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La Paeria no oferirà aquest estiu el programa Esportmania d’activitats infantils ni Estiu dels Petits, per a 
nens de fins a 3 anys, a causa de la pandèmia de coronavirus. En canvi, manté Estiu de Joc per als de 3 
a 14, amb activitats adaptades. Clubs també oferiran estades, igual que algunes cases de colònies.

coronavirus eStiu

La Paeria anul·la Esportmania i Estiu 
dels Petits i farà el de Joc, de 3 a 14 anys
A comarques, ajuntaments treballen per adaptar les seues activitats per als nens
redacció
❘ lleiDa ❘ Les famílies de Llei-
da ciutat tindran aquest estiu 
menys opcions per tenir els seus 
fills entretinguts i poder conci-
liar la vida laboral i familiar. 
I és que la Paeria va anunciar 
ahir la suspensió del programa 
d’activitats esportives infantils 
d’estiu Esportmania, així com 
del denominat Estiu dels Petits, 
dirigit a nens de fins a tres anys, 
a causa de la pandèmia del coro-
navirus. En canvi, sí que oferirà 
Estiu de Joc, per a nens d’entre 
3 i 14 anys, malgrat que amb 
activitats adaptades.

Al principi, l’ajuntament de 
Lleida va anunciar que preveia 
oferir 1.340 places d’Esportma-
nia entre el juliol i l’agost, però 
el regidor d’Esports, Sergi Gon-
zález, va dir ahir que finalment 
han decidit anul·lar el programa 
per “responsabilitat”, ja que les 
activitats se celebren essenci-
alment en equipaments muni-
cipals tancats i perquè l’obliga-
torietat de guardar la distància 
de seguretat impediria les acti-
vitats col·lectives i el treball en 
equip dels nens, bàsiques per 
fomentar la socialització.

Per la seua part, la regidora 

d’Educació, Sandra Castro, va 
indicar que han acordat no orga-
nitzar Estiu dels Petits, les acti-
vitats infantils per a nens d’un a 
tres anys que oferien en escoles 
bressol, però sí que ofereixen 
1.320 places d’Estiu de Joc, de 
les quals 1.280 per a nens de 3 
a 11 anys i 40 per als de 12 a 14. 

Les activitats seran lúdiques, 
però adaptades a la situació ac-
tual, per la qual cosa s’introdui-
ran tant elements més didàctics 
(lectura i matemàtiques de for-
ma divertida) com d’educació 
emocional, i gestió del dol o de 
la por. 

Es faran en quatre torns de 
dos setmanes cada un i en sis 
col·legis, el doble que fins ara, 
a l’haver de reduir els grups (un 
monitor per cada deu nens). 
Castro va apuntar que si és ne-
cessari podran oferir 60 places 
més. Només hi haurà servei de 
menjador en tres centres. El ter-
mini d’inscripció telemàtica és 

n Els clubs i els consells es-
portius tenen previstes, en la 
pràctica totalitat, les activitats 
d’estiu a l’espera de saber les 
normes i el protocol a seguir 
en qüestions de seguretat i 
higiene.

El CT Lleida té previst co-
mençar el 29 de juny i el CT 
Urgell, l’última setmana de 
l’esmentat mes. El Sícoris de-
cidirà els detalls la propera 
setmana i el CN Lleida també 
està a l’expectativa com tots 
de conèixer el nombre de nens 
que podran admetre, així com 

tots els detalls per dur a terme 
les estades. Hi ha excepcions, 
com el Raimat Golf Club, que 
des d’aquesta fase 1 fa classes 
amb grups de només 4 nens, 
però en el seu cas no són es-
tades a l’ús.

També els clubs de futbol 
base com Atlètic Segre, Par-
dinyes o Balàfia estan espe-
rant poder dur a terme els 
seus campus. Quant als con-
sells esportius, estan estudi-
ant com organitzar aquestes 
activitats en contacte amb les 
institucions.

Clubs i consells esportius, llestos, a 
l’espera de conèixer els protocols

n La direcció general de Jo-
ventut ha enviat al sector del 
lleure educatiu els protocols 
de seguretat per celebrar les 
colònies, casals d’estiu i cam-
paments en els propers mesos. 
Un esborrany que podria ser 
el definitiu a l’espera de ser 
aprovat pel comitè tècnic del 
Procicat. 

