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Una llavor per tornar horts a la vida
 Quatre entitats s’alien per recuperar espais i posar els fruits a l’abast dels consumidors
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hir es va fer la presentació pública a Manresa del projecte Torna
Terra, que posa de bracet pagesos, tècnics i botiguers
per tornar a la vida horts abandonats.
Es tracta d’una iniciativa del
pagès Arnau Vilaseca Puigpelat, de
Cal Palà de Prades; MengemBages,
de la cooperativa Frescoop i la
cooperativa l’Arada, amb la col·laboració de l’Associació l’Era.
Les quatre entitats són les quatre baules d’una cadena que té la
seva força en l’ideari basat en el
sentit comú que la guia: hi ha
molts horts abandonats que podrien tornar a produir amb una mínima infraestructura i, al mateix
temps, hi ha entitats que tenen les
llavors, el coneixement i les línies
de distribució per a fer-ho possible.
Arnau Vilaseca Puigpelat és el
responsable inicial de cercar espais
i horts abandonats i de recuperarlos per poder tornar a fer-los productius. Ha obert la web tornaterra.cat
L’Era, a través del projecte Esporus, col·labora amb el projecte
facilitant el planter de les varietats
locals que es decideixen plantar. A
més, assessora quines varietats
s’adaptaran millor a la situació
climàtica d’alçada i de característiques del terreny.
Finalment, MengemBages és
qui distribuirà el producte a través
de les seves botigues de barri i de
la venda en línia i aportarà la informació necessària sobre la demanda, ja que es busca planiﬁcar
la producció i reduir excedents.

Manresa explica
avui a Azpeitia
el projecte
Manresa 2022

A

Alba Rojas (MengemBages), Marina Vilaseca (l’Arada), Arnau Vilaseca (Torna Terra) i Xènia Torras (l’Era)

Cebes, enciams i tomàquets ecològics
 Un projecte per oferir

productes agroalimentaris
de proximitat amb un alt
valor social
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El primer dels horts que s’ha recuperat és el de la Bassa del Coll
i està ubicat a Prades de la Molsosa, al Solsonès.
S’hi han plantat dos tipus de
ceba (llarga de Berga i Gran i Dolça), dos tipus d’enciams (Carxofeta de l’Espà i de Tres Ulls) i tres
varietats de tomàquets (de penjar Mallorquí, de penjar Tísica i de
Cirereta). Tots ells certiﬁcats com
ecològics.
A la vegada, l’Arada assessora
en activitats de restauració i promoció paisatgística i és coneixedora de les xarxes empresarials,

locals i supralocals.
La feina que es porta a terme
està guiada per un ideari cooperatiu que passa per retornar l’activitat agrícola a uns espais que formaran part de la xarxa Torna Terra, amb un circuit de venda de proximitat.
El que es pretén plantar són
varietats locals perquè la seva implantació ajudi a conservar-les
multiplicant la llavor per poder generar estoc i que estiguin certiﬁcades com a ecològiques.
De fet, els productes i les accions
que es duen a terme dins el projecte Torna Terra tenen una marca amb etiquetatge propi que s’ha
generat per identiﬁcar-los.
Les caixetes i les etiquetes per a
la presentació dels diferents productes les farà l’Amisol (Associació
Pro Minusvàlids de Solsona i Comarca).

Dos bessons
En aquest projecte, al costat d’Arnau Vilaseca, hi ha la seva germana bessona, Marina, de l’Arada, que
se centra en el desenvolupament
comunitari i sostenible i per a la
qual Torna Terra suposa una oportunitat de «conservar varietats locals i deﬁnir el nostre paisatge».
Xènia Torras, del projecte Esporus de l’Associació l’Era, va explicar ahir que s’obria una possibilitat per comprovar com funcionen les llavors en diferents terrenys i quina és la reacció del públic quan tasta el producte. A més,
obre el ventall de relació amb persones interessades en la conservació del patrimoni genètic agrícola a les quals també se’ls poden
donar a conèixer recursos com el
projecte Terra Franca, que posa en
contacte persones amb terres amb
qui vulgui treballar-les.

El regidor de Cultura i Turisme,
Joan Calmet, encapçala la delegació de l’Ajuntament de Manresa a Azpeitia (Guipúscoa) per participar en el I Fòrum del Camí Ignasià, unes jornades tècniques
que tenen per objectiu donar a conèixer la gestió turística del camí
ignasià a Euskadi, així com el projecte estratègic Manresa 2022, que
commemora els 500 anys de l’estada de sant Ignasi de Loiola a
Manresa.
Les activitats es van iniciar ahir
al santuari de Loiola amb la presentació del camí ignasià i la seva
importància com a producte turístic amb la participació d’Arantza Madariaga, directora general de
Basquetour-Agencia Basca de Turismo; i Patrick Torrent, director executiu de l’Agència Catalana de Turisme.
El fòrum continua avui amb les
jornades tècniques, on la delegació de l’Ajuntament de Manresa explicarà el projecte estratègic Manresa 2022, una intervenció que
anirà a càrrec de Sònia Puyol, coordinadora del projecte; i Esperança Holgado, cap de la Unitat de
Turisme i Promoció de la ciutat.
A la mateixa jornada es presentarà la ponència «El pelegrinatge com a experiència turística:
motivacions i percepcions del pelegrí ignasià» dirigida per Marina
Abad, professora de la facultat de
Ciències Socials i Humanes de la
Universitat de Deusto.
Hi haurà també altres ponències
com la de «Montserrat i el camí ignasià», que anirà a càrrec de Josep
Altayó, director general d’Agrícola Regional SA, l'empresa que gestiona el complex turístic de Montserrat i la del pla director «Camino Ignaciano en Euskadi».
UIC

Es gradua la segona
promoció de metges de
la UIC formats a Althaia
 Els estudiants de Medicina

de la Universitat
Internacional de Catalunya
fan les pràctiques a Manresa
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La segona promoció del Grau de
Medicina de la Universitat Internacional de Catalunya (UIC), que
realitza la formació pràctica a la
Fundació Althaia, s’ha graduat.
En l’acte de graduació, celebrat
a Barcelona i presidit pel conseller
de Salut, Boi Ruiz, hi va participar
el Dr. José Zorrilla, Cap del Servei

d’Urgències d’Althaia, que va dedicar unes paraules als estudiants,
que el van escollir com a padrí de
la promoció.
El Dr. Zorrilla pertany al Departament de Medicina de la Facultat de Medicina i Ciències de la
Salut de la UIC, i és el professor responsable de l’assignatura d’urgències, i professor de semiologia
i ﬁsiopatologia.
La Dra. Mariana Castells, al·lergòloga i immunòloga i professora
a la Harvard Medical School, va
pronunciar una lliçó magistral.
Després del lliurament de títols, els
nous metges van fer el jurament hi-

La segona promoció de Medicina de la Universitat Internacional de Catalunya (UIC)

pocràtic, tutelats pel Dr. José Zorrilla, i quatre alumnes van parlar en
representació de la promoció. El
Dr. Albert Balaguer, degà de la

Facultat de Medicina i Ciències de
la Salut de la UIC, després d’una
emocionada felicitació als nous
graduats, va advertir els alumnes

que «heu triat la millor de les professions, però serà dur. Us espera
el MIR, però encara serà mes dur
el privilegi de servir».

