
Quinze dies més d’activitats a 
Sant Pere de Rodes i Vilabertran
Redacció l el port de la selva  

E monestir de Sant Pere de 
Rodes i la canònica de Vila-
bertran amplien el període 

d’activitats d’estiu fins a mitjans 
de setembre. Aquesta mesura s’ha 
pres per l’alta  demanda del públic 
durant els mesos de juliol i agost, 
que ha generat fins i tot llistes d’es-
pera. A més, s’hi ha de sumar la re-
ducció del nombre de places dis-
ponibles, conseqüència directa 
de l’aplicació de les mesures sa-
nitàries aplicades arran de la Co-
vid-19.

Sant Pere de Rodes continuarà 
oferint visites guiades en català 
durant els caps de setmana, ai-
xí com les activitats «Mrs Stone i 
els tresors de Sant Pere de Rodes» 
(dimarts), «Clandestins: nova Nit 
de Vins a Sant Pere de Rodes» (di-
jous) i «Furtius i exploradors a 
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Sant Pere de Rodes» (divendres). 
A banda, la canònica de Vilaber-
tran mantindrà l’activitat de di-
marts «Un brindis pels nuvis! Nit 
de vins a la Canònica de Vilaber-
tran», i mantindrà l’exposició 

«Intensitats», dels artistes guixo-
lencs Nei Albertí  i Àlex Pallí, fins 
al 20 de setembre.

Les activitats tindran lloc a les 
19 h, i s’ha de reservar al correu 
reservesspv.acdpc@gencat.cat. 
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Redacció l figueres  

Durant aquest cap de set-
mana Castelló d’Empú-
ries acol l irà una nova 

Jornada Europea de la Cultura 
Jueva. La seva finalitat és reivin-
dicar i posar en valor el patrimo-
ni jueu, així com la diversitat i la 
riquesa del judaisme a través de 
conferències, concerts, actuaci-
ons, visites guiades i altres acti-
vitats que tenen lloc de manera 
simultània arreu d’Europa. Per 
això hi ha previstes dues visites 
guiades, actuacions musicals 
amb de Tati Cervià & Sepharazz 
Mishpaha (trio), i de Clustrobar 
Antoni Madueño i l’Associació 
Empordanesa de música popu-
lar, un taller d’escriptura hebrea 
i la presentació del llibre Atles 
d’història dels jueus de Catalu-
nya, de Manuel Forcano i Víctor 
Hurtado. A més, també es podrà 
visitar virtualment l’exposició 

a punt la 21a Jornada Eu-
ropea de la cultura Jueva

«Viatges del poble jueu», i es fa-
rà una partida de Trivial en línia 
amb preguntes de temàtica ju-
eva. Els horaris de les activitats 
estan disponibles a www.caste-
llo.cat/agenda. n
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Redacció l l’armentera  

Les donacions a través la pla-
taforma de f inançament 
col·lectiu de Goteo perquè 

l’obrador de l’Armentera resistei-
xi s’apropen als 5.500 euros, una 
quantitat que supera el mínim, fi-
xat en 3.650 euros, però que enca-
ra queda lluny de l’objectiu final, 
situat en 17.500 euros.

Per ara, obtenir aquest import 
mínim permetrà a ramaders, car-
nissers, pagesos i productors de 
la zona constituir-se com a coo-
perativa. Un primer pas per acon-
seguir mantenir obert i funcional 
l’obrador de l’Armentera.

Precisament per aquests futurs 
membres de la cooperativa és re-
alment important que es pugui 
mantenir obert, ja que com indica 
Josep Maria Vallès, coordinador 
de la cooperativa Tarpuna, que 
impulsa el projecte Dunia, «els 
ramaders petits i els carnissers de 
poble maten quatre o cinc porcs o 
vedells a la setmana, i per ells és 
molt costós transportar-los a una  
zona de processament llunya-
na». Però no només hi ha un mo-

La campanya de micromecenatge per la instal·lació de l’Armentera acaba divendres

objectiu: salvar l’escorxador

ASSECAdoR. Procés de cura de l’embotit HORA NOVA

y objectiu mínim

LA cAmPANyA jA HA AcONs-
gEuit EL cAPitAL suFiciENt 
PER cREAR uNA cOOPERAtiVA

y qualitat, control i km 0 

Es VOL EVitAR quE ELs PEtits 
PROductORs HAgiN dE tREbA-
LLAR dE mANERA iNdustRiAL

tiu econòmic al darrere d’aquesta 
incitava. Amb el procés de pro-
ducció derivat del processament 
industrial actual, hi ha aspectes 
de la qualitat de la carn que no es 
poden garantir.

Des de la cooperativa Tarpu-
na van gestionar aquesta cam-

panya de micromecenatge quan 
van contactar amb productors 
locals i van veure que subminis-
traven de forma habitual produc-
te a la ciutat de Barcelona. A par-
tir d’allà van iniciar la proposta 
per aconseguir capital a través de 
Goteo i no d’alguna altra plata-

forma de crowdfunding, ja que 
ofereix un doble avantatge a cada 
persona que hi col·labora. «D’una 
banda aconsegueixen una re-
compensa  que ja esta estipula-
da segons la seva aportació, i de 
l’altra, poden desgravar-se’n una 
part fiscalment», explica Vallès. 

I afegeix: «Es tracta d’una situ-
ació win-win-win: hi guanya el 
consumidor, amb productes de 
millor qualitat; el productor, que 
veu millorades les seves condici-
ons de treball, i el medi ambient, 

ja que aquest tipus de producció 
comporta una reducció de la con-
taminació.».

Tot hom qu i h i  v u lg u i col-
laborar encara ho podrà fer fins 
al 4 de setembre, a través de la web 
de www.goteo.es fins al 5 de se-
tembre.  n
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