La proposta no s’ha mogut 
pràcticament en res del docu-
ment presentat fa uns dies i 
que basa les activitats a reduir 
grups a 10 nens en totes les 
activitats, més mesures d’hi-

giene i desinfecció i guardar 
en tot moment la distància de 
dos metres de seguretat. Una 
distància que la Generalitat 
insta a treballar perquè els 
menors no ho vegin com un 
distanciament social. 

Algunes empreses ja han 
assenyalat que no obriran 
aquest estiu, però la immen-
sa majoria s’adaptaran davant 
de l’allau de sol·licituds per 
part de les famílies i la neces-
sitat de pal·liar els efectes de 
la crisi sanitària en els seus 
ingressos.

Grups de deu nens, desinfecció, 
distància i higiene a les colònies

imatge d’activitats del programa estiu de Joc de l’any passat.

segre

del 2 al 5 de juny. Així mateix, 
clubs esportius mantenen la se-
ua intenció d’organitzar activi-
tats, igual que algunes cases de 
colònies, encara que amb menys 
places, mentre que d’altres ho 
descarten.

Comarques
A comarques, els ajuntaments 

treballen per adaptar les acti-
vitats d’estiu. Per exemple, a 
Tremp es mantindrà el Cuca-

estiu, però l’alcaldessa, Pilar 
Cases, va apuntar que “no es 
faran tallers” i s’organitzaran 
espectacles per dinamitzar “els 
grups de teatre de la província”. 

D’altra banda a la Seu d’Ur-
gell “s’oferiran activitats a l’ai-
re lliure i relacionades amb la 
naturalesa”, segons l’edil d’In-
fantesa, Núria Tomàs, mentre 
que el CAP oferirà formació 
sanitària als monitors. 

Així mateix, l’ajuntament de 

Tàrrega treballa per mantenir 
els casalets d’estiu. En aquest 
sentit, l’edil d’Educació, Xavier 
Rossell, va destacar que “la in-
tenció és fer-los però encara no 
sabem com”, i Agramunt també 
hi està treballant. 

Mollerussa ha obert el perí-
ode de preinscripció online per 
als Tallers d’Estiu i totes les sol-
licituds tindran un 10% de des-
compte per premiar la previsió 
i la confiança.

voluntat de fer-leS
Clubs esportius i cases de 
colònies assenyalen que els 
menors i les seues famílies 
necessiten les activitats

la dada

1.320
places estiu de joc

el programa estiu de Joc ofereix 
1.280 places per a nens de 3 a 
11 anys i 40 per als de 12 a 14, 
que en sumen 1.320. el preu és 
de 61 euros i 65,95 el menjador.

Sis col·legis
z s’organitza en dos torns de 
quinze dies al juliol i l’agost als 
col·legis Joc de la Bola, Pràcti-
ques ii, enric Farreny, Frederic 
godàs, Països Catalans, riu se-
gre, el Vilot (sucs) i Joan Mañé 
(raimat).

Clubs esportius
z Tots tenen previst organitzar 
estades i campus d’estiu, però 
estan a l’expectativa de saber 
quin serà el protocol que dic-
tin les autoritats i quan les po-
dran dur a terme després de la 
desescalada.

Consells esportius
z De forma similar als clubs es-
tan estudiant, en col·laboració 
amb les institucions, de quina 
forma poden organitzar les es-
tades i casals d’estiu.

Colònies i campaments
z  es mantenen els protocols 
amb grups de 10 nens com a 
màxim; distanciament de 2 me-
tres en activitats, ús de zones 
comunes com menjador i dor-
mitoris, i es reforcen les mesu-
res de desinfecció i higiene du-
rant el campament.
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Atrapats per l’alarma en    
una autocaravana a Arbeca
Una parella de turistes britànics que va arribar a la Vinya dels Vilars 
el 14 de març || Confien a reprendre el viatge a mitjans de juny

Luigi i Helene, asseguts davant de la seua autocaravana al recinte del celler dels Vilars d’arbeca.

e. farnell

e. farneLL
❘ arbeca ❘ Helene i Luigi són una 
parella de turistes britànics pro-
cedents de l’illa de Man que van 
arribar a la Vinya dels Vilars 
d’Arbeca el dia en què el Go-
vern central va decretar l’estat 
d’alarma per frenar el Covid-19, 
el 14 de març. Viatgen en auto-
caravana i, des d’aleshores, el 
pàrquing que aquest celler té 
per a aquests vehicles s’ha con-
vertit en el seu espai per pas-
sar el confinament. Asseguren 
sentir-se com a casa després de 
més de dos mesos a Arbeca en 
“bona companyia”. 

