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Tor ofereix llit i
sostre als visitants

ATRACCIÓ · Els hereus de Casa Sansa habiliten l’històric casalot familiar,
on vivia el difunt Josep Montané, com el primer habitatge turístic del poble

So estressant
per eliminar el
caragol poma

LLEIDA

L’

a La UPC disposa

d’una nova tecnologia
que podria eliminar
la plaga al Delta

L.Bertomeu / L’Ebre
Després de diversos mesos de treballs de rehabilitació, Casa Sansa torna a obrir
ara les seves portes com a habitatge turístic ■ TOR EXPERIENCE

un crim que no ha estat mai més
resolt. “Josep Montané era el germà de la meva àvia”, explicat
l’ideòleg del que han volgut batejar
com a “Tor Experience”.
Gras, natural de la Seu d’Urgell
però establert a Barcelona, és un
professional del màrqueting i va posar-se al capdavant del projecte familiar per recuperar el vell casalot
de Tor. “Vam haver de decidir si fèiem alguna cosa amb la casa, perquè
l’alternativa era abandonar el patrimoni”, explica. Casa Sansa ha obert
amb disponibilitat per acollir cinc
persones i, ateses les grans dimensions de l’habitatge, si la cosa funciona, més endavant s’habilitaran
més espais. “De moment sembla
que l’acollida és bona, però cal veure
com evoluciona”, afegeix.

Les comunicacions són un handicap perquè la pista des d’Alins no és
precisament una autovia, i els vint
minuts de trajecte que cal recórrer si
s’arriba a Tor des d’Andorra són un
bon maldecap si no se circula amb un
tot terreny. Al poble tampoc no hi arriba el subministrament elèctric. “De
fred, no n’hi fa perquè hi ha una llar
de foc i l’aïllament és magnífic”, assegura Gras. Tot i estar en un entorn
salvatge, a la casa no hi manquen comoditats perquè hi ha una nevera
que funciona amb gas butà i un petit
generador que dóna corrent. Sota
l’etiqueta “slow tourism” (turisme
tranquil) es presenta l’estada a Tor
com una proposta apta per als
amants de la natura, de l’excursionisme i de l’esport a alta muntanya. ■

TORDERA

Tordera vol música per al
mercat dels diumenges
Teresa Márquez
TORDERA

El Mercat també s’escolta:
música al carrer és la nova iniciativa sorgida de
l’Ajuntament de Tordera
per reforçar el mercat setmanal dels diu-menges
com a atractiu turístic. La

proposta preveu habilitar
un mínim de sis espais a la
zona d’influència del mercat per situar-hi formacions musicals que amenitzin l’activitat comercial
i generin un valor afegit.
El regidor de Promoció
Econòmica, Marc Unió
(CDC), explica que el go-

vern està en ple procés de
captació de músics per poder fer una tria d’aquells
que s’adaptin més a les necessitats de la demanda.
“No hi ha limitació de gèneres musicals, però sí
que es demana que les peces que s’interpretin siguin melòdiques i suaus
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per no interferir en el normal desenvolupament de
les vendes”, comenta.
En aquest sentit, s’ha
fet una primera crida a
centres i escoles musicals
locals. “L’objectiu és regularitzar una pràctica que
en el mercat ja s’ha donat
de forma puntual i que valorem positivament”, assenyala Unió. I afegeix
que “l’Ajuntament no
pagarà els músics, però
aquests podran recaptar
diners del públic i vendre
material editat original a
l’espai habilitat”. ■

TORTOSA

El Laboratori d’Aplicacions
Bioacústiques (LAB) de la
Universitat Politècnica de
Catalunya (UPC) té, a la seua seu al port de Vilanova i
la Geltrú, el primer túnel
acústic d’ús no militar destinat a estudiar l’impacte
sonor de l’activitat humana
en els ecosistemes marins i
a recuperar l’equilibri acústic natural en els oceans.

L’eina podria utilitzar-se i
tindre efectes beneficiosos
en la lluita contra el caragol
poma al delta de l’Ebre. El
túnel acústic, amb una capacitat de més de 150.000
litres, simula les condicions de l’oceà, de manera
que permet als investigadors recrear, a escala de laboratori, el que passa a
l’entorn marí.
El LAB ha demostrat
que l’activitat humana a la
mar causa greus lesions als
cefalòpodes, ja que utilitzen la informació sonora
per menjar i reproduir-se, i
la seva sensibilitat a l’exposició sonora és similar a la
del caragol poma. ■
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M. Rovira

escriptor i periodista Carles Porta és, amb tota probabilitat, qui més ha fet
per popularitzar Tor, un
petit llogarret del Pirineu enclavat
al cor de la Vall Ferrera. Porta, natural de Vila-sana, al Pla d’Urgell, va
treballar en un reportatge per al 30
Minuts de Televisió de Catalunya
on s’explicaven un seguit d’episodis
misteriosos ocorreguts en aquest
poble que toca la frontera amb Andorra. Posteriorment va recollir les
seves experiències en el llibre Tor,
tretze cases i tres morts. L’autor explica que una de les dificultats amb
què va topar per conèixer de primera mà Tor i el seu entorn és que es
tracta d’un lloc inhòspit i gairebé
deshabitat. En el cas que es plantegés
fer un Tor, segona part, Porta ho
tindria avui una mica més senzill
perquè, almenys, podria disposar
d’un allotjament al poble.
Casa Sansa, un dels històrics casalots de Tor, propietat d’una de
les nissagues protagonistes de la
història documentada per Porta,
ha estat rehabilitada per convertirse en un habitatge turístic. Després de mesos de reformes per condicionar-la, l’antiga masia s’ha estrenat aquest Sant Joan com a
allotjament turístic. L’impulsor del
projecte és Marc Gras, descendent
de Josep Montané, “el Ros
de Casa Sansa”, l’hereu que va morir assassinat l’estiu del 1995 en

La lluita contra el caragol poma és una de les necessitats
més urgents per a l’economia de les Terres del’Ebre ■ ACN

