
La campanya ‘del Parc al Plat’ 
reparteix en deu setmanes 
1.300 cistelles de productes
Els productors del Parc Natural de l’Alt Pirineu la 
volen mantenir després de crear-la per la Covid
Esterri de Cardós
MARTA LLUVICH (ACN)
Una trentena de productors ubi-
cats a l’entorn del Parc Natural de 
l’Alt Pirineu, a cavall de les comar-
ques del Pallars Sobirà i de l’Alt 
Urgell, han creat una associació 
per vendre els seus aliments de 
forma conjunta i explorar noves 
vies de comercialització i promo-
ció. A l’entitat hi ha representants 
dedicats al sector de la carn, els 
formatges, el vi i la cervesa o a 
l’elaboració de pastes, entre d’al-
tres, la gran majoria dels quals 
han vingut participant a la cam-
panya Del Parc al plat. Aquesta 
iniciativa, sorgida arran de la Co-
vid-19, ha permès distribuir més 
de 1.300 cistelles de productes 
en deu setmanes i és per això 
que, davant de l’èxit assolit amb 
la campanya, s’ha volgut donar-li 
continuïtat a través d’aquesta no-
va entitat.

El president de l’associació 
de productors, Josep Maria Ra-
basa, va explicar que la situació 
d’emergència s’ha convertit en 

una “oportunitat” per al sector 
de cara a organitzar-se i treballar 
en xarxa per dinamitzar el teixit 
del petit productor i buscar no-
ves línies de comercialització. En 
aquest sentit, va destacar que la 

iniciativa ha servit de “motor” per 
continuar desenvolupant-la i con-
vertir-la en una eina de dinamit-
zació del territori. Per la seva ban-
da, el director del Parc Natural de 
l’Alt Pirineu, Marc Garriga, veu im-

portant apostar per la producció 
local, ja que aquesta implica fer 
costat a “activitats de ramaderia 
extensiva que ajuden a conservar 
una sèrie d’habitats, prats i pastu-
res que són molt importants”.

Concurs sobre 
l’emprenedoria 
al Jussà per als 
alumnes de la 
comarca
L’Ateneu Cooperatiu de l’Alt Pi-
rineu i Aran, els centres de se-
cundària dels Pallars i el Serveis 
Educatius han atorgat dos premis 
a l’emprenedoria i un al millor tre-
ball de recerca sobre l’economia 
social i el cooperativisme. El premi 
a l’emprenedoria s’engloba dins el 
concurs de fotografia digital per 
Instagram en el marc del projec-
te “Pallars, Educar i Emprendre”, 
des del qual es fomenta l’esperit 
emprenedor així com diferents ac-
tituds associades al treball coope-
ratiu. Dues fotografies de Miquel 
Casas del col·legi Maria Immacula-
da i Penda Sanneh de l’Institut de 
Tremp, n’han estat les guanyado-
res.

Nova campanya de 
donació de sang 
els dies 10 i 11 de 
juliol a Tàrrega
La capital de l’Urgell acull di-
vendres 10 i dissabte 11 de 
juliol una nova campanya de 
donació de sang per al Banc de 
Sang. Cal tenir en compte que 
amb la reducció dels contagis 
i malalts als hospitals s’han re-
activat les operacions i tracta-
ments ajornats durant els dar-
rers dos mesos. Per això, ara, la 
necessitat de 1.000 donacions 
pot ser fins i tot superior. 

La junta directiva del Retau-
le de Sant Ermengol ha decidit 
suspendre enguany les repre-
sentacions davant la crisi de la 
Covid-19. L’espectacle medieval 
estava inicialment previst entre 
els dies 1 i 8 d’agost al claustre 
de la catedral de Santa Maria de 
la Seu d’Urgell, però finalment 
no es durà a terme com a con-
seqüència de la pandèmia. Val a 
dir que a l’edició passada, la 46a, 
la xifra de públic va ser de 800 
persones, en un muntatge en el 
que s’impliquen una setantena 
d’actors i tècnics amateurs.

Per la seva banda, l’Ajunta-
ment de la Pobla de Segur (Pa-
llars Jussà) ha decidit ajornar 
també fins al 2021 la primera 

edició del Vianda, el Festival 
Gastronòmic de Muntanya, el 
qual estava inicialment pre-
vist per al mes de maig passat i 
que s’havia ajornat al setembre. 
D’aquesta manera, des del con-
sistori han decidit impulsar un 
certamen “potent i atractiu tant 
aviat com les condicions ho per-
metin”.

La Seu no acollirà enguany 
les representacions del 
Retaule de Sant Ermengol

La Pobla 
també suspèn 

el festival 
Vianda

La Trobada amb els Acordionistes 
del Pirineu, que habitualment se 
celebra el darrer cap de setmana 
de juliol i els primers dies d’agost, 
tindrà lloc enguany entre el 28 
d’agost i el 2 de setembre, com a 
conseqüència de la crisi sanitària 
de la Covid-19. L’esdeveniment, 
que arribarà enguany a la seva 45 
edició, està organitzat per l’Asso-
ciació Arsèguel i els Acordionistes 
del Pirineu i compta amb el su-
port i la col·laboració de diverses 
institucions i entitats. Enguany, 
els concerts que conformen la 
programació es duran a terme 
a la Seu d’Urgell, Puigcerdà, Ar-
sèguel (Alt Urgell) i Montferrer i 

Castellbò (Alt Urgell) i comptaran 
amb la participació de músics de 
Catalunya, Occitània, Aragó, Can-
tàbria, Rússia, Uruguai i Moldà-
via. 

El primer dels concerts tin-
drà lloc a la plaça Joan Sansa de 
la Seu d’Urgell el divendres 28 
d’agost a les vuit del vespre. Dis-

sabte 29 i diumenge 30, se n’han 
programat al Parc de l’Església 
d’Arsèguel en horaris de matí, tar-
da i nit, i dilluns 31, també a Arsè-
guel, hi haurà concerts fins a mig-
dia. Mentre, el dia 1 de setembre, 
la Trobada es traslladarà al Casino 
Ceretà de Puigcerdà, amb un con-
cert a les deu de la nit.

S’aplaça fins al 28 
d’agost la Trobada 
d’Acordionistes 
del Pirineu arran 
del coronavirus

FOTO: Aj. la Seu/ Imatge d’arxiu de la Trobada d’Acordionistes
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FOTO: ACN/ Imatge dels productors del Parc Natural de l’Alt Pirineu que han tirant endavant l’associació
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