Helene i Luigi no han estat 
sols. Fins dijous passat van estar 
acompanyats per una altra pare-
lla d’holandesos, Jan i Bàrbara, 
que es trobaven en la mateixa 
situació que ells i que van arri-
bar el mateix dia. Tanmateix, 

la parella holandesa va marxar 
dijous passat per assistir al ca-
sament d’un familiar. Mentres-
tant, Helene i Luigi asseguren 
que els seus dies en aquesta crisi 
són molt diferents dels que vi-
uen en un pis o una casa. “Aquí 
hem conegut aquesta zona i els 
productes que s’elaboren.”

La seua passió per viatjar en 
autocaravana els ha portat a un 
estil de vida que “hem triat tant 
per als bons com els mals mo-
ments”. Subratllen l’acollida que 
els han brindat des de la Vinya 

dels Vilars, que han estat en tot 
moment pendents d’ells, ajudant 
en tot el que han pogut, i van 
agrair el suport prestat durant 
aquests dies. 

De fet, la seua relació s’ha 
intensificat molt al compartir 
tantes hores junts. Tant, que per 
acomiadar la setmana passada 
la parella holandesa van cele-
brar un discret dinar amb pa-
ella juntament amb els titulars 
del celler. “Estem com a casa 
i ens sentim entre amics a Ca-
talunya”, van dir. De moment 
no tenen previst anar-se’n, al-
menys fins que s’obrin fronte-
res, la qual cosa s’estima que 
serà al juny. 

El Covid-19 els ha obligat a 
“repensar” el seu periple aven-
turer, encara que seguiran la 
seua etapa per diferents llocs 
de la geografia catalana.

ViatgerS
la parella s’ha sentit ben 
acollida i ha aprofitat per 
conèixer els vins del celler 
dels Vilars d’arbeca

joan gómez
❘ mollerussa ❘ L’ajuntament de 
Mollerussa ha sol·licitat als ve-
ïns que respectin les franges 
horàries de sortida recomana-
des després d’alertar d’un re-
punt d’infectats per Covid-19. 
En concret, el nombre de per-
sones positives ha passat de 
37 a 47 en l’última setmana. 
Aquestes dades es van donar 
a conèixer ahir després de la 
reunió del comitè d’emergèn-
cia del Pla de Protecció Civil 
de Mollerussa. 

El repunt registrat afecta 
de forma majoritària perso-
nes d’entre 25 i 45 anys.

Respecte al seguiment de les 
mesures de confinament a la 
via pública, la Policia Local ha 
hagut d’aixecar dos actes més 
i ja són vuit en una setmana 
precisament per incompliment 
de les franges horàries.

Més controls
S’intensificaran els controls 

informatius a fi que la ciuta-
dania respecti l’obligatorietat 
de portar la mascareta per a 
majors de 6 anys, sempre que 
no es pugui mantenir una dis-
tància de dos metres al carrer 
i en espais tancats d’ús públic. 

Així mateix, també s’han re-
forçat les tasques de control 
en el funcionament de les ter-
rasses obertes amb l’objectiu 
que es compleixin les mesures 
establertes per a la seua ober-
tura, igual que els establiments 
comercials, que ja estan oberts 
sense necessitat de cita prèvia.

mollerussa alerta       
de nous contagis i 
demana més control

■ Respecte al programa 
Ajude(M)ollerussa, hi ha 
un descens de demanda 
derivat de la progres-
siva desescalada per la 
pandèmia. D’aquesta 
manera, des de dilluns 
s’han atès trucades que 
han derivat en tres ac-
cions directes, i en total 
són 540 les accions que 
s’han dut a terme. En la 
sessió també es va re-
cordar que nou persones 
han mort afectades per 
la pandèmia i setze han 
pogut curar-se, segons 
dades del Centre d’Aten-
ció Primària.

Menys trucades 
en el programa 
d’atenció

Reobre el mercat d’Almacelles dos mesos després
❘ almacelles ❘ Almacelles va recuperar ahir el mercat setmanal 
després de suspendre’s el passat 14 de març. Només van parti-
cipar-hi les parades d’alimentació i hort. En total, hi van acudir 
una dotzena de parades que es van instal·lar al centre del mu-
nicipi, encara que amb mesures per evitar contagis, agilitzar 
les vendes i reduir les aglomeracions. En funció de les fases 
del desconfinament, s’obrirà el mercat a la resta de parades.

