
Els rescats de muntanya viuen 
una baixada degut al temporal
El Parc Nacional d’Aigüestortes 
és un dels lloc on es fan més serveis
Els rescats de muntanya han 
viscut aquest inici de 2018 
un lleuger descens. Entre 
gener i juliol els Bombers 
van realitzar un total de 751 
serveis al medi natural, un 
8% menys que en el mateix 
període de l’any passat.

Lleida
G. ALEMAN
Francesc Farré, sergent del Cos 
de Bombers de la Generalitat, 
explicava que les “condicions 
meteorològiques” han estat la 
principal causa. Farré, però, veu 
la davallada “poc significativa” i 
insisteix en la importància de no 
abaixar la guàrdia i fa una crida a 
la “prudència” abans de visitar la 
muntanya. El Parc Nacional d’Ai-
güestortes és dels punts on és 
concentren la majoria dels ser-

La Granja 
preveu reciclar 
entre el 65-75% 
dels residus 
que produeix
L’Ajuntament de la Granja d’Es-
carp preveu, que amb la im-
plantació del sistema de reco-
llida de residus porta a porta, 
augmenti entre un 65 i un 75% 
el reciclatge de la població. Ai-
xò augmentaria en un 24% la 
recollida selectiva que actual-
ment té el poble. Amb aques-
tes xifres es superaria el 50% 
que demanarà la Unió Europea 
el 2020. El consistori va fer la 
primera reunió informativa el 
passat dijous, una trobada que 
va comptar amb un gran núme-
ro d’assistents. En la sessió l’al-
calde va explicar el perquè del 
port a porta i se’n va detallar el 
seu funcionament.

Xerrada contra 
els danys de la 
fauna salvatge a 
la Pobla de Segur
Unió de Pagesos organitza di-
lluns 13 d’agost a la Pobla de 
Segur (Pallars Jussà) una xerra-
da informativa per valorar les 
futures accions i per prendre 
les mesures necessàries per 
disminuir els danys de la fau-
na protegida com els ossos, els 
voltors i els llops contra la ra-
maderia i l’agricultura a les co-
marques de muntanya. Aquest 
acte forma part de la campanya 
de xerrades que va començar a 
Vielha el 7 d’agost, i continuarà 
el 21 a Vilaller i el 28 a Llavor-
sí per acabar el 31 d’agost amb 
una manifestació a Vielha per 
denunciar, segons expliquen, 
la manca d’efectivitat de les ac-
cions de l’administració.

FOTO: Bombers / Rescat que els Bombers van realitzar a Espot al juliol

veis, juntament amb Montserrat, 
el Pedraforca, el Pirineu Oriental i 
la Vall de Núria.

Els Bombers de la Generalitat 
van realitzar ahir al matí un simu-
lacre de rescat en un indret de 
difícil accés a Montserrat. Un he-

licòpter del GRAE va rescatar, mit-
jançant la tècnica de gruatge, un 
excursionista que s’havia fractu-
rat una cama. El ferit va ser poste-
riorment evacuat en ambulància.

Farré apuntava que l’activitat 
és molt similar a les 751 que han 

realitzat aquest 2018, per sota de 
les 825 que es van fer l’any pas-
sat en les mateixes dates. “Han 
baixat puntualment, ja que les 
condicions meteorològiques han 
estat adverses, però és poc sig-
nificatiu”, va insistir, tot fent una 
crida als excursionistes a la “pre-
caució” abans de visitar el medi 
natural.

RESCATS EN AUGMENT

Tot i la davallada d’aquest 
2018, des del 2013 els rescats 
han anat a l’alça. Llavors es van 
realitzar 559, 355 van ser a la 
muntanya. L’any passat, de gener 
a juliol, van ser 825 en total, dels 
quals 449 de muntanya. Enguany 
dels 751, 453 són a la muntanya. 

Farré creu que l’augment no 
és conseqüència d’un augment 
de les negligències, sinó que, se-
gons ell, va clarament lligat a l’in-
crement de visitants a les munta-
nyes catalanes. Segons les dades 
dels Bombers, el major nombre 
dels serveis es produeix durant 
els mesos d’estiu.

Unió de Pagesos va reclamar ahir, 
amb una acció a Mercabarna, 
que s’acabin “les males pràcti-
ques comercials” per part d’al-
guns paradistes de fruita i horta. 
L’acció va consistir en repartir 
pamflets informatius en els què 
es detallen els incompliments de 
les normatives per part d’aquests 
venedors. El sindicat denuncia 

que, entre aquestes males pràc-
tiques comercials, hi ha la venda 
de productes que no s’ajusten a 
les normes de comercialització, la 
venda sense el compliment de les 
normes d’etiquetatge i, especial-
ment, la identificació de l’origen, 
trencar-ne la traçabilitat, la venda 
sense que el productor en cone-
gui el preu, entre altres.

