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GASTRONOMIA VINS

El fred no aigualeix la Festa del Vi

Finalitza la desena edició amb èxit de públic i amb la confirmació d’expositors que tornaran l’any
que ve || Larrosa: “La indústria vitivinícola posiciona Lleida en el mercat internacional”
AMADO FORROLLA

REDACCIÓ

❘ LLEIDA ❘ La desena edició de la
Festa del Vi va finalitzar ahir
amb una gran afluència de públic a la plaça de la Llotja, malgrat la pluja de dissabte i la caiguda de temperatures d’ahir i
amb una alta satisfacció per part
dels expositors, que molts van
confirmar que tornaran l’any
que ve.
Atesa la bona experiència,
el tinent d’alcalde Rafael Peris
va anunciar per a l’any que ve
un increment de les activitats
paral·leles, on enguany es va
celebrar un concert de Dàmaris Gelabert i Ponent Roots a la
Llotja i es van organitzar tallers
de cuina dirigits als més petits.
“Es van esgotar les places tant
del dinar de dissabte i la tertúlia
a càrrec d’experts periodistes
gastronòmics, com dels tastos
de vins, guiats per tècnics de la
Denominació d’Origen Costers
del Segre.” Per la seua part, l’alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa,
va manifestar que la indústria
vitivinícola és un sector que posiciona Lleida dins del mercat
internacional, com és la zona de
producció de Costers del Segre.
“La marca Lleida ja es mou per
tot el món, gràcies a la indústria
del vi”, per la qual cosa, “després de deu anys, aquest esdeveniment reforça Lleida com
a capital d’un sector productiu
estratègic per al posicionament
de la ciutat al món”, va manifestar l’alcalde.
Durant el seu recorregut per
la zona de degustació, Peris va
animar el sector a continuar
proposant noves iniciatives en
aquesta direcció, ja que sempre
comptaran amb la col·laboració
de l’equip de Govern municipal.
“Nosaltres hem de tenir la ciutat
preparada i estimular el territori
perquè treballi en vocació de cooperació, ja que tan sols pel fet
d’anant junts avançarem molt”,
va concloure.

Gran afluència de públic a la plaça de la Llotja, amb degustacions de vins i menjar.
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Els expositors van sortir satisfets de la fira.
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Matí de degustació de vins i menjar en família.

X. SANTESMASSES

METEOROLOGIA LA SEGARRA

El mil·lenari pou de
Madern, desbordat
X. SANTSESMASSES

Imatge del desbordament del mil·lenari pou de Madern.

❘ SANT GUIM DE LA PLANA ❘ El mil·lenari
pou de Madern, a Vicfred, mostrava ahir tota la seua esplendor totalment coberta per les
mateixes aigües del brollador.
Una imatge una mica insòlita
al secà de la Segarra, on aquest
pou acostuma a ser una de les
maneres de mesurar les reserves de les aigües freàtiques de la
comarca. Ahir, tant el pou com
el parc del seu entorn estaven
coberts per les aigües. El pou de

Madern està documentat ja l’any
1058 quan es va donar nom al
lloc com a límit dels comtats de
l’Urgell i de Berga.
Al segle XIV les seues aigües
van ser motiu de disputa entre
Sant Guim de la Plana i el Llor,
i el 1332 Ramon de Cardona
va intervenir en la pugna obligant a repartir-se l’aigua entre
les dos poblacions. El pou és el
punt més alt de la capa freàtica
de bona part de la Segarra des
de la plana de Guissona.

