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Inundat
un solar a
Almacelles
i incendi de
matolls a Lleida
Una dotació dels Bombers de la
Generalitat va haver de treballar
ahir al matí en un solar d’Almacelles que s’havia inundat. L’avís
es va rebre a les 12.50 del matí i
durant 45 minuts els bombers van
haver d’estar treient aigua del solar, propietat d’un banc, situat a
l’Avinguda de Lleida d’Almacelles.
D’altra banda, ahir a a la tarda es va declarar un incendi als
marges de la carretera N-240 al
seu pas per Lleida. Concretament
el foc es va produir als marges de
la via al quilòmetre 55, al voltant
d’una bassa. Una dotació dels
Bombers van extingir el foc, que
va cremar 550 metres quadrats de
matolls i palla.

Una conductora de
61 anys ferida lleu
en un accident de
cotxe a Tremp
Una dona de 61 anys i veïna de
Vilaggrassa va resultar ahir al
matí ferida lleu en un accident
que es va produir al quilòmetre
59 de la C-1412b. El sinistre va
tenir lloc a les 11.10 hores. La
conductora va perdre el control
del vechicle, que va acabar xocant contra una tanca. La dona
va ser traslladada a l’Hospital
de Tremp per les cremades patides per l’airbag. D’altra banda, ahir a la tarda un altre cotxe va xocar contra una tanca al
quilòmetre 495 de l’A-2, al seu
pas per Bellpuig. Al lloc de l’accident s’hi van desplaçar dues
dotacions dels Bombers, que
van atendre el conductor que,
però, no va resultar ferit.

La localitat d’Erill-la-vall vibra
amb la baixada de les falles
L’edició d’aquest any va comptar amb la
participació de més d’un centenar de fallaires
La localitat d’Erill-la-vall, a la
Vall de Boí (Alta Ribagorça),
va celebrar la nit del passat
divendres la tradicional
baixada de les falles, que va
reunir més de 100 fallaires,
entre adults i nens.
Erill-la-vall
NÚRIA CASTELLS
La baixada es va realitzar amb
tres fars encesos en diversos
punts de la muntanya i tots els fallaires van confluir en la foguera
del poble on van llançar les falles.
Centenars d’espectadors van esperar-los als carrers del poble on
els van rebre amb aplaudiments
i crits de suport. Tal i com també
s’ha fet en els pobles que l’han
precedit aquest any en la baixada de falles, Erill va habilitar pàrquings addicionals per fer front
a l’allau de visitants i va muntar
un dispositiu de seguretat amb
la brigada municipal i els Mossos
d’Esquadra.
Aquesta tradició festiva pirinenca va viure la seva nit més
multitudinària per Sant Joan i
aquest any és la tercera edició
que se celebra després de ser
declarada Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO a finals del
2015. El calendari de falles va començar fa un mes a Durro i Senet,
continuarà divendres que ve amb
la baixada de Taüll i tancarà la
temporada la baixada de Llesp la
setmana següent. L’Alta Ribagorça és la comarca amb més festes
de falles de tot el Pirineu.
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Dos motoristes resulten ferits
en dos accidents al Pont
de Suert i a Camarasa
Dos motoristes van resultar ahir
ferits de diferent consideració
en dos accidents que van tenir
lloc al Pont de Suert i a Camarasa. El primer dels accidents va
tenir a les 11.00 hores del matí
d’ahir al punt quilomètric 335 de
la N-260, al seu pas pel Pont de
Suert. El conductor d’una motocicleta va perdre el control del
vehicle i va patir una caiguda.
Es va donar un fort cop al tòrax

i va haver de ser traslladat a
l’Hospital Comarcal del Pallars,
a Tremp, amb possible fractura
de pelvis.
El segon accident es va produir a les 11.24 h al quilòmetre
418 de la C-13, al seu pas per
Camarasa. El motorista presentava una ferida oberta a un braç
i una possible fractura de cama i
va ser evacuat amb helicòpter a
l’Hospital Arnau de Vilanova.
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Lídia Pujol i Guillermo Rizzotto
obren el Garrigues Guitar Festival
La Roca dels Moros del Cogul acull la 7a edició del certamen

El Cogul
REDACCIÓ
Prop de 150 persones es van
donar cita divendres a la nit al
Conjunt rupestre de la Roca dels
Moros del Cogul per assistir a la
primera de les actuacions del Garrigues Guitar Festival, Memorial
Emili Pujol, certamen que està organitzat pel Consell Comarcal de
les Garrigues.
El concert va anar a càrrec de
Lídia Pujol i Guillermo Rizzotto,
amb una proposta musical preparada especialment per celebrar
els 20 anys de la declaració de Patrimoni Mundial de la Humanitat
per la UNESCO al Conjunt rupestre de la Roca dels Moros, espai
considerat sagrat i màgic amb
més de 8.000 anys d’antiguitat.
Lídia Pujol (veu, textos i
cançons) i Guillermo Rizzotto
(guitarra i composicions) van
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oferir un espectacle anomenat
La memòria de la pedra, recital
de veu i guitarra amb peces instrumentals i cançons que parlen

Gran èxit de participació i
assistència en l’11a edició
del Festipallars ‘Trepitja fort!’
L’onzena edició del Festipallars
celebrada ahir a la platja del Piolet de Salàs de Pallars va assolir
les expectatives amb una gran
participació de joves. Aquest festival s’organitza conjuntament
entre els ajuntaments de Salàs de
Pallars com a municipi acollidor
d’aquesta edició, Senterada, Talarn, Isona i Conca Dellà, la Pobla

de Segur i Tremp més el Consell
Comarcal i la Direcció General de
Joventut.
El Festipallars ha complert
onze anys, amb un format més
estiuenc malgrat no perdre l’objectiu de donar veu i visibilitat als
músics pallaresos -com Singatalla, Stain, Bocafoscant i Maritrini
y sus Sicarios- en un entorn im-

d’amor i llibertat. L’acte va incloure una visita a les pintures rupestres de la Roca dels Moros i un
tast de productes de la terra.

millorable des del qual es gaudeix
d’una gran experiència musical,
incorporant novetats com paradetes artesanes, activitats nàutiques, sortejos i presentat per
Millenials, els locutors de l’espai
dels joves a Ràdio Tremp.
Des de reinventar-se ja el
format l’any passat aprofitant
l’entorn del llac per gaudir d’activitats -piragües, paddle surf i
bus-bop- acompanyades de música d’un DJ, enguany per primer
es va comptar amb la participació
de la SUU, un grup emergent conegut sobretot a Instagram i extern al Pallars.

També i aprofitant la visita, el
Cogul va donar la benvinguda als
assistents al festival amb el grafit Mares de la terra, de l’artista

lleidatana Lily Brik. El mural, de
grans dimensions, és una personalíssima mirada de la Mireia Serra sobre les pintures rupestres
de la Roca dels Moros i el paisatge de la vall del Set al seu pas pel
poble del Cogul.
El Consell Comarcal de les Garrigues organitza del 6 de juliol
al 8 de setembre aquesta setena
edició del Garrigues Guitar Festival. Juntament amb els concerts,
el públic podrà gaudir de visites
guiades, sopars, tasts de vins i
de productes de la terra, projecció del documental Emili Pujol, el
mestre, i rutes culturals.
Aquest esdeveniment es duu
a terme en homenatge al mestre
guitarrista i musicòleg garriguenc
Emili Pujol (la Granadella, 1886
- Barcelona, 1980), figura representativa internacional de l’instrument de la guitarra al segle XX.
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