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Degustació de vins del Pallars Sobirà
a la cota 2.000 de Port Ainé

GASTRONOMIAENOLOGIA

Un grup de participants en el tast de vins del Pallars Sobirà.

❘RIALP ❘ Un grup de sommeliers de
restaurants de Lleida iTarrago-
na van degustar els vins que
s’elaboren al Pallars Sobirà en
un tast organitzat a la cota 2.000
de l’estació d’esquí de PortAi-
né. Els sommeliers hi han degus-
tat els vins del Celler del Batlliu
de Sort (DO Costers del Segre),
i del celler Comunica (DOMont-
sant). La degustació pretén re-
invindicar els vins d’alçada que
s’elaboren al Pallars Sobirà i la
unió que existeix entre el terri-

tori i els productes que s’elabo-
ren.Anna Martí, de la distribu-
ïdora de vinsVilaViniteca, va ex-
plicar que els vins es tasten mi-
llor en alçària.

La degustació de vins també
va estar acompanyada d’un ma-
ridatge amb els formatges deTros
de Sort. Uns dels vins que van
poder tastar els assistents són
els del Celler del Batlliu de Sort.
Les vinyes d’aquest celler es tro-
ben a 900 metres d’alçària i els
seus promotors volen que en ca-

da botella estigui reflectit el ter-
ritori.

Es tracta d’una iniciativa em-
presarial de quatre joves de Sort
que l’any 2006 van voler recu-
perar aquest cultiu, perdut des
de feia més de dos segles.Van
començar la seua activitat dos
anys després, després de com-
prar els terrenys i plantar les pri-
meres 18.000 vinyes.

Actualment, el celler compta
amb un total de deu hectàrees
de cultius.

MARTA LLUVICH (ACN)

Lamortalitat per
càncer baixa un
13%a Espanya

SALUT

❘MADRID ❘ La taxa de mortalitat
per càncer a Espanya ha dis-
minuït un 13% en les últimes
dos dècades, un percentatge
que no obstant això és infe-
rior al que han obtingut paï-
sos de l’entorn, com França,
Itàlia, Alemanya, el Regne
Unit o Bèlgica, on el descens
se situa en prop del 20%.La
primera causa de mort per
càncer continua sent pel de
pulmó.

Famílies d’acollida
de Ponent visiten
el Sàhara

SOLIDARITAT

❘ LLEIDA ❘ Famílies d’acollida de
nens saharauís visitaran la
pròxima Setmana Santa els
campaments de refugiats sah-
rauís en terres algerianes, a
Tindouf.

El viatge, organitzat per Sa-
hara Ponent, entre altres en-
titats catalanes, consisteix en
la sortida de l’aeroport del
Prat el pròxim 12 d’abril i la
tornada a Barcelona el 20
d’abril.

Premis del concurs
de cartes
telemàtiques

PREMIS

❘ LLEIDA ❘ Meritxell Soria, Berta
Boneu i els alumnes de cin-
què de l’Escola Cervantes són
els guanyadors del concurs de
CartesTelemàtiques als Reis
d’Orient el 2014, que reben
com a premi una llibreta
d’Ibercaja amb 200 euros.

A més, 18 escoles també
rebran un diploma. El jurat
també ha concedit deu accès-
sits.

A. GUERRERO
❘ ALCARRÀS ❘ Els ciutadans d’Alcar-
ràs disposen des de fa uns dies
d’un medicament nou i original,
laMisericordina. Es tracta d’un
fàrmac que no es troba a cap far-
màcia del poble i que només
prescriu el capellà, Julio Enri-
que Galvis. És una iniciativa sen-
se precedents a Catalunya que
emula la que va tenir el papa
Francesc quan el passat mes de
novembre i durant el rés de
l’Àngelus dominical va recep-
tar als milers de fidels que van
acudir a la plaça de Sant Pere
delVaticà una “medecina espi-
ritual”, la Misericordina. Gal-
vis explica que “es tracta d’ar-
ribar a les persones d’una ma-
nera més original amb un mis-
satge clar: 365 dies de bona con-

vivència, amb amor, perdó i es-
piritualitat”.A l’interior del me-
dicament no hi ha pastilles, si-
nó un bombó (per fer la vida
menys amarga) i una estampa.
Per a la seua elaboració, el rec-
tor ha comptat amb la partici-
pació de la parròquia de l’As-
sumpció de la Mare de Déu
d’Alcarràs. En una primera ti-
rada s’han fabricat 1.000 cap-
ses, partint del disseny original
delVaticà però adaptades en ca-
talà i dirigides als veïns d’Alcar-
ràs. Només han sufragat el cost
d’impressió. Els dolços, per
exemple, han estat donats.Van
començar a repartir la Miseri-
cordina, que és gratuïta, durant
la festa major de Sant Sebastià.

El rector d’Alcarràs‘recepta’
misericòrdia als seus feligresos
Emula el papa amb la ‘Misericordina’, que serveix de “medecina espiritual”

RELIGIÓ INICIATIVA

El seu èxit ha sigut rotund.Ahir
només en quedaven 200 capses,
que seran repartides entre els
escolars. El capellà comenta que
“és una manera diferent de con-
nectar i poder parlar amb la
gent, molt diferent a quan ofe-
reixes una medalla o un altre re-
cord. Diumenge van venir uns
pelegrins del camí de Santiago
que estaven més interessats en
el fàrmac que no pas que els se-
gellés l’acreditació”. Galvis, na-
tural de Colòmbia i que és el
rector d’Alcarràs des de fa un
any, explica que la iniciativa es
completarà amb noves activi-
tats relacionades amb la Mise-
ricordina com ara un pelegri-
natge.

Julio Enrique Galvis, rector d’Alcarràs, ‘receptant’ una caixa de ‘Misericordina’.

ITMAR FABREGAT

■ La policia italiana investi-
ga el robatori d’una relíquia
amb sang del papa Joan Pau
II que va ser sostreta la mati-
nada del diumenge de l’esglé-
sia de San Pietro della Ienca,
a L’Aquila, a la regió dels
Abruços, on estava custodia-
da. El robatori va ser desco-
bert per la filla del president
de l’associació cultural San

Pietro Ienca, i després d’en-
trar a l’església de pedra es
van adonar que faltava el re-
liquiari d’or i un crucifix.

Només existeixen tres re-
líquies al món que continguin
la sang de Joan Pau II i va
apuntar la possibilitat que la
sostracció es pogués haver
efectuat amb alguna finalitat
“satànica”.

SUCCESSOS

Robenuna relíquiaambsang
de JoanPau II a L’Aquila

“BONA CONVIVÈNCIA”

Amb el missatge de“365
dies de bona convivència”
la caixa conté un bombó
i una estampa
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