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Bellvís i els Ares inaugura la sala 
deis F1rals, un no u espai · d 'a e tes 
En un futur es pretén convertir-lo en 
un centre d'interpretació de la festa 
Bellvís 
JOSEP ANTON PÉREZ 

Rosa Pera va ser mestra al Palau 
d'Anglesola durant trenta-dos 
anys, una tasca que no l'hí va im
pedir combinar amb un gran ac
tivisme cultural en el seu poble, 
Bellvís. Va ser regidora i diuen 
que culpable que aquest poble 
tingui actualment gegants, colla, 
grallers i timbales. 

El 23 de maig de 1994, el mu
nicipi del Pla d'Urgell batejava 
amb gran rebombori i festeig els 
gegants nobles Pere de Bellvís i 
Ermessenda de Monteada, des
prés de tot un viacrucis de recer
ca historica deis personatges, del 
mestre geganter i sobretot deis 
diners, que van fer possible acon
seguir els personatges i constituir 
la colla gegantera. Aquest va ser 
l'argument pel quall'alcalde, Joan 
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Talarn va animar la Rosa Pera, que 
ha recollit en una publicació tot el 
que hi havia en .la seva memoria 
i així ho va fer ... trenta anys del 
Pere i I'Ermessenda, Tonet i la Si
Jeta, els gegantets, els capgrossos, 
grallers i timbalers. Aquest dime-

eres, I'Ajuntament va convocar als 
vilatans en la nova Sa la deis Firals, 
per presentar-la en societat, una 
inauguració que no podia ser més 
llu'ida amb el pretext de la pre
sentació de !'obra de la Rosa Pe
ra 'Bellvís poble de Gegants', om-

plint l'equipament de goma gom. 
Rosa Pera va fer una emotiva nar
ració del contingut de la publica
ció i va aprofitar per elogiar el tei
xit associatiu de Bellvís, i el sentit 

-de la participació i implicació en 
les iniciatives socials, culturals i 
de lleure que es van dura terme 
per financ;ar els gegants i la colla. 

El mestre Manel Casserras, 
el pare Segimon Balagué, els al
caldes Ramon Pastó, Francesc 
Fabregat i Joan Talarn, associaci
ons, entitats i tot el ve'inat 'que 
ha sigut possible recopilar' estan 
presents en la publicació, la Rosa 
Pera va· etzibar que esperava no 
haver-hi deixat a ningú deis res
ponsables de la historia deis ge
gants, perque al final ha sigut un 
projecte col·lectiu. L'acte va fina
litzar amb la projecció del vídeo 
que recollia l'acte del bateig Pere 
de Bellvís i Ermessenda de Mont
eada, a qui van apadrinar els ge
gants de Mollerussa, la Rosa Pera, 
i el que era alcalde de la capital 
del Pla d'Urgell i president de la 
Diputació, Josep Grau. 

La Vall d' Ager potencia el 
seu turisme 'alternatiu' al no 
haver-hi activitat al Congost 

El Celler Montsec prepara 
diverses activitats per posar 
en valor el producte local 

Les activitats al Congost de Mont
rebei es troben actualment can
cel·lades per la sequera i !'alerta 
d'incendis. Pero, la vall d'Ager 
ofereix un ampli repertori de 
propostes, tant per fer en solita
ri o en grup, que permeten des
cobrir el territori d'una manera 
diferent durant aquest estiu. Al
guns d'aquests punts d'interes 

turístic són la coHegiata de sant 
Pere d'Ager, !'Ermita de la Trini
tat, el Nucli Antic, el Monestir 
de les Avellanes i el COU. Altres 
activitats d'interes són la visita a 
la reserva d'aus del Canyeret deis 
Rapinyaires de Tartareu, passejar 
pel poble Salas del Pallars i desco
brir les petjades de dinosaures al 
jaciment d'icnites de la Mac;ana. 
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Sala d'exposicions de la casa de la Paeria. Balague~ 

El CeHer Montsec (Agropecua
ria d'Artesa de Segre SCCL) du
ra a terme diferents activitats la 
propera setmana de julio!. L'ob
jectiu és posar en valor el pro
ducte de proximitat i donar-lo a 
coneixer entre públics diferents, 
dins de la seva mateixa zona, les 
comarques de Lleida. En aques
ta línia, les activitats previstes 

són una jornada titulada 'Espot 
apaga els llums i encén els es
tels', relacionada amb !'astro
nomía. També hi haura una pre
sentació des nous vins lnalba al 
Celler Montsec, així com un tast 
de vins d'estiu a Fruits Taribó de 
Solsona i també un maridatge 
de les estrelles al restaurant Cri
sami de Solsona . 

El PSC reclama 
la restitució de 
1' assisténcia 
médica a la 
Noguera 
El PSC reclama a la Generalitat " la 
restitució de l'assistencia medi
ca als nuclis d'Aiberola, Gerb i el 
Monestír de les Avellanes a Os de 
Balaguer; Tartareu, Santa Linya i 
Vilanova de la Sal a les Avellanes; 
Agulló, Corsa, Fontdepou, els Mas~ 

sos de Milla, Milla, la Regona, Sant 
Josep de Fontdepou i Vilamajor 
a Ager; i Castelló de Farfanya". La 
diputada per Lleida, Judith Alcala, 
va explicar que "aquests nuclis dis
posaven de tres metges, a Ager, 
d'Os de Balaguer - Les Avellanes i a 
Castelló de Farfanya, pero en jubi
lar-se el d'Os de Balaguer, només 
en van quedar dos, de manera 
que es va perdre atenció medica 
en tots ells". 

Treuen al mercat 
'La Mensula Blanc 
2021 ~ del Celler 
delMirade 
El Celler del Santuari del Mira
ele ha tret al mercat La Men
sula Blanc 2021, "un vi lleuger 
i aromatic amb una frescor i 
acidesa úniques", segons Jor
di Molner, viticultor i propie
ta ri del celler. Amb un grau de 
1115%, el nou vi porta les vari
etats Garnatxa blanca (45%), 
Macabeu {40%) i Picapoll blanc 
(15%) i procedeix de les vinyes 
de I'Hort (El Miracle) i de Ca la 
Menudaira {Solsona). Molner 
destaca que es tracta d'un vi de 
muntanya i assenyala coma cu
riositat que aquest és el primer 
vi queja incorpora ra'im de les 
primeres vinyes plantades al 
Miracle, l'any 2019. En total, se 
n'han fet 2.300 ampolles. 
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