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Solidaritat. Arranca una nova edició de la
Marató de Donants de Sang de Catalunya.
Defuncions. Juan Marsé reposa al costat
de Carme Balcells a Santa Fe de Segarra.

iniciatives lleure

Castellbò busca ‘anells màgics’

Un joier suís establert al nucli de Turbiàs organitza un joc de pistes per trobar els anells de Melcior,
Gaspar i Baltasar || L’objectiu és dinamitzar la vall, en la qual viuen 200 persones
Associació Veïns de Castellbò.

El grup de veïns que va localitzar els anells.

Foto dels participants en el joc de pistes, al pont de Castellbò.
r.r. / c.s.

❘ montferrer i castellbò ❘ Veïns de
la vall de Castellbò, a l’Alt Urgell, es van bolcar ahir en un
joc de pistes a la recerca dels
anells dels tres Reis Mags, que
suposadament havien deixat
oblidats durant la nit màgica en
un dels punts més emblemàtics
del poble.
La iniciativa, organitzada
per Sven Schleiss, artesà joier
procedent de Suïssa establert
al nucli de Turbiàs des de fa poc
més d’un any, no tenia cap altre objectiu que dinamitzar la

Associació Veïns de Castellbò

vall, en la qual amb prou feines
viuen dos-cents veïns i en què
l’índex d’envelliment és cada
any més alt.
Al voltant de vint persones
van participar en la iniciativa,
en la qual també van col·laborar
l’Associació Amics de Castellbò, l’entitat Veïns de Turbiàs i
l’Agrobotiga de Castellbò.
Pilar Motlló, que regenta l’establiment, va explicar que les
diferents associacions de veïns
organitzaven una activitat mensual abans de la crisi sanitària
perquè “som un territori molt

acn

extens i molt desconnectat on
iniciatives com la que acabem
de celebrar són totalment necessàries i ajuden a tenir una millor
relació entre tots els veïns”.
Mapa en mà, gent gran i joves
van recórrer el poble de Castell-

col·laboradors

L’activitat va comptar amb
la col·laboració d’Amics de
Castellbò, Veïns de Turbiàs i
l’Agrobotiga de Castellbò

bò a la recerca de les pistes correctes que acabaven enllaçant
amb els tres anells, amagats a
la font del Pati, a la sortida del
poble.

Recorregut emblemàtic
Van buscar en més de vint
punts emblemàtics, entre els
quals van destacar la Col·legiata
de Santa Maria, la casa antiga
de l’ajuntament, el pont de Vilamitjana, la Creu del Pal o el
castell. Un joc que podia allargar-se un màxim de dos hores
però que la gran destresa dels

equips participants va fer que
en tot just la meitat de temps
localitzessin el gran tresor, tres
anells creació de l’artesà organitzador, d’acer quirúrgic amb
pedres semiprecioses, valorats
en cinc-cents euros.
El joc estava obert aquest any
als veïns dels tretze pobles que
conformen la vall de Castellbò. En edicions posteriors, i si
la situació epidemiològica ho
permet, l’organització valora la
possibilitat d’obrir-lo als veïns
de tot el municipi de Montferrer
i Castellbò.

iniciatives logística

Naix a Ponent una app per compartir
rutes entre productors agroecològics
agències

L’usuari pot publicar la seua ruta o unir-se a rutes ja creades.

❘ arbeca ❘ Naix a Ponent Rutes
Compartides, una nova aplicació que permet als productors agroecològics compartir
el transport i la distribució de
les seues mercaderies. Es tracta
d’un projecte impulsat per Ponent Coopera, la Cooperativa
Tres Cadires i la Xarxa Ecològica de Ponent amb la finalitat
de fomentar la cooperació entre
els productors i reduir els costos
econòmics i ambientals ja que,

segons un dels socis de la cooperativa Tres Cadires d’Arbeca,
Andreu Culleré, “t’adonaves
que s’havien mobilitzat furgonetes i que cap anava plena, quan
amb una podríem haver entregat totes les comandes”.
Després de mig any en proves, el projecte, que ha estat
finançat per la Federació de
Cooperatives de Treball de
Catalunya i l’Einateca Agroecològica, va sortir a la llum el
23 de desembre.

Rutes Compartides compta
amb un funcionament similar al
de les aplicacions per compartir
un cotxe. Els usuaris anuncien
la ruta que fan, la freqüència
amb la qual la realitzen i l’espai
disponible que tenen a la furgoneta. També poden buscar rutes
ja creades i unir-se.
D’altra banda, l’app inclou filtres com els punts intermedis,
la desviació màxima de la ruta
o el tipus de transport, entre
d’altres.

