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Do costers Del segre, els nostres cellers

■ Diuen que el vi expressa el 
caràcter de la terra. En el cas de 
la província de Lleida, els seus 
vins són el mirall de set terri-
toris que s’estenen al llarg de la 
conca del riu Segre i del Pirineu. 
Tot un mosaic que s’aixopluga 
sota la Denominació d’Origen 
Costers del Segre.

Empara les subzones el Se-
grià, Raimat, l’Urgell (que agru-
pa cellers de la Noguera i el Pla 
d’Urgell), Pallars (Pallars Jussà 
i Pallars Sobirà), Valls del Riu 

Costers del Segre, un mosaic de set territoris que 
elabora vins amb caràcter i aposta per l’enoturisme

Corb (l’Urgell i la Segarra), 
Artesa de Segre (la Noguera 
i l’Urgell) i les Garrigues. Són 
paisatges que comparteixen un 
comú denominador, com ara la 
privilegiada situació dels sòls 
calcaris i un clima continental 
amb influència mediterrània, 
marcat per fortes oscil·lacions 
tèrmiques entre el dia i la nit i 
estacions. D’altra banda, a qua-
tre de les set subzones es practi-
ca una viticultura de muntanya, 
que dona com a resultat uns 

amb la col·laboració de:

excel·lents vins d’alçada. Vins 
que, en qualsevol cas, s’elaboren 
amb el màxim respecte pel medi 
ambient. I és que la producció 
sostenible és el pal de paller de 
la DO Costers. 

De fet, la denominació ha es-
tat pionera a aplicar un progra-
ma de sostenibilitat propi, que 
persegueix la millora continua. 
D’aquesta manera, es pretén 
prevenir de la millor manera 
possible els recursos d’avui dia 
sense comprometre els de demà. 

I tot plegat, tenint ben present la 
salut del medi ambient, la res-
ponsabilitat social i la viabilitat 
econòmica.

El vi de qualitat es produeix 
en cellers amb encant, sovint 
familiars, emmarcats en parat-

ges de gran bellesa natural. És, 
doncs, tot un al·licient per explo-
rar un territori, el lleidatà. Tas-
tos, visites guiades per vinyes, 
maridatges, curses i un llarg et-
cètera de propostes conviden a 
assaborir la cultura del vi. 

■ En el conjunt de la de-
nominació predominen les 
varietats blanques tradicio-
nals, com macabeu i parella-
da, així com la internacional 
chardonnay. Així, fa que els 
blancs Costers siguin uns 
vins de perfil més clàssic, 
lleugers, afruitats i acidulats. 
D’altra banda, l’aclimatació 
del chardonnay a la regió ha 
obert la porta a vins de trets 
més moderns, siguin vins 
joves o fermentats en bota 
de roure, que presenten una 
major estructura.

Blancs lleugers i afruitats i negres d’aroma potent
Quant a les varietats ne-

gres, les principals són caber-
net sauvignon, merlot, sirà i 
pinot noir, si bé també hi ha 
presència de varietats tradi-
cionals com l’ull de llebre, la 
garnatxa o el trepat. Tot i el 
toc distintiu que cada celler 
imprimeix als seus vins, els 
negres de la denominació 
comparteixen una aroma po-
tent i un gust equilibrat, al-
hora que ofereixen una bona 
expressió de tanins en boca. 
Per això, resulten saborosos, 
amples i estructurats. els vins de qualitat es produeixen en cellers amb encant, situats en 

paratges de gran bellesa que atrauen els visitants.

