Celler
• Golfes amb jocs de taula, futbolí i ping-pong
• Barbacoa amb llenya inclosa
• Pati interior amb cistella de bàsquet
• Piscina i jacuzzi exterior
• Bicicletes i patins.
• Tanca amb portal de futbol
• Wifi

Més informació:

Cal Puro
Plaça Església, 5 - 25265 - Castellnou de Seana
637 81 20 30
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Fotografies per ordre: Núria Costa(1), Getty Images(2), Arxiu Parc Natural de l’Alt Pirineu (3) i Marc Garriga (4)

Els Parcs Naturals del Pirineu lleidatà
s’omplen d’activitats a l’estiu
El Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici i els parcs naturals de l’Alt Pirineu i el
Cadí-Moixeró són un reclam turístic de primer nivell durant l’estiu, atès que acullen activitats
i rutes guiades per viure experiències úniques amb la família, amb la parella o amb els amics.
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tineraris guiats, sortides amb guies interpretadors,
exposicions, jornades, cursos, fires i festes, etc. formen part dels programes d’activitats dels tres espais
naturals protegits, que tenen com a principal objectiu
descobrir el seu medi natural i cultural. Descobrir el medi
natural i cultural de la Vall de Boí, la vall de Barravés, la Val
d’Aran, les Valls d’Àneu, la vall d’Àssua i la Vall Fosca és l’objectiu principal dels itineraris i les sortides amb els guies interpretadors, les exposicions i les jornades organitzades pel
Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici i diferents empreses, associacions i ens locals.
Entre els itineraris de natura organitzats directament pel
Parc Nacional destaquen “Flors de colors rodolí”, “Carenejant entre valls”, “El Parc en blanc i negre”, “Surt del cau!
No siguis marmota...”, “Un bosc ombrívol”, “Viatge al país
dels menairons”, “Estanys
amagats”, “A bocafoscant”,
“Supo supo al Portarró”,
“Gigants deth bosc”, “Estirem lo fil!”, “...de pastores
i auvelles!”, “De Santa Maria a Sant Julià”, “Cultius
de biodiversitat”, “Les veus
del Pamano”, “Pastors del
Neolític”, “La vall d’Àssua al
natural”, “Menja’t les estrelles”, “La vida secreta dels
muixirecs”, “Nit Catalana
de Ratpenats”, “Nits astronòmiques a la Vall de Boí”,
“Estanys profunds”, “Sortida
botànica”, “La ramaderia al
Parc”, “Marmotes”, “Ascensió a la Pala Alta de Sarradé”, “Sortida arqueològica a
Casesnoves”, “A l’ombra de
la lluna plena”, “Sortida Geomorfològica”, “Creus que
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“Descobrir el medi natural i cultural de
la Vall de Boí, la vall de Barravés, la Val
d’Aran, les Valls d’Àneu, la vall d’Àssua
i la Vall Fosca és l’objectiu principal dels
itineraris i les sortides amb els guies
interpretadors”
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saps sobre bolets?”, “Les flors de la Vall Fosca”, “Els estanys
de la Vall Fosca”, “Història de la Central i del Parc a la Vall
Fosca” i “Les pedres ens parlen”.
Per afrontar la temporada d’estiu i millorar l’acolliment
als visitants, el parc ha obert el centre d’informació d’Estany
Gento i els punts d’informació del planell d’Aigüestortes i de
l’estany de Sant Maurici. La resta de centres d’informació i
cases del parc han ampliat també els horaris durant la temporada estival, i d’aquesta manera el diumenge a la tarda els
centres també romandran oberts.
El Parc Natural de l’Alt Pirineu inclou en la programació
d’estiu activitats de senderisme interpretatiu, cursos, tallers,
jornades, activitats de voluntariat, exposicions, xerrades,
projeccions, marxes populars i visites guiades ofertes per les
empreses i les associacions que disposen de guies-interpretadors del parc, com també activitats populars vinculades als
recursos naturals del territori, com ara fires, festes, festivals
i aplecs.
Entre les sortides de senderisme interpretatiu programades destaca “Descobrint el Parc en format relaxa’t. Ars: història, art i natura”. També se celebraran les trobades transfrontereres al Port de Boet, al Port de Martérat-Tavascan, al
Port de Salau i al Pic de Medacorba. Pel que fa a les fires, a
l’agost es pot gaudir de la BirrÀneu a Esterri d’Àneu (dies 6
i 7), el Mercat Càtar de Castellbò (dies 10 i 11), la Fira d’Artistes i Artesans de les Valls d’Àneu a Esterri d’Àneu (dia 15),
la Fira de Bruixes i Encantades del Pallars a Ribera de Cardós
(dies 16 i 17), la Fira de l’Ovella de Llavorsí (dia 17) i la Fira
Medieval d’Escaló (del 20 al 22).

28

“Per afrontar la temporada d’estiu i
millorar l’acolliment als visitants, el parc
ha obert el centre d’informació d’Estany
Gento i els punts d’informació del planell
d’Aigüestortes i de l’estany de Sant
Maurici”
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Finalment, cal esmentar
les visites guiades al poble i
al complex hidroelèctric de
Tavascan, a l’espai museístic del ferro “Casa Sintet”,
al despoblat de Santa Creu
de Llagunes, als búnquers
de Vilamur, a la serradora
d’Àreu, a l’antiga farinera de
Montferrer, al Jardí d’Herbes
de l’Alt Pirineu, al poble de
Son, al romànic de la vall de
Cardós i un recorregut per
conèixer la fauna dels Pirineus.
Pel que fa al Parc Natural del Cadí-Moixeró, s’han
programat activitats diverses al Centre d’Interpretació de la
Flora de Tuixent i cursos d’estiu amb els artesans d’Ossera i
Tuixent per aprendre a cultivar plantes aromàtiques, a cuinar amb ortiga i saüc, a elaborar melmelades, confitures i
bolets amb vinagre, etc., o fer itineraris naturalistes.
A més, es duran a terme els itineraris de natura “Prat de
Cadí, un dels indrets més emblemàtics del Parc”, “Alàs, Urgellet. Prats, conreus i rec”, “Tuixent-Planells de Sastró”, “El
cim del Comabona”, “Descobrim arbres singulars del Parc”,
“Gósol, l’altra cara del Pedraforca”, “Biodiversitat i qualitat
de l’aigua. Interpretant insectes”, “Pels peus del Cadí, bún-

quers de la línia Pirineus” i “L’espectacle dels rapinyaires migradors”.
A més, es desenvoluparà el 4 d’agost el Josa, país de Càtars, el Festival Càtar al Pirineu a Josa de Cadí, amb fira d’artesans, visites guiades, tallers, teatre, cercavila, etc. Cal destacar així mateix la celebració del 27 al 29 de setembre de la
Fira Arç. Diada dels fruits i herbes oblidades de Catalunya a
Prullans, amb activitats relacionades amb la natura i la cultura popular pirinenca, com ara una passejada per identificar
les plantes i els fruits de l’entorn de Prullans.
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