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Evacuada del
Refugi vell de
l’Estany Llong
per un possible
esquinç de
genoll
Una dona de 47 anys i veïna
de Manreesa va haver de ser
evacuada ahir del refugi vell
de l’Estany Llong, a la Vall de
Boí, després de patir una caiguda i lesionar-se al genoll. Els
fets van ocórrer a les 9 del matí i, segons fonts dels Bombers
de la Generalitat, un helicòpter amb membres del Grup de
Recolzament d’Actuacions Especials (GRAE) es va traslladar
fins la zona per evacuar la dona
ferida que va ser portada fins a
Vielha, on una ambulància la va
traslladar a l’Hospital de Vielha.

Gran èxit de públic
a l’11a Mostra de
Formatges Artesans
de Catalunya a Sort
S’hi han pogut trobar més de
80 classes de productes lactis
Lleida
REDACCIÓ
L’Associació Catalana de Ramaders Elaboradors de Formatgers
Artesans (ACREFA), la formatgeria Tros de Sort i l’Ajuntament de
Sort han organitzat per cinqué
any consecutiu la Mostra de Formatges Artesans de Catalunya a
Sort: gran fira de formatges ex-

clusivament artesans i presentats
pels propis productors que es fan
a diferents llocs de la geografia
catalana.
Ahir i divendres es va celebrar l’onzena edició d’aquesta fira
amb una gran afluència de públic.
L’atractiu principal de la mostra el
constitueixen sens dubte el mercat i l’àrea de tast, situats al bell
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mig del parc del Riuet de Sort, antiga llera de la Noguera Pallaresa
i actual zona d’esbarjo. L’àrea de
tast és l’espai annex al mercat on
es situa un buffet amb uns 40 tipus de formatges.
Com en edicions anteriors han
participat 20 parades de format-

gers de tota Catalunya acompanyades de la cervesa Ctretze, el vi
Vilacorona i la cervesa Moritz. A
més, moltes han estat les activitats que s’hi han desenvolupat al
voltant, adreçades tant als professionals del sector agroalimentari com al públic.

VOLTA PEL MÓN
AMB LA SEU &VELLA
TANIT GONZÁLEZ

JORDI MERCADÉ

De color rosa... De color blau... / 03
Buenos Aires
La Griselda de 35 anys i la Nicole
de 19 son dues noies argentines
que viuen a la ciutat de Buenos
Aires i les vam conèixer mitjançant una amiga en comú de Barcelona. Ens van acollir a casa seva
on també practicaven teràpies
naturals i medicina xinesa. Ens
van ensenyar la ciutat de ben a
prop i vam poder gaudir de l’oferta cultural que ofereix la
grandiosa ciutat de Buenos Aires.
Aquestes dues
noies, van escollir
el fons de foto la
casa Rosada a la
Plaza de Mayo de
Buenos Aires. La casa Rosada és la seu
del poder executiu
de la república Argentina i dins de la mateixa es
troba el despatx de la presidència.
El seu color característic és el
rosat segons la tradició aquest
color es degut al desig d’un antic
president anomenat Domingo
Faustino Sarmiento (president
del 1868-1874) de representar
simbòlicament la fusió del partits
polítics que protagonitzaven les
guerres civils de la primera meitat del segle XIX, amb la barreja
del color blanc suposadament
utilitzat pels unitaris i el roig dels

La Griselda i la Nicole davant				
la Casa Rosada
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federals, és un
dels edificis més
emblemàtics de la
ciutat de Buenos
Aires.
El que més li crida l’atenció a la Griselda del
conjunt monumental de la Seu
Vella és “su imponente arte gótico, especialmente sus arcos que
es lo que más me gusta” li dóna
la sensació, per les imatges que li
mostrem, que és un monument
construït fa molt de temps i que
té molta historia i que deu de ser
un lloc emblemàtic per la ciutat.
AMB EL SUPORT:

Ens afegeix que “ es un monumento que me transmite mucha
historia y creo que es importante
tener en cuenta la historia para
que no quede en la historia solamente”. Comenta molt segura
i amb molta il·lusió que li agradaria conèixer la vella catedral
lleidatana personalment, i a més
que li recorda l’estil neogòtic
de la catedral de la ciutat de La
Plata. És una noia molt inquieta,
que li agrada moltíssim viatjar, i
els monuments que més li agraden són el Coliseum de Roma i
el Machupichu del Perú.