Novetats a les Festes de Maig
Pueyo avança que es prepara un “gran escenari únic a catalunya” als camps 
elisis || El grup ZOO serà una de les formacions que hi actuaran

Imatge de les Festes de la Tardor de l’any passat.

segre

❘ lleiDa ❘ La Paeria prepara la Fes-
ta Major de Maig seguint amb 
el model de potenciar el talent 
local, la presència femenina i 
la dimensió familiar de les ac-
tivitats, segons va assenyalar 
dijous l’alcalde de Lleida, Mi-
quel Pueyo, en una entrevista 
a ACN. Segons Pueyo, treba-
llen en un nou format de pregó 
i perquè els Camps Elisis puguin 
acollir un gran escenari “únic a 
Catalunya”. També va avançar 
que el grup valencià ZOO serà 
una de les formacions que hi ac-
tuaran aquest any.

L’alcalde va explicar que el 
treball se centra en el model que 
ja es va posar en pràctica a les 
Festes de la Tardor, que passa 
per potenciar el talents local i 
femení, alhora que es busca que 
les activitats de nit comencin i 
acabin abans, “a una hora ra-
onable”. L’alcalde va conside-
rar “essencial” en el marc de 
la “cultura és segura” que la 
“societat lleidatana pugui anar 
trobant aspectes que la il·lusi-
onin en el dia a dia” per mini-
mitzar l’impacte de la pandèmia 

festes activitats

en l’estat d’ànim de la població. 
“Necessitem esperança i il·lusió 
per tirar endavant”, va afirmar 
a l’ACN.

Així mateix, va explicar que 
esperen tenir un nou equipa-
ment als Camps Elisis, del qual 
no va voler avançar més detalls 
i només va concretar que serà 

“un megaescenari únic a Ca-
talunya”. El programa detallat 
es donarà a conèixer pròxima-
ment. Pueyo també va destacar 
la voluntat de trobar la fórmula 
per facilitar als firaires que pu-
guin treballar, ja que es tracta 
d’un sector que ha patit molt 
l’impacte de la crisi de la Covid.

Obren la licitació 
per instal·lar           
les firetes a 
l’antiga Hípica
■ La Paeria, a través de 
l’Empresa Municipal d’Ur-
banisme, ha convocat la 
licitació de la finca urbana 
de l’antiga Hípica, situada 
al camí de Grenyana de 
Lleida, per desenvolupar 
activitat recreativa de les 
firetes durant determinats 
períodes de l’any. La lici-
tació es porta a terme per 
un pressupost de 50.820 
euros. 

L’anunci assenyala que, 
a pesar que la situació epi-
demiològica no fa possi-
ble a dia d’avui celebrar 
aquest tipus d’activitat, 
considera que s’ha d’ini-
ciar la licitació per estar 
preparats una vegada es 
permeti per part de les au-
toritats sanitàries.

lleida Ocasió, del 14 
al 16 de maig, amb 
trenta expositors

fires

❘ lleiDa ❘ La 24 edició de Lleida 
Ocasió se celebrarà els dies 
14, 15 i 16 de maig i pre-
senta una ocupació del cent 
per cent, amb una trentena 
d’expositors. Tindrà com a 
escenari els pavellons 3 i 4 
de Fira de Lleida, així com 
a la zona exterior. L’entrada 
serà gratuïta. En la passada 
edició, es van vendre més de 
140 vehicles.

avisen dels efectes 
de la pandèmia en 
les persones autistes

dia mundial

❘ MaDriD ❘ La pandèmia ha em-
pitjorat la qualitat de vida de 
les persones amb autisme i 
les seues famílies, especi-
alment en l’àmbit de l’edu-
cació, segons han constatat 
des d’Autisme Espanya amb 
motiu del Dia Mundial de 
Conscienciació sobre l’Au-
tisme, que se celebra cada 2 
d’abril. Alerten d’un major 
risc d’exclusió també en l’àm-
bit laboral.
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El senyor

Antonio Llop Sancho
Ha mort el dia 31 de març del 2021 als 75 anys.
(E.P.R.)

La seva família i els qui l’estimen us agraeixen les mostres de condolença 
rebudes i us demanen una oració pel seu repòs etern.

La cerimònia religiosa se celebrarà en la intimitat de la família,  
seguint el protocol de la situació actual.

