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Un estiu per viure a l’aire lliure
Art, música, teatre i cultura, molta cultura, en la secció mensual Silvinaction, rèplica del blog (Silvinaction.cat) que porta el mateix nom
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Tast d’art en (vi)u 

ART & VI 
CELLER MAS BLANCH I JOVÉ, 4 DE JULIOL A LES 18 H 

Després de més de tres 
mesos tancats a casa, 
l’estiu ens convida més 
que mai a gaudir 
d’experiències en 
espais oberts. La Vinya 
dels Artistes del celler 

Mas Blanch i Jové acollirà el 4 de juliol un maridatge 
d’art i vi entre ceps amb aforament molt limitat. 
L’artista multidisciplinari Erik Schmitz crearà una 
peça d’art “amb elements de la vinya” de manera 
participativa. Al finalitzar l’acció artística s’oferirà un 
tast d’alguns dels vins del celler.

3, 2, 1... AGENDA I ACCIÓ!
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Capvespres musicals a la natura 

ACTIVITATS DE DESCOBERTA ESPAIS NATURALS DE PONENT 
DIVERSOS ESPAIS, JULIOL I AGOST 

La iniciativa Espais 
Naturals de Ponent 
reprèn el seu programa 
d’activitats presencials 
de descoberta al juliol, 
d’entre les quals destaca 
el cicle Sent, en què 

s’oferiran petites actuacions de grups i cantautors 
ponentins i tasts de productes locals en diferents zones 
del territori. 
Els sons de The Burning Sky, Meritxell Gené o Éphona, 
entre d’altres, s’aliaran amb els de la natura en una 
amalgama de sentits que acomiada els capvespres d’estiu.

pat amb una cinta subaquàtica per-
què els animals puguin recuperar la 
mobilitat més ràpidament, la veteri-
nària fa servir “tecnologia d’última 
generació per afavorir la relaxació 
muscular del pacient, millorar el 
funcionament del seu sistema ner-
viós i el rang del moviment articu-
lar i reduir-li el dolor”, explica l’An-
drea, que opta per fer-los massatges 
amb les mans només quan estan 

massa debilitats, “perquè és més 
light que la resta de tècniques”. 

La laserteràpia és la tecnologia es-
collida per recuperar la Gara, que 
s’ho pren amb aparent normalitat 
tot i les aparatoses ulleres que ha de 
portar. Segons l’Andrea, “tots els 
aparells fan que el cervell de l’animal 
generi neurotransmissors que són 
agradables, per això la majoria volen 
ser aquí”. Fins i tot la Kona, que en-

toma les punxades de l’Andrea amb 
esportivitat. “Li he fet de tot, també 
acupuntura”, puntualitza la jove ve-
terinària, que lamenta la mala fama 
que arrossega aquesta tècnica: “So-
vint se l’equipara amb una pseudoci-
ència, però en casos de medicina in-
terna com insuficiència renal, cisti-

tis o vòmits crònics és ideal”. 
“Estava buscant una 

planta baixa per traslla-
dar-nos-hi”, reconeix la 

Gemma, propietària 
de la Kona, que encara 
ara s’emociona quan 
rememora el dia que 
la seva gossa va tornar 

a caminar. “La vam 
traslladar al centre en-

tre dos i va sortir sense 
ajuda”, recorda. De fet, sense 

fisioteràpia, la Kona i la Sacha 
haurien corregut la mateixa sort. 

Una alternativa 
“Hi ha molta gent que no sap que 
existeixen alternatives al sacrifici o 
l’amputació. M’agrada pensar que al-
menys val la pena provar-ho”, asse-
gura Andrea Vacas, que rep una mi-
rada –i unes paraules– d’aprovació 
de la Rosely tot i tenir un ull clavat en 
la Sacha: “Ens ha costat molts diners, 
temps i, sobretot, sacrifici personal, 
però veure-la córrer després de tot el 
que ha patit és com haver-li regalat 
una segona vida”. 

La Gara, la Sacha i la Kona juguen 
alienes a tot, també al fet que dos 
anys enrere no haurien pogut jugar 
juntes. Això, però, ja és una altra 
història. I una altra vida.e

La Gara (01), la 
Sacha (02) i la 
Kona (03) en 
plena sessió de 
rehabilitació i 
acupuntura. 
SANTI IGLESIAS

SALUT ANIMAL

La Gara tenia 10 anys quan va deixar 
d’enfilar-se al sofà, als prestatges, a 
l’ampit del balcó... El veterinari va 
determinar que el dolor al maluc i a 
la part baixa de la columna era el cau-
sant de l’apatia de la gata. Uns anys 
abans operaven la Sacha d’un trenca-
ment del lligament creuat, però el 
postquirúrgic es convertiria en un 
malson per als seus amos. Fins al 
punt que un altre veterinari els va 
acabar recomanant d’amputar una 
de les potes posteriors de l’animal. I, 
amb 13 anys, la Kona es plantava da-
vant de la llarga filera d’escales que 
duien fins a l’entrada de casa seva per 
no tornar-les a pujar mai més. “Ni les 
celles se salven de l’artrosi”, anunci-
ava la veterinària a la propietària. 

Avui, dos anys després, la Gara no 
para quieta, la Sacha ha recuperat la 
mobilitat de la seva extremitat mal-
mesa i la Kona escala tots els esgla-
ons que es troba al davant. Ni la Ko-
na ni la Sacha ni tan sols la Gara te-
nen set vides, però gràcies a l’An-
drea estan gaudint d’una nova vida 
que fins i tot els seus veterinaris ja 
donaven per perduda. 

Rehabilitació i acupuntura 
“Tots els animals es mereixen una 
segona oportunitat”, afirma Andrea 
Vacas, acupuntora i rehabilitadora 
veterinària que dirigeix l’únic centre 
de fisioteràpia per a gats i gossos de 
la demarcació de Lleida. A punt d’es-
trenar un espai d’hidroteràpia equi-
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Titelles a la plaça 

31A FIRA DE TITELLES DE LLEIDA 
PLAÇA DE LA LLOTJA, 8 DE JULIOL DEL 2020 

La 31a Fira de Titelles 
de Lleida, que s’havia 
de celebrar de l’1 al 3 
de maig, ha redibuixat 
una edició 
“d’emergència” 
compactada que es 

durà a terme el 8 de juliol en un doble format per a 
professionals i espectadors. 
L’organització proposa al públic general un itinerari 
d’espectacles de carrer de 10 h a 00 h i altres 
activitats paral·leles a l’aire lliure que permetran 
capbussar-se en el món màgic de les titelles.
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La segona vida de la Gara, la Sacha i la Kona
Acupuntura i rehabilitació per recuperar animals amb problemes de mobilitat
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