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Més d'un centenar de 
vins, al Concurs de la 
DO Costers del Segre 
Una vintena de 'sommeliers' tasten 
mostres en un actea la Seu Vella 
Lleida 
REDACCIÓ 

Fins a vint-i-set cellers han pre
sentat més d'un centenar de vins 
al Primer Concurs deis vins de la 
Denominació d'Origen Costers 
del Segre que organitza el seu 
Consell Regulador amb el suport 
del Patronat de Promoció Econo
mica de la Diputació de Lleida i 
la coordinació tecnica deis Pre
mis Vinari. El director deis premis 
Vinari, Ramon Roset va destacar 
ahir 11l'alta participació d'aquesta 
primera convocatoria amb prac
ticament mostres de tots els ce
llers Costers del Segre". 

Per la seva banda el president 
de la denominació, Tomas Cusi
né, va incidir que "els principals 
objectius de l'activitat són la pro
meció deis vins locals i l'incentiu 
qualitatiu". 

L'aula taller de la Seu Vella 
va acollir ahir el tast del jurat 
d'aquest format per una vintena 
de sommeliers. Els professionals 
que han format part del jurat han 
estat: Bruno Tanino, Enrie Catala, 
Assumpta Mateos, Joan Nievas, 
Caries Bargalló, Javier Campo, 
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Gregori Albareda, Juanjo Cere
zuela, Jordi Martinez, Laila Bal
cells, Poi Alamines, Ester Rocagi
né, Oiga Codina, Rodrigo Cebrián, 
Gonzalo Ferreruela, Rafa Gimena, 
Ramon Griño, Xavier Navarro, U
na Kyrychenko, i Noe Sans. 

El concurs premiara primer, 
segon i tercer classificats en les 
categories: Blancs Joves, Blancs 
Crian~a, Rosats, Negres Joves, 

Negres Crian~a, i Escumosos. Així 
com es distingira el millor mono
varietal de ra"lrri Macabeu; i el vi 
amb major puntuació de totes 
les categories coma Millor Vi DO 
Costers del Segre. 

En darrer lloc, també es re
·coneixera una persona o entitat 
que hagi destacat pels valors de 
Sostenibilitat i Respecte Mediam
biental. 

La Biblioteca Pública Maria 
Barbal de Tremp posa en 
marxa una Aula Mentor 
Sera un espai de formació telematica 
Tremp 
REDACCIÓ 

L'Ajuntament de Tremp a través 
de la Biblioteca Pública Maria 
Barbal ha posat en funcionament 
una Aula Mentor a les dependen
cíes de la biblioteca. Les Aules 
Mentor són espais de formació 
telematica que depenen del Mi
nisterio de Educación y Forma
ción Profesional del Govern es
panyol i que tenen l'objectiu de 
facilitar formació oberta i flexible 

per l'aprenentatge permanent a 
través d'lnternet. 

Les propostes de cursos que es 
poden trobar a les Aules Mentor 
van adre~ades a persones majors 
de 18 anys i proporciona forma
ció no reglada amb atenció d'un 
tutor a distancia, a través d'una 
plataforma d'aprenentatge. L'au
la Mentor de Tremp, proporciona 
a l'alumnat un assessorament a 
l'hora de fer la matrícula, enlla~ 
amb els tutors deis cursos, espai 

i equipament pera estudiar i és 
també el lloc físic on es realitzen 
els examens d'avaluacié. 

Els cursos de I'Aula Mentor 
tenen un cost de 48 euros que 
donen dret a 2 mesos d'accés a 
la plataforma formativa i a !'exa
men. Amb un pagament extra de 
24 euros es pot allargar el perío
de de formació, si és necessari. 

Durant l'any hi ha períodes 
concrets que són pera les avalua
cions. 
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Porc d'Or pera una granja 
de la Cooperativa d'lvars 
A la XXIX edició deis Premis Porc 
d'Or que organitza I'IRTA, que 
van tenir lloc a Toledo el passat 
25 de novembre, la gr.anja Val
tarta, de la Cooperativa d'lvars 

va ser guardonada amb el premi 
Porc d'Or de Plata a la maxima 
Productivitat Numérica de la se
va categoría, per haver assolit la 
xifra de 37.08 garrins deslletats. 

Una oficina assessorara 
des de Tremp sobre la 
digitalització a les empreses 
La població de Tremp, al Pallars 
Jussa, disposa des d'ahir de !'Ofi
cina Acelera Pyme Rural Pirineu 
Occidental (OAPR) d'assesso
rament a la digitalització de les 
empreses. Aquest servei depen 
del Consell Comarcal del Pallars 
Jussa i grades a un acord amb 
altres tres comarques, tindra 
itinerancia setmanal a I'Aita Ri
bagor~a, la Val d'Aran i el Pallars 
Sobira.L'OAPR Pirineu Occiden-

tal, compta amb un tecnic dina
mitzador i té com a objectiu as
sessorar i acompanyar a petites 
i mitjanes empreses així com a 
persones autonomes i nous em
prenedors i emprenedores de 
les comarques en el procés de 
digitalització deis seus negocis: 
Des de !'oficina es fara una de
tecció 'individualitzada de man
cances a nivell digital de cada 
empresa assessorada. 
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Cervia acull els guanyadors 
de la campanya de barris 
Cervia de les Garrigues ha aco
llit aquest cap de setmana els 
guanyadors deis municipis parti 
cipants a la 12a edició de la cam
panya conjunta de dinamització 

comercial i territorial de la Xarxa 
de Barris amb Projectes 2022, 
en la qual han participat 33 mu
nicipis de Catalunya, deis quals 
10 són de Lleida. 
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