 Lleida, 3 d’abril del 2021

El senyor

Jaume Colomés Barril
Ha mort cristianament el dia 1 d’abril del 2021 als 78 anys.
(E.P.R.)

Els qui t’estimem, la teva esposa, Lluïsa; fills, Marisa i Josep Ramon; fills 
polítics, Carlos i Maria Àngels; nets, Andrea, Íngrid, Joel i Jordi; germana,  
Maria Carme, cunyats, nebots i família tota us agraïm les mostres de respecte  
i condolença rebudes. 

Se celebrarà una missa en record seu el dia 11 d’abril del 2021,  
a les 11.00 hores, a l’església parroquial dels Alamús.

 Els Alamús, 3 d’abril del 2021

La senyora

María Farré Arbonés
El personal de TEYME Tecnología Agrícola i SOLTEKA 

NEW s’uneixen al dolor de la família i expressen  
el condol al seu company Josep M.

 Lleida, 3 d’abril del 2021

Visita Tàrrega un besnet de 
l’alcalde de la Guerra Civil
Josep Devant va ser primer edil de la capital de l’Urgell entre 1936 
i 1938 || Senyalitzen dos fosses al Pallars, a Figuerola i Gavet

història memòria

redacció
❘ TàrreGa ❘ Guillem Devant Frei-
xas, besnet de Josep Devant 
Miralles (1900-1979), que va 
ser alcalde de Tàrrega entre 
abril de 1936 i abril de 1938, 
va visitar dijous la capital de 
l’Urgell acompanyat de l’histo-
riador local Jaume Ramon Solé 
i del regidor de Ciutadania, Xa-
vier Rossell. Ramon defineix 
Josep Devant com “l’alcalde 
oblidat”. Guillem Devant es va 
interessar per la trajectòria del 
seu besavi i per Tàrrega, per la 
qual cosa dijous va passar per 
l’Arxiu Comarcal, on va poder 
veure documents firmats pel 
seu besavi quan era primer edil 
de la ciutat; el Museu Tàrrega 
Urgell; l’Escola Pia i el Museu 
Trepat, entre altres espais. 
Ramon va explicar que “Jo-
sep Devant va ser un destacat 
dirigent a la ciutat d’Unió Re-
publicana primer i d’Esquerra 
Republicana després”.

D’altra banda, la direcció 
general de Memòria i del Me-

morial Democràtic va instal·lar 
ahir dos plaques, una al cemen-
tiri de Figuerola d’Orcau i al-
tra al de Gavet de la Conca, 
al Pallars Jussà, on estan en-
terrats vint soldats recuperats 
el 2017 en fosses de la Guerra 
Civil, disset a Figuerola i tres 
a Gavet.

En aquest sentit, el Govern 
va anunciar ahir en un comu-
nicat que destinarà a Catalu-
nya 335.000 euros en matèria 
de Memòria Democràtica per 
“buscar, identificar i digni-
ficar” persones desaparegu-
des durant la Guerra Civil i la 
dictadura.

seGre

el descendent de l’alcalde Josep devant, a l’arxiu comarcal.

Exposició simbòlica ■ La Confraria de la Pietat de l’asso-
ciació de veïns de Jaume I de Lleida va exposar ahir, com 
cada Divendres Sant, la imatge al local social. La imatge de 
la Verge podrà visitar-se fins avui a la tarda.

jorDi CurCó

‘La Passió’ llueix a Cervera ■ Enguany tampoc hi ha represen-
tacions de La Passióde Cervera, però els seus personatges 
surten al carrer, com els que ja llueixen en una façana del 
Gran Teatre. El dia 10 també s’inaugurarà una exposició.

paTronaT De la passió De CerVera

Platja d’Aro reinstal·la el monòlit ■ L’ajuntament de Platja 
d’Aro va reinstal·lar ahir al parc dels Estanys el misteriós 
monòlit d’acer que va aparèixer dimarts en una platja del 
municipi i que va ser tombat poc després per uns joves.

aCn
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