Unió de Pagesos protesta 
contra ‘la mala praxis’ dels 
paradistes a Mercabarna

FOTO: UP / Membres del sindicat durant l’acció a Mercabarna
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La fusió íntima entre piano i veu 
enamora el públic a Peralada 
Sílvia Pérez Cruz i Marco Mezquida 
fan el seu primer concert junts
La fusió dels dos artistes va 
enamorar el públic, amb 
un ambient intimista, tot 
construint un diàleg entre la 
veu de Pérez Cruz i el piano 
de Mezquinda. 

Lleida
redaCCió
Sílvia Pérez Cruz va interrompre 
dijous passat la seva gira d’aquest 
estiu per a estrenar un especta-
cle, junt amb el pianista Marco 
Mezquida, al Festival del Cas-
tell de Peralada (Alt Empordà). 
El concert de dijous a la nit va 
ser una ocasió única per a veure 
ambdós artistes compartint esce-
nari, amb un repertori creat a mi-
da per a l’ocasió. Igualment però, 
també es van poder sentir alguns 
temes compostos per la mateixa 
Pérez Cruz, com ara Plumita, o 

FOTO: Miquel González / Marco Mezquida, al piano i Sílvia Pérez Cruz

Mañana, alhora que va interpre-
tar versions musicades de refe-
rents literaris com Ploro, de Terra 
baixa, o Estimat, de Cyrano.

El de dijous ha estat el primer 
concert que han ofert els dos ar-
tistes. Tot i que la palafrugellen-

ca va assegurar que “fa molt de 
temps” que es coneixen, encara 
que fins ara no s’havien unit mai 
“per fer música”. Pérez Cruz fu-
siona diversos estils com el jazz, 
el flamenc o el pop, mentre que 
Mezquida domina més el jazz i la 

improvisació. Sobre la fusió, Mez-
quida va dir que tots dos tenen 
“alguna cosa similar en entendre 
la música”, l’ingredient clau, se-
gons ell, perquè la barreja fun-
cioni. Al mateix temps, i dalt de 
l’escenari, la cantant va dir sobre 
el pianista que el fa “feliç”, i que 
amb ell se sent “millor”, per a 
després agafar la guitarra per “fer 
música, que és el motiu pel qual 
estem aquí”.

El concert va començar amb la 
cantant asseguda a terra, al cos-
tat del pianista, amb poca llum, 
la justa per intuir les seves silue-
tes i recrear un ambient tranquil i 
íntim. A partir d’aquí, el joc entre 
la veu i el piano va anar seguint, 
al llarg de les dues hores llargues 
que va durar aquest concert. Síl-
via Pérez Cruz aterrava per pri-
mera vegada al Festival de Pera-
lada el 2009 amb La leyenda del 
Tiempo en què s’homenatjava a 
Camarón. L’espectacle va estre-
nar-se a Peralada, i no va deixar 
indiferent a ningú. Ara, 10 anys 
després, Pérez Cruz torna.
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La Pobleta de 
Bellveí acull 
una exposició 
de l’artista 
José. A Ferrer
El Local Social de Pobleta de 
Bellveí, al Pallars Jussà, acollirà 
fins al pròxim dilluns una expo-
sició de pintura, obra del res-
taurador i artista lleidatà José 
A. Ferrer. Aquesta mostra ofe-
reix un recull de l’obra de Fe-
rrer, amb quadres de diferents 
èpoques de l’artista, algunes 
d’elles exposades ja anterior-
ment. Al mateix temps, l’expo-
sició també acollirà un recull de 
quadres, dedicats a reproduir 
diversos racons de Pobleta de 
Bellveí. Algunes d’aquestes pin-
tures han il·lustrat a més a més, 
el punt de llibre de record de 
l’exposició. Al mateix temps, les 
pintures de Ferrer estan acom-
panyades per un recull de poe-
sies dels germans Lluís i Gem-
ma Capdevila Ribes, oferint 
una visió diferent de les obres 
exposades. Aquestes poesies 
pretenen ser, segons els orga-
nitzadors, un complement per 
als que contemplin l’exposició.

Els alumnes del curs musical 
Cervera-Jordà, a la Paeria
La seixantena d’intèrprets i compositors, entre els 
alumnes i els professors, que participen en la quin-
zena edició del Seminari de Postgrau Cervera-Jordà 

van ser rebuts a la Paeria per l’alcaldessa en funcions, 
Montse Mínguez, qui va destacar el treball de Teresi-
na Jordà, qui al llarg de totes les edicions ha format 
més de 300 professionals. En paral·lel, ahir a la tarda, 
l’Aula Magna de l’IEI va acollir les conferències dels 
arquitectes Javier Galván i María Rosa Cervera.

FOTO: Paeria / Els intèrprets i compositors van ser rebuts per l’alcaldessa en funcions, Montse Mínguez
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