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Tercera edició 
dels premis 
Aimia-Educativa 
d'Almatret 

L'Ajuntament d'Almatret, a tra
vés del projecte Aimia, organit
za la tercera edició dels premis 
Aimia-Educativa amb l'objectiu 
d'estimular la recerca educati
va sobre energies netes entre 
l'alumnat i el professorat de 
primària i secundària. La con
vocatòria està oberta a centres 
educatius d'arreu de Catalunya 
i repartirà més 2.000€ euros en 
xecs regal per a material esco
lar entre els i les participants. 
El premis Aimia-Educativa pre
miaran dos projectes dins cada 
etapa educativa. A més, s'esta
bleix un premi popular al pro
jecte més votat pel públic a 
partir dels vídeos que els candi
dats i candidates compartiran a 
Youtube. 

Riner recupera 
laFiradela 
Mel, que se 
celebrarà a 
principis d'abril 

El municipi de Riner recu
perarà aquest abril la Fira 
de la Mel, una iniciativa in
terrompuda els anys 2020 i 
2021 a causa de la pandè
mia. La Sa edició de la fi
ra tindrà lloc els dies 2 i 3 
d'abril al Santuari del Mira
cle amb una àmplia oferta 
de productes relacionats 
amb la mel i de proximitat i 
diverses activitats paral·le
les de caire popular (tallers, 
jocs i activitats infantils,) i 
professionals (conferènci
es) al voltant de la mel. 

El Parc Astronòmic engega 
la nova temporada i aspira a 
superar els 30.000 visitants 
Com a novetats, s'estrenaran dues projeccions i es 
manté el c_icle de música i el Festival d'Astronomia 
lleida 
JUDIT CASTELLÀ 

Després de dos anys de pandè
mia i restriccions, el Parc Astro
nòmic del Montsec (PAM) dona el 
tret de sortida aquest divendres a 
la nova temporada amb més "op
timisme" que les dues darreres. 
Tot i que van registrar bones xi
fres de visitants, les restriccions, 
especialment les nocturnes, van 
provocar un descens de visites 
i ara confien poder superar els 
30.000 visitants i situar-se en xi
fres del 2019. Així ho va explicar 
ahir Marta Subirà, presidenta de 
FGC, que va recordar que Fer
rocarrils en va assumir la gestió 
amb l'objectiu de poder inclou
re-hi "els estàndards de qualitat". 
Subirà també va posar en relleu 
el treball conjunt que es fa amb 
les administracions del territo-
ri perquè aquest atractiu turístic ~ 
suposi un "retorn econòmic pel 
territori". 

La nova temporada 2022 co
mençarà aquest divendres 18 de 
febrer amb una de les novetats 
d'enguany, la projecció 'Desve
lant l'univers invisible', que ex
posa la utilitat de la tecnologia i 
la ciència per conèixer els racons 
més amagats de l'univers i s'es
trenarà per primer cop en català. 
La projecció tindrà lloc a les 19.00 
hores. En aquesta línia de nove-
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tats, el PAM projectarà una altre 
audiovisual nou, 'Beyond the sun', 
el proper 11 de març. En aquest 
cas, es tracta d'una projecció per 
a un públic familiar i es podrà es
coltar en quatre llengües: català, 
castellà, anglès i francès. Segons 
va explicar el director del PAM, 
Salvador Ribas, "hem renovat 

completament el programa de nit 
amb aquestes projeccions". 

Paral·lelament, es mantenen 
les visites diürnes i nocturnes, el 
cicle de música sota les estrel les 
-es passarà de quatre a cinc con
certs- i el Festival d'Astronomia, 
que canviarà de data. Per primer 
cop no se celebrarà pel pont del 

Pilar i es farà al pont de Tot Sants. 
La nova temporada es va presen
tar ahir a la delegació del Govern 
amb el delegat Bernat Solé; el 
president del Consell Comarcal, 
Miquel Plensa; l'a lcaldessa d'Àger, 
Mireia Brugués, el director del 
PAM, Salvador Ri bas i la presiden
ta de FGC, Marta Subirà . 

L'oiL protagonista de la 
Mostra Gastronòmica 
que acull Bellaguarda 

la Cooperativa i tasts d'oli. A les 
10.00 hores s'ha programat una 
degustació i venda de produc
tes i aliments de proximitat a la 
sala polivalent. Paral·lelament, 
a l'espai gastronòmic, es farà la 
presentació dels valor de l'oli en 
la gastronomia, a càrrec de la nu
tricionista Isabel Escuer; un show 
cooking d'oli, a càrrec del xef de 
El Grillat i Trencaclosques gastro
nòmic, Miquel Sala; i un altre de 
tòfona, a càrrec del xef executiu 
de Quokka Torregrossa i assessor 
gastronòmic, Albert Capdevila. 
Una altra de les activitats desta
cades és la demostració de gos
sos tofoners que es farà a partir 
de les 11.00 hores. 

La Diputació va acollir ahir la pre
sentació de la tercera Mostra 
Gastronòmica de l'Oli i la Tòfona, 
que se celebrarà al municipi de 
Bellaguarda el dia 20 de febrer. 
La Mostra Gastronòmica, tot i 
centrar-se en els productes més 
destacats, com són l'oli i la tòfo
na, també comptarà amb un es
pai de mercat de productes de 
proximitat, i un espai de cuina on 

participaran cuiners de prestigi, 
presentacions de les últimes no
vetats en productes del territori, 
i una àmplia oferta gastronòmica 
on degustar i gaudir de la cuina 
de proximitat, tal com ha explicat 
Sílvia Pallejà. 

Així, les activitats s'iniciaran a 
les 8.30 hores amb un esmorzar 
de brasa a la Cooperativa, visi
ta a les instal·lacions del molí de 
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