Activitats en petits grups al Geoparc Orígens
❘ tremp ❘ El Geoparc Orígens es promociona com una destinació 
sostenible i de proximitat. Per això, ha començat una campanya 
per donar a conèixer l’àmplia oferta d’activitats que ofereix per 
a tots els públics, que es faran en petits grups. Des de l’entitat 
van assegurar que “qui visiti aquest espai evitarà les aglome-
racions i els espais tancats”.

agèncieS
❘ maDriD ❘ El ministre de Sanitat, 
Salvador Illa, va explicar ahir 
que estan valorant flexibilitzar 
més del que inicialment es pre-
veia les restriccions en matè-
ria d’aforament per a bars, res-
taurants i comerços en la fase 
2 de la desescalada. Així, Illa 
va apuntar durant la comissió 
de Sanitat del Congrés dels Di-
putats que estudien ampliar al 
50% l’aforament a l’interior del 
local, davant el 40% previst ini-
cialment, tal com havia sol·lici-
tat el PNB. No obstant, Illa va 

advertir que “algun marge hi 
ha d’haver”. 

Precisament, Sanitat haurà 
d’avalar avui el pas a la fase 2 
de la regió sanitària del Pirineu 
a partir de dilluns, tal com ha 
demanat la Generalitat. Men-
trestant, les comarques del pla 
i el Solsonès hauran de roman-
dre una setmana més en la fase 
1 i podrien avançar d’etapa del 
desconfinament l’1 de juny. En 
cas de fer-ho, a les comarques 
de muntanya deixaran de ser 
vigents les franges horàries es-
tablertes en l’actualitat per re-

gular la sortida ordenada dels 
grups de població. Tanmateix, 
es mantindran les franges ho-
ràries per a les persones grans 
i els grups vulnerables al Covid. 
Aquesta és una altra de les pe-
ticions del PNB.

D’altra banda, la vicepresi-
denta quarta del Govern cen-
tral, Teresa Ribera, va avançar 
que l’Executiu vol que els cen-
tres de dia de l’Espanya rural 
recuperin la seua activitat “amb 
la màxima celeritat”. 

Aquesta és una altra de les 
mesures de flexibilització del 
desconfinament en poblacions 
de menys de 10.000 habitants. 
“Ens sembla que és bo que es 
pugui recuperar aquesta acti-
vitat amb la màxima celeritat i 
amb les màximes garanties i per 
això serà fonamental la impli-

Estudien ampliar l’aforament de bars i restaurants

frangeS
les franges horàries per a 
les sortides deixaran de ser 
vigents a les zones que 
passin a la segona etapa

Amb l’entrada en la fase 2, es podria permetre fins al 50% a l’interior del local

cació de les comunitats i també 
dels ajuntaments”, va afirmar. 
Així mateix, va assegurar que 
“és important posar-nos al lloc 
d’aquelles persones que viuen 
en municipis petits on la distàn-
cia física és més fàcil de gesti-
onar, on la incidència del virus 
fins ara ha estat molt limita-
da, on la capacitat de reacció 
i d’acostament a un hospital en 
el supòsit que resultés necessari 
també és més àgil”. També va 
explicar que “hi haurà un al-
tre tipus de facilitats”. “Té poc 
sentit mantenir restriccions al 
comerç o a altres establiments 
d’hostaleria quan probablement 
tenen una mida i una capacitat 
de garantir la distància física 
molt més àgil que les grans ciu-
tats”, va assenyalar.
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Mor el xòfer d’una furgoneta en un 
xoc a Puigverd de Lleida.

p. 24
Ivorra aborda de nou la restauració 
de la torre medieval.

p. 25

Pallarsactiu 
debat els  
efectes de la 
crisi sanitària

entitats

❘ LLeIDa ❘ Pallarsactiu ha orga·
nitzat aquest mes trobades 
telemàtiques amb els seus ac·
cionistes per conèixer els pro·
blemes i l’afectació de la crisi 
del coronavirus a les institu·
cions públiques del Pallars i 
empreses. En aquestes reu·
nions, es va parlar de la im·
portància de la digitalització 
dels negocis i la venda online. 
També es va debatre sobre 
la necessitat de fer una bona 
campanya turística dirigi·
da al turisme d’interior per 
mantenir l’activitat d’aquest 
sector i atreure població al 
territori.

