
34 GUIA
SEGRE

Dimarts, 3 d’abril del 2012

LaLanParty,mésaustera
peròambnovesactivitats
El pressupost es redueix un 50% i s’hi esperen 500 participants

FIRESNOVESTECNOLOGIES

R. RÍOS
❘ LLEIDA ❘ La Lan Party de Lleida
ja escalfa motors quan queda
més d’un mes perquè se cele-
bri.Tindrà lloc entre el 18 i el
20 de maig de nou al Magical
Media i segurament serà l’edi-
ció (la setena) més austera. I és
que els organitzadors han vist
com el pressupost (basat en les
inscripcions i aportacions pri-
vades) s’ha reduït a la meitat i
compten per a aquest any amb
5.500 euros, a més de la cessió
gratuïta per part de la Paeria de
les instal·lacions.

No obstant, s’espera que hi
participin 500 persones i s’han
programat activitats noves com
seminaris i tallers sobre tecno-
logies audiovisuals o la recrea-

Organitzadors i autoritats, ahir, en la presentació de la Lan Party al plató 4 del Magical.

AJUNTAMENT DE LLEIDA

LaRutadelVi de
Lleidaguanya
visitants i frega
els 26.000

TURISMEENOLOGIA

Cusiné, al centre, en l’assemblea de la Ruta del Vi de Lleida.

❘ LLEIDA ❘ La Ruta delVi de Lleida
avança amb pas ferm dos anys
després d’haver estat creada i
cada vegada guanya més adep-
tes.Així ho demostra la xifra de
visitants de l’any passat, 25.800,
que suposa un 16% més que el
2010, quan es van superar els
22.000.Aquestes dades les va
donar a conèixer ahirTomàs Cu-
siné, president de la Ruta delVi
de Lleida-Costers del Segre, du-
rant la celebració de l’assemblea
anual de l’entitat, que va tindre
lloc a l’IMAC. En la reunió, tam-
bé es va donar compte de les ac-
tivitats portades a terme durant
l’any passat, especialment diri-
gides a la formació en qüestions

ÒSCAR MIRÓN

turístiques dels associats, que
ja són més de setanta.A més,
a l’assemblea es van presentar
les accions previstes per a
aquest any, entre les quals des-
taca a finals d’abril un nova jor-
nada de portes obertes als ce-
llers, després de l’èxit de la que
va tindre lloc el passat mes de
novembre en el marc del Dia
Europeu de l’Enoturisme i que

va atreure centenars de visi-
tants.També es començarà a
treballar en la internacionalit-
zació del producte, de manera
que hi ha previstes campanyes
de captació de visitants angle-
sos, francesos i alemanys amb
accions de màrqueting com or-
ganització de viatges de tour
operators especialitzats iwork
shops.

El 2011, un 16%més
que un any abans

Rafael Peris, al centre, va elaborar ahir mones tradicionals.

TRADICIONSREBOSTERIA
LAURA CORTÉS / ACN

ACN
❘ LLEIDA ❘ El Gremi de Forners
de Lleida preveu vendre un
10 per cent més de mones
que l’any passat. Els princi-
pals motius són que la festi-
vitat aquest any coincideix
amb el principi de mes i que
esperen arribar a més públic
amb dos novetats.

D’una banda, han elaborat
per primera vegada una mo-
na de mida individual “per a
solters o per regalar a nou-
nats”, va explicar el president
del gremi, Manel Llaràs. De
l’altra, han recuperat la mo-
na tradicional d’ous durs, ela-
borada amb pa de pessic i de-
corada amb tants ous com
anys tingui l’apadrinat a qui
es regala.

Els preus es mantenen per
tercer any i oscil·len entre els
22 i els 30 euros per quilo. El

gremi preveu augmentar les
vendes per arribar als
160.000 pastissos davant de
les 145.000 mones de l’any
passat. El regidor de la Pae-
ria Rafael Peris va visitar ahir
un forn i fins i tot es va posar
el davantal per elaborar una
mona.

Preveuen augmentar un
10% la venda demones
amb ofertes per a solters

LESCLAUS

Previsió
❚ El Gremi de Forners preveu
vendre aquest any 160.000
mones davant de les 145.000
de l’any passat.

Preus
❚ Aquest any, els preus os-
cil·len entre els 22 i els 30 eu-
ros per quilo i, per tercer any,
es mantenen.

Nou edifici per almuseu de papallones de Pujalt

❘ PUJALT ❘ El Museu de les Papallones de Catalunya, amb seu
a Pujalt, compta des d’aquest cap de setmana amb un edifi-
ci de més de 500 metres quadrats, cosa que ha permès am-
pliar el nombre d’exemplars exposats fins a més de 6.000 de
700 espècies diferents. El nou museu es completa amb una
sala d’audiovisuals i una altra per a exposicions i tallers, a
més d’un laboratori i una biblioteca.

Detecten un agró blanc al riu Segre

❘ LLEIDA ❘ L’ornitòleg lleidatà XavierAixalà va veure ahir, a les
vuit del matí hora solar, al riu Segre, al seu pas per Lleida
ciutat, un agró blanc, una au poc comuna en aquesta zona.
Aixalà va apuntar que aquesta au s’està estenent per les co-
marques de la Catalunya interior.

LaMarató bat el seu rècord amb8,9milions d’euros

❘ BARCELONA ❘ LaMarató deTV3 ha batut el seu rècord amb una
recaptació de 8.931.418 en l’edició del 2011, dedicada al tras-
plantament d’òrgans. Un total de 210 projectes opten a ser
finançats amb aquesta quantitat. La Marató també va avan-
çar ahir que la pròxima edició estarà dedicada al càncer.

Cinquenamostra de formatges artesans a Sort

❘ SORT ❘ Sort acollirà des d’aquest dijous i fins dissabte la cin-
quena Mostra de FormatgesArtesans de Catalunya, que tin-
drà com a atractiu principal el mercat i l’àrea de degustaci-
ons i que comptarà amb 16 parades i més de 80 productes.
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Inscripcions
❚ Les persones interessades
a participar-hi poden inscriu-
re-s’hi a http://magical-party.
blogspot.com.es. El preu de la
inscripció és de 20 euros i inclou
la connexió de l’ordinador.

Un sector a l’alça
❚Organitzadors i autoritats par-
ticipants ahir en la presentació
de la Lan Party van assenyalar la
importància del sector dels jocs
en xarxa, que ja supera en fac-
turació la indústria cinemato-
gràfica i que no només està re-
lacionat amb els joves.

ció de la ciutat de Lleida en
un dels jocs de moda, Mine-
craft.

La Lan Party comptarà de
nou amb ExpOtaku, la fira re-
lacionada amb el manga. En el
marc d’aquest saló es podrà dis-
frutar amb jocs dels Angry
Birds, a més de concursos i gim-
canes.

L’oferta es completa amb un
campionat d’ordinadors perso-
nalitzats.

Lapresentació
de la fira

Mireu el vídeo al
mòbil amb el codi.


