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PALLARS JUSSÀ

Ingressa del fons documental de
l’Ajuntament de Salàs de Pallars
a l’Arxiu Comarcal del Jussà

El cuiner Òscar Luzón, del
restaurant Gabs, guanya el XXIV
Concurs Joves Àngel Moncusí
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El president del Consell
Comarcal del Pallars Jussà,
Joan Ubach, i l’alcalde de
Salàs de Pallars, Francesc
Borrell, ha signat el conveni de cessió en règim de
comodat de l’ingrés del
fons documental de l’Ajuntament de Salàs de Pallars
a l’Arxiu Comarcal del Pallars Jussà (ACPJ).
En una primera fase, cal
destacar que l’Ajuntament
de Salàs de Pallars ha posat a disposició un professional del món dels arxius,
per tal que la documentació transferida complís al
màxim els requisits d’entrada de documentació
que marca el Departament
de Cultura, el que facilita
enormement el treball posterior dels treballadors de
l’Arxiu Comarcal.
S’han transferit un total
de 671 documents en 198
capses d’arxiu definitiu, totalment classificats, orde-

nats i descrits, de cronologies que van des de finals
del s. XIX a finals del s.XX,
que han estat instal·lats
als dipòsits de l’arxiu. L’inventari d’aquest ingrés es
pot consultar en ‘Arxius en
línia’, a través de la pàgina
web de l’Arxiu Comarcal.
En aquests moments
l’Ajuntament de Salàs de
Pallars està treballant en
l’elaboració i preparació
d’una segona transferència

de documentació.
L’ingrés de la documentació de l’Ajuntament de Salàs de Pallars ha suposat
per a l’Arxiu Comarcal que
sigui el quart ajuntament
de la comarca, després
de Tremp, Talarn i Llimiana,
d’un total de 14 municipis,
en dipositar el seu patrimoni documental a l’ACPJ,
el que denota la tendència
de confiança en la labor de
l’Arxiu Comarcal.

TALARN

L’Exèrcit compta amb l’Acadèmia
Militar per fer-hi cursos els mesos
que no hi ha activitat docent
SUBDELEGACIÓ DEL GOVERN

El cuiner Òscar Luzón, del
r e s t a u r a n t G a b s d e Ta larn, fou el guanyador del
XXIV Concurs Joves Àngel
Moncusí, que ahir es va
celebrar a l’Escola d’Hoteleria i Turisme de Lleida.
Luzón va ser el guanyador
amb les seves creacions
de graó de porc caramelitzat amb puré de carabassa fumada i arròs al
curri, i caneló de poma al
forn amb xocolata blanca
i vainilla, per les postres.
El concurs, dirigit a joves
cuiners lleidatans de fins
a 2 8 a n y s, v a c o m p t a r
amb la participació de 10
persones i el segon premi
va ser per Jordi Vidal, del

restaurant Cal Rotés, de
Linyola, amb la presentació de llescat de garró
de porc amb patata fumada, pera i caragols, i amb
fusió de poma de Lleida,
galeta i cafè de postres.
Per la seva part, el millor
treball de cuina fou per
S a l v a d o r Tr a v a l ó n , d e l
restaurant Ferreruela, de
Lleida.
Els altres participants van
ser Ramon Tudela (Bonum
restaurant, Lleida); Jordi
Pané (Escola d’Hoteleria
i Turisme de Lleida); Oriol Taribó (Hostal Montaña,
Alins); Hector Padilla (Cocou restaurant, Tàrrega);
Roger Vilaró (restaurant

Genial, Lleida); Oriol López
(Escola Joviat, Manresa), i
Genís Costa (restaurant
Aimia, Lleida).
Després de 24 anys, Joves
Cuiners Àngel Moncusí
es consolida com un dels
concursos amb més prestigi de l’Estat. Hostaleria
de Lleida va ser pionera
a l ’ h o ra d e p o s a r- l o e n
marxa donant suport a la
cuina de Lleida i als joves
professionals. En aquesta ocasió, el jurat tècnic
va ser integrat per Martín
Lippo, xef consultor i Juan
Bautista Agreda, xef executiu Grup Areas; i el jurat
degustador, per Jordi Esteve (restaurant Nectarí,
Barcelona); Victor Trochi
(restaurant Les Magnolies, Arbúcies), i Gerard Balasch (restaurant Ferreruela, Lleida).
Pel que fa als criteris de
valoració emprats pel
j u ra t , c a l d e s t a c a r q u e
es contemplen aspectes
com el treball dut a terme
a la cuina (aprofitament
del material, tècniques
emprades, neteja de la
partida) així com el sabor,
la presentació dels plats,
i l’argumentació del producte presentat.
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Acord entre el Consell Comarcal
del Pallars Jussà i Aspid per
impulsar la integració laboral

La subdelegada del govern espanyol a Lleida,
Inma Manso, va explicar
el passat 23 de gener
que l’Exèrcit compta
amb l’Acadèmia Militar
de Talarn com a possible
centre docent per organitzar cursos destinats
als militars. Aquests cursos es celebrarien de gener a setembre, període
en que no hi ha activitat
docent al centre. Manso
va fer aquestes declaracions després d’entrevistar-se amb l’alcalde de
Talarn, Lluís Oliva.
La subdelegada va re-

iterar que aquest 2013 se
celebrarà la tradicional entrega de despatxos i que el
curs acadèmic començarà
al setembre amb tota normalitat. Pel que fa al futur
de l’Acadèmia pel 2014
s’haurà d’esperar a co nèixer les conclusions de
l’estudi que Defensa està
elaborant sobre les instal·
lacions i les futures necessitats. Aquest informe podria estar enllestit al març.
La subdelegada va incidir
que es tractarà, en tot cas,
de cursos esporàdics i no
planificats. Manso va afegir
que l’Acadèmia de Talarn

“és molt important per a
la comarca del Pallars
Jussà, però hem de trobar
altres fonts de dinamització independentment del
que passi amb l’Acadèmia.
De fet, la subdelegada
va explicar que Talarn
busca altres opcions per
obtindre ingressos. Entre aquestes hi hauria
l’aprofitament d’un antic
convent com a alberg;
un viver d’empreses i
una planta de biomassa.
Manso va elogiar les iniciatives promogudes per
l’alcalde de Talarn.

El Consell Comarcal del
Pallars Jussà i l’Associació de Paraplègics i
Discapacitats Físics de
Lleida (ASPID) van signar
el passat 22 de gener, a
Tremp, un conveni de
col·laboració destinat a
promoure la contractació de persones en risc
d’exclusió sociolaboral
i amb discapacitat en el
mercat laboral. Van firmar l’acord Joan Ubach,
president del Consell
Comarcal del Pallars
Jussà, i Montse Bertran,
presidenta d’ASPID. Val a
dir que aquest és segon
acod d’ASPID al Pirineu,
ja que l’entitat també
treballa a l’Alt Urgell.
ASPID portarà a terme
accions d’informació,
orientació i assessora m e n t s o c i o l a b o ra l ;

ASPID

detectarà i promourà iniciatives d’autoocupació;
desenvoluparà formació
bàsica i transversal; i farà
una atenció personalitzada
a les persones implicades.
Entre d’altres, comptarà
amb una borsa de treball
especialitzada.

De la seva banda, el
Consell Comarcal cedirà a ASPID unes instal·
lacions per tal que l’entitat desenvolupi les tasques de promoció, assessorament i formació
laboral entre els usuaris
de la comarca.