Preinscripcions 
en línia en els 
centres de 
Balaguer

educació

❘ baLaguer ❘ Balaguer ha pre·
parat tots els tràmits perquè 
les famílies puguin fer les 
preinscripcions online per a 
l’escola bressol, l’Escola Mu·
nicipal de Música i l’Aula de 
Dansa, encara que s’oferirà 
atenció presencial si és ne·
cessari, segons va explicar 
l’alcalde, Jordi Ignasi Vidal. 
Per a la bressol, les famílies 
poden presentar la seua sol·
licitud a través de l’oficina 
virtual de la Paeria fins al 
divendres 29 de maig i cal·
gués fer·ho en persona s’ha 
d’informar prèviament per 
correu electrònic.

Imatge del tram de l’autovia A-2 on començarà la reforma del ferm l’1 de juny.

ItMar fabregat

x. rodríguez
❘ LLeIDa ❘ L’Estat començarà el 
pròxim 1 de juny l’esperada 
reforma del ferm de l’A·2 entre 
Torrefarrera i els Alamús, ac·
tualment amb nombrosos clots 
i esquerdes. En concret, el mi·
nisteri de Transports, Mobilitat 
i Agenda Urbana abordarà les 
obres en el tram comprès en·
tre aquesta primera localitat i 
Corbins en direcció Barcelona, 
la qual cosa comportarà el tan·
cament dels dos carrils que van 
en aquest sentit durant sis set·
manes, que és el que es preveu 
que durin els treballs.

D’aquesta manera, el tràn·
sit es concentrarà a la calçada 
oposada, que serà bidireccional 
mentre durin les obres, segons 
va explicar ahir el subdelegat 
del Govern espanyol a Lleida, 
José Crespín. D’altra banda, la 
nit del dimecres 27 al dijous 28 
i la del dijous 28 al divendres 
29 es portaran a terme treballs 
previs que també comportaran 
desviacions de trànsit entre les 
22.00 i les 06.00 hores.

També hi haurà restriccions 
al pas dels transports especials 
en el tram afectat per les obres, 
que quedarà limitat a vehicles 
amb una amplada màxima de 
3,5 metres entre els dilluns a les 
07.00 hores i els divendres a les 
13.00 hores.

Primera fase
Aquesta és la primera fase del 

projecte, que es va adjudicar per 
7,6 milions d’euros a l’empresa 
Becsa i que té per objectiu refer 
el ferm de 15 quilòmetres d’au·

El Govern central inicia la reforma 
de l’A-2 i tallarà una calçada el dia 1
El tram entre Torrefarrera i Corbins i les obres duraran sis setmanes || Es tracta de 
la primera fase d’un projecte de 7,6 milions que afectarà 15 km d’autovia

infraestructures carreteres

tovia en el tram de la variant de 
Lleida. El conjunt dels treballs 
tenen una durada prevista de 20 
mesos i es millorarà el paviment 
de la calçada, els accessos i els 
carrils laterals. El mal estat de la 
calçada de l’autovia A·2 ha pro·
vocat nombroses queixes d’ajun·
taments i consells comarcals, 
que des de fa anys reivindiquen 
la millora d’aquesta carretera, 
que és un dels principals eixos 
de comunicació de les comar·
ques del pla de Lleida (vegeu el 
desglossament).

n El tram de l’autovia A·2 
entre Torrefarrera i els Ala·
mús en el qual s’actuarà és 
un dels que registren més 
trànsit d’aquesta carretera, 
amb uns 40.000 vehicles al 
dia, dels quals més de 10.000 
són camions. De fet, el dete·
riorament va provocar que 
els consells del Pla, Urgell i 
Segarra, així com diversos 
ajuntaments de Lleida, apro·

vessin l’any passat mocions 
per demanar millores en la 
seguretat viària de l’A·2. Ai·
xí mateix, els alcaldes del Pla 
van firmar a finals de setem·
bre un manifest per exigir la 
reforma de l’autovia. De fet, 
l’any passat es van compta·
bilitzar almenys 5 víctimes 
mortals per accidents a l’A·2, 
el doble de la mitjana anual 
de l’última dècada.

Un tram amb 40.000 cotxes al dia
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Atzar. Loteries de Catalunya arranca de nou 
els sortejos amb el 6/49 i el Trio.

35
Arts escèniques. Corbins acull la primera 
obra teatral en viu amb públic en dos mesos.

42

maiTe monné

A. guerrero
❘ LLeiDa ❘ El sector del vi ha estat 
un dels més afectats econòmi-
cament per l’emergència sanità-
ria. En el cas de la DO Costers 
del Segre, del qual formen part 
36 cellers de set subzones que 
produeixen unes 250 referèn-
cies, calculen que el descens de 
les vendes ha estat d’un 75% en 
aquests dos últims mesos. “En 
alguns cellers ha arribat a ser de 
fins un 95%. Un autèntic revés 
per a la gran majoria”, comenta 
el president de la denominació 
d’origen i propietari de quatre 
cellers, Tomàs Cusiné, que ex-
plica que “el principal motiu 
del descens ha estat el tanca-
ment de la restauració. A tall 
d’exemple, a Espanya el 58% de 
la facturació dels cellers prové 
de l’hostaleria mentre que en 
altres països com Anglaterra 
és només del 15%”.

