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DILLUNS, 27 DE MAIG DEL 2019

Pirineus
Arquitectura

Medi ambient

Premi per a un alumne del Joan
Brudieu per un habitatge bioclimàtic

Prova per fer
un seguiment
del gall fer
als Pirineus

La delegació del Pirineu del Col·legi d’Arquitectes promou els treballs de recerca

Agències
VIELHA

COAC

Redacció
LA SEU D’URGELL

La Delegació del Pirineu de la
Demarcació de Lleida del Collegi d’Arquitectes de Catalunya
(COAC) va lliurar dijous passat els tretzens Premis COAC
per a Treballs de Recerca 2019
d’estudiants de batxillerat dels
instituts de les comarques de
l’Alt Pirineu i l’Aran del curs
2018-2019. El primer premi va
ser per al treball de recerca Disseny d’un habitatge bioclimàtic a
la Seu d’Urgell, de l’alumne Joan
A. Garreta de l’Institut Joan
Brudieu de la Seu. Els accèssits
van ser per al treball Aquelles
muntanyes que se n’han anat al
cel, d’Andrea Nadal i Aina Flix,
de l’Institut Joan Brudieu, i

Els premis es van lliurar a la biblioteca Sant Agustí de la Seu d’Urgell.

per a El Secret de l’Alt Pirineu:
Les Cabanes de Pastor, d’Eulàlia
Ramon, de l’Institut El Pont de
Suert. L’entrega dels premis va

tenir lloc a la biblioteca Sant
Agustí de la Seu i va ser presidida pel delegat del Pirineu
de la Demarcació de Lleida del

COAC, Ricard Lobo. L’objectiu
del premi és fomentar l’interès
entre els alumnes de batxillerat
pels treballs de recerca i investigació relacionats amb l’arquitectura i el disseny; la ciutat
i l’urbanisme; el territori i el
paisatge; i l’ecologia i la sostenibilitat.
En el mateix acte celebrat dijous, es van entregar els Premis
de Fotografia 2019 d’Arquitectura i Urbanisme realitzats pels
alumnes de Batxillerat Artístic
de l’Institut Joan Brudieu de la
Seu d’Urgell. El primer premi
va ser per a Judith Batllori per
Raig de Llum, el segon premi se’l
va endur Marchie Tenorio per
Cel i Terra, i el tercer va ser per a
Gemma Bars per Waterfalls.

La Generalitat i el Consell
General d’Aran han iniciat
la captura d’exemplars de
gall fer (Tetrao Urogallus),
una espècie amenaçada que
habita en indrets freds del
Pirineu. L’actuació forma
part d’una prova pilot en
marxa des de l’any passat,
que té per objectiu millorar
el coneixement de l’espècie
especialment a llocs on es
desenvolupen activitats turístiques i treballs forestals.
L’any passat es va començar
la col·locació de dispositius
de seguiment per satèl·lit a
alguns exemplars en fase de
proves. En total es van capturar i marcar sis exemplars:
cinc mascles i una femella.

Avantítol
TURISME LLÍVIA

La Fira de la Transhumància de
Llívia tindrà lloc dissabte vinent
LLÍVIA

El Parc de Sant Guillem de Llívia
serà l’escenari, dissabte vinent,
de diverses activitats gratuïtes
relacionades amb el món ramader. La Fira de la Transhumància
de Llívia, que s’allarga durant tot
el cap de setmana, homenatja

així l’ancestral activitat ramadera d’acompanyar el bestiar cap
a muntanya quan arriba el bon
temps i tornar-lo a les planes
quan s’apropa el fred més rigorós. Un mercat artesanal serà
el plat fort del dissabte, amb
tota mena d’aliments elaborats
de forma tradicional i també

estris ramaders. Hi destacarà la
presència de productes típics de
Cerdanya com poden ser els deliciosos cerdans; també hi haurà
vins de Madremanya, formatges
i embotits del Pirineu, oli i olives,
a més de llibres de l’àmbit ramader, del territori, etc., i una parada amb paraigües de tot tipus.

DISSABTE 8 DE JUNY
8 h Concurs amb Mosca
15 h Concurs Spinning
16 h Concurs Infantil

PREMIS

Redacció

La Fira de la Transhumància s’allargarà durant tot el cap de setmana.

DIUMENGE 9 DE JUNY
9h Concurs Tradicional
Entrega de premis
totes les modalitats
Dinar popular

CONCURS AMB
MOSCA I INFANTIL

CONCURS
SPINNING

CONCURS
TRADICIONAL

1R. PREMI 500 €
Trofeu i Regal

1R. PREMI 500 € 1R. PREMI 500 €

2N PREMI 300 €

2N PREMI 300 €

2N PREMI 300 €

3R PREMI 200 €

3R PREMI 200 €

3R PREMI Inlingua 200 €

INSCRIPCIONS:
Poden realitzar la inscripció o bé trucant
al 826414 o per correu a info@facip.com
Places Limitades
inscripció obligatòria
Tot inclòs

· Concurs amb Mosca: 45 €
· Concurs Spinning: 45 €
· Concurs amb Mosca i
Spinning: 80 €
· Concurs Tradicional: 55 €
· Concurs Infantil: 10€

