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A la venda 5.500 roses solidàries
de xocolate de cara a Sant Jordi
És el quart any que l’obrador El Rosal de Tàrrega les elabora artesanalment

xavier santesmasses
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❘ tàrrega ❘ L’obrador social El Rosal de Tàrrega, de l’Associació
Alba, preveu vendre aquest
Sant Jordi unes 5.500 roses solidàries fetes a base de galeta i xocolate, unes 1.500 més que l’any
passat. Aquest és el quart any
que El Rosal ofereix aquestes
roses “elaborades manualment”
i amb “valor social” segons va
explicar ahir Núria Cendoya,
responsable de l’obrador.
El Roser compta actualment
amb 12 treballadors, 8 dels
quals són persones en risc d’exclusió social. La campanya de
la rosa de galeta va començar
a principis d’abril i finalitzarà
el dia de Sant Jordi. Cendoya
va destacar que “no podem començar abans perquè volem que
sigui una galeta molt cruixent”.
Per poder arribar al seu objectiu, vendre 5.500 roses, han ampliat els punts de venda de les
roses de galeta en botigues de

Alguns dels treballadors de l’obrador social El Rosal de Tàrrega mostraven ahir les roses.
col·legi lestonnac

El Rosal compta actualment
amb 12 treballadors, vuit
dels quals són persones
en risc d’exclusió social

rosa de galeta a les xarxes socials. L’obrador El Rosal preveu
elaborar aquest 2016 un total de
10.500 kg de galetes. La campanya de Sant Jordi suposa un
7% de la seua producció.

Prop de 100 anys d’història

Ambient de Sant Jordi a les escoles ■ La llegenda de Sant Jordi
i els seus personatges més il·lustres ja han arribat a les escoles.
Alumnes i professors del col·legi Lestonnac de Lleida han elaborat
aquest drac amb material reciclat que llueix al vestíbul del centre.

El Rosal es va fundar el 1920
a Tàrrega per la família Serra
i els productes van assolir ràpidament una gran popularitat. El
2003 es va jubilar el propietari i
va cedir el negoci a l’Associació
Alba, entitat social que treballa
per millorar la qualitat de vida
de les persones amb discapacitat intel·lectual i trastorn mental de l’Urgell i la Segarra. Des
d’aleshores, El Rosal continua
treballant i elaborant productes
amb la mateixa recepta i procés
de fa gairebé cent anys, amb un
alt compromís social.

Càritas Urgell
dóna 30.000 €
per ajudar
els refugiats
❘ la seu d’urgell ❘ Càritas Urgell ha aportat 30.000 euros
a la campanya de suport a les
persones refugiades a la zona
dels Balcans, en col·laboració amb Càritas Espanyola,
que ha invertit un total de
600.000 euros en ajuts per
aquesta causa. La donació de
Càritas Urgell ha sigut possible gràcies a les aportacions
de les col·lectes parroquials
i les donacions de particulars
que s’han efectuat durant els
últims mesos. Per explicar
aquestes actuacions, Càritas
Urgell va organitzar diverses conferències a Balaguer,
la Seu i Puigcerdà. La campanya de recollida de fons
continua oberta.

Horts terapèutics per a
gent gran a Juneda i Maials
La iniciativa es va planificar
perquè tots els ancians en poguessin gaudir. Per aquesta raó,
es van instal·lar jardineres i taules de cultiu per poder accedir
amb cadira de rodes o altres accessoris imprescindibles de les
persones grans. Segons els seus
impulsors, la resposta ha sigut
“molt positiva”, ja que enforteix els vincles personals entre
els participants en l’activitat i
permet l’intercanvi de coneixements agrícoles.

El telescopi
més gran de
Catalunya obre
portes a Àger
❘ àger ❘ L’Observatori Astronòmic del Montsec (OAdM) de
l’Institut d’Estudis Espacials
de Catalunya (IEEC) organitza les primeres visites guiades a les seues instal·lacions
a Àger. Es tracta d’una oportunitat per veure de prop la
instal·lació d’investigació astronòmica més gran de Catalunya. Els visitants podran
veure el telescopi Joan Oró,
un dels més avançats d’Europa en robotització, el telescopi Fabra-ROA Montsec
i el telescopi XO-Montsec.
La primera visita serà el diumenge 1 de maig i es repetirà
un diumenge al mes a l’estiu.
Per assistir-hi s’ha de reservar plaça a www.oadm.cat/
es/visitas.

punt eco

residències tercera edat

❘ juneda ❘ Les residències de Juneda i Maials tenen des del desembre un hort terapèutic per als
seus usuaris amb l’objectiu que
sigui una activitat estimulant.
Aquests horts són ecològics i les
verdures s’utilitzen a la cuina
per a posterior consum. L’empresa de Lleida Punt Eco, que
està especialitzada en horticultura ecològica, ha sigut l’encarregada de crear aquesta activitat per a les residències amb el
finançament de la Diputació.
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Barcelona, escoles, associacions
de pares d’alumnes, restaurants
i empreses. Així mateix, aquest
2016 El Rosal ofereix un lot que
inclou la rosa de galeta i el conte
infantil que explica la història
del seu producte estrella, l’arrugat, una galeta que no va sortir
segons el que estava previst i
que va acabar convertint-se en
l’emblema de la casa. Des de
l’obrador també han creat el
hashtag #menjatlarosa perquè
el dia de Sant Jordi tots aquells
que ho desitgin pengin la seua
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Usuaris de la residència de Maials treballant al seu hort terapèutic.