Una de les iniciatives per in-

tentar reactivar les vendes ha 
estat apostar per la venda on-
line, encara que Cusiné assegu-
ra que “no han estat meravellós 
perquè la competència és molt 
alta. Cal buscar alternatives per 
promocionar-se”. 

Amb l’inici de la desescala-
da, els cellers intenten tornar a 
una certa normalitat. “Dimarts 
reobrim la botiga de Castell del 
Remei després de moltes set-
manes tancada”, comenta el 
cellerer. 

Apostar per la proximitat
Des de la DO Costers del Se-

gre també demanen que els con-
sumidors apostin pel producte 
de proximitat ja que la compe-
tència d’altres zones com la Ri-
oja els pot fer “molt mal” ara 
que han reobert bars i restau-
rants. A tota aquesta situació, 
cal sumar-hi que la gran quan-
titat d’estoc existent coincidirà 
amb la pròxima collita, que es 
preveu amb gran producció, la 
qual cosa pot comportar una 
caiguda dels preus.

A nivell estatal, els cellers es-
panyols han estimat una pèrdua 
de vendes d’entre el 20% i el 
40% el 2020 per l’efecte de la 
crisi del coronavirus.

SoS de la Do Costers del Segre
Les vendes dels cellers han caigut un 75% aquests dos últims mesos, principalment pel tancament 
de la restauració || Demanen als consumidors que apostin pels vins de proximitat

turisme gastronomia

Castell del remei va reobrir dimarts la botiga del celler després d’estar tancada uns dos mesos.

joan gómez

CollitA
a l’excedent actual           
caldrà sumar la pròxima 
collita, en la qual es preveu 
una gran producció
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36
cellers

La Do Costers del Segre es-
tà formada per 36 cellers que 
compta que tenen al mercat 
unes 250 referències.

7
subzones

Són artesa de Segre, Urgell, 
garrigues, Pallars jussà, Raimat, 
Segrià i Valls del Riu Corb i su-
men 4.000 ha de vinyes.

75%
caiguda de vendes

Calculen que la caiguda de ven-
des en els dos últims mesos 
ha estat d’un 75% i en alguns 
cellers, de fins al 95%.

n Un altre dels impactes nega-
tius de l’emergència sanitària 
al sector ha estat la suspen-
sió de l’enoturisme, una de les 
principals eines de promoció 
de la DO Costers del Segre.

“Cal ser prudents i fins a la 
fase 3 és difícil que torni a una 
certa normalitat. Ens adapta-

rem a cada moment, suposo 
que començarem amb visites 
de grups petits”, afirma Cu-
siné. Els cellers ja comencen a 
preparar aquesta denominada 
“nova normalitat”. 

Així, Mas Blanch i Jové 
ahir va anunciar que el 30 de 
maig reobrirà al públic el seu 

celler de la Pobla de Cérvoles 
per fer tastos i esmorzars en 
plena naturalesa. 

Així mateix, esdeveni-
ments com la Festa del Vi de 
Lleida, prevista per al 24 i 
25 d’octubre, està en l’aire. 
La pandèmia ja ha obligat a 
suspendre algunes iniciati-
ves com la vuitena edició de 
D-Vins Agramunt, que havia 
de celebrar-se el dia 30 maig 
i que no tindrà lloc fins a l’any 
2021.

D’altra banda, els cellers 
lleidatans continuen amb l’ela-
boració de nous caldos. És el 
cas de Rubió de Sòls, a Fora-
dada, amb Sòls.X. Es tracta 
d’un rosat monovarietal a par-
tir d’ull de llebre que l’enòloga 
i viticultora del celler, Judit 
Sogas, defineix com “un rosat 
ecològic de Lleida, fresc i so-
fisticat, exclusiu de Rubió de 
Sòls”, que marida “amb una 
cuina mediterrània i moder-
na. És ideal per acompanyar 
plats frescos i amb gustos molt 
marcats”.

Les visites i l’enoturisme es reiniciaran ben aviat

imatge d’una visita l’any passat a Mas Blanch i Jové.
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