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Amb olis Baró de Maials impulsen
una campanya de promoció de les
a mitjans de setembre.

Ferran Mascarell
Conseller de
Cultura

La Generalitat promoure un carnet
de descomptes per accedir a museus i altres espais culturals.

Jorge Fernández
Ministre de
l’Interior

E
Guàrdia Civil de Tudela ha donat
B

Ahir va tenir lloc la presentació
de la campanya de promoció de
L
pulsada per olis Baró de Maials i
el Gremi de Forners. Durant les
explicacions es va voler remar-

Rosa Peroy
@RPeroy

LÍDIA PUJOL | Cantant i intèrpret. En plena gira d’Iter Luminis’

“Aquest ‘Camí de llum’ és el
nostre veritable full de ruta”
Cantant i intèrpret. Després d’anys d’experiència
en la música tradicional jiddisch, medieval i popular, irromp en l’escena musical catalana fent duet
amb SÍlvia Comes durant els noranta, amb qui va
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i Els amants de Lilith (2007) i Mariam Matrem
cions i projectes. En plena
gira d’Iter Luminis: treballs
i plaers d’amor, ens explica
en què consisteix aquesta
www.lacerimoniadelallum.
com
Què és ‘Iter Luminis’?
Per mi és un treball de construcció personal, en relació
amb els altres, indissociablement. Ho faig a través de
treballen pel bé comú: productors biodinàmics, discapacitats, projectes socials...
això és treball i amor. No només treball.
Demà a Vallferosa i el dia 8
a la Granadella.
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tuar en el mapa, però formen part d’un teixit d’un
-

ços. Llocs de vegades sense sostre, com els desnonats d’avui en dia. A Vallferosa ve un cor de cors i
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‘Iter Luminis’ és una tasca de dinamitzar el territori des de la cultura.
I tant! És dir-li a Catalunya: coneix-te a tu mateixa. Si no ens coneixem, si no ens valorem, ningú
sabrà de nosaltres. La pròpia
de dins. També la Granadella s’ha de descobrir.
‘Iter Luminis’ celebra aniversaris.
Sí, de Teresa de Jesús, en diàR
L
els 500 i 700 a aniversari.
El concert reuneix obres de
blic el procés d’humanització de l’ésser humà.
Aquest Camí d’Amor en què
s’han quedat una mica fora
Certament, per això només
nosaltres podem marcar-los
el camí, des de l’altruisme i
la recuperació de la memòria. Ensenyar-los a fer allò

UCI DE LA
NATURA
David Colell
@DColellOrrit

El canvi
climàtic i
els conreus
Els hiverns més suaus –propis
tes. Una de les afectacions més
conegudes entre les transmeses
da “tristesa dels cítrics”, provoarbres a través dels pugons. No
obstant això, hi ha moltes més
ció d’aliments. A Almeria i Múr-

o el meló, són atacats per una
mosca blanca, coneguda com el
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El sud d’Europa
es veu afectat per
malaties que abans
només eren al tròpic
À
molt considerables. Al sud Itàlia,
un bacteri està provocant danys
molt importants a les oliveres. La
probabilitats d’arribar a l’Estat
A
es transmet per un insecte. Se-

abocar-se’l a sobre. Això sembla
usuaris es puguin arribar a pensar
seus efectes hidratants...

El concert reuneix obres de
diferents etapes i estils, i posa
a l’abast del públic el procés
d’humanització en la història

nocturnes s’han suavitzat. Això
habitaven per ser massa fredes.
Per tant, a causa de l’alteració cliE
només es difonien pels tròpics.

