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Saps de quin país és originari el préssec, com va arribar a les nostres
terres, com es comercialitzava i quins estris i animals s’utilitzaven
antigament per a collir una fruita tan bona i dolça que pots assaborir sola,
en conserva, gelats, sucs, melmelada, etc.?
Aquestes i altres preguntes curioses les descobriràs al Centre
d’Interpretació del Prèssic (així se’n diu als pobles de Lleida) d’Ivars de
Noguera, un poble situat en un turó amb una fantàstica vista dels camps i
els arbres fruiters que l’envolten. El marge del riu Noguera Ribagorçana
passa per davant de la població i el pantà de Santa Anna s’estén pel seu
terme. Sens dubte, un entorn i un microclima privilegiat que afavoreix el
cultiu dels presseguers, els quals es reguen amb la séquia d’Ivars. Per
això, aquesta activitat agrícola s’ha realitzat des de fa molts anys a Ivars
de Noguera.
De la tradició i la importància d’aquesta fruita -temps enrere l’economia
de les famílies provenia del prèssic i en l’actualitat directament o
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indirectament un 70% de la població en continua vivint- neix la iniciativa
de crear el Centre d’Interpretació del Prèssic per tal que totes les
persones que el visiteu conegueu la seva història i l’arribada al poble.
És un edifici petit i recollit, situat al centre del poble, que segueix l’estil de
la Plaça Major, i enllaça dos carrers, el de Dalt i el de la Costa del Xato.
Compta amb un espai comunicat i obert al mig del carrer, on s’exposen
estris per a saber com es treballava el camp. A sobre hi ha dues sales per
allotjar el museu i fer conferències. A més, té un espai a l’aire lliure amb
un petit jardí i alguns arbres fruiters.
Aquí t’explicaran els secrets més interessants del prèssic i
t’assabentaràs de com els pagesos el cuidaven i collien abans i ara,
perquè puguem gaudir d’una fruita exquisida, plena de vitamines i de
qualitat.
Tota una experiència que no et pots perdre!
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