
I 10 I LLEIDA I COMARQUES 

POLÍTICA CONFERÈNCIA HORITZÓ 2020-2023 

lila celebra que "el PSC guanyi pes'' 
a1 Govern central amb la remodelació 
Garanteix que el socialisme català serà present en el diàleg entre la Moncloa i la 
Generalitat li Censura Aragonès per negar-se a convocar la taula de partits 
I OS DE BALAGUER I El líder del PSC 
al Parlament, Salvador Illa, va 
garantir ahir a Os de Balaguer 
que, malgrat que Miquel Iceta 
passi de ministre de Política 
Territorial a titular de Cultu
ra, "persones del PSC seran 
presents i tindran molt a dir 
en el procés de diàleg entre el 
Govern d'Espanya i el de Cata
lunya". A més, va celebrar que 
"els socialistes catalans gua
nyin pes" a l'Executiu de Pedro 
Sanchez després de la remode
lació. Així ho va remarcar al 
monestir de les Avellanes, en el 
marc de la Conferència Horit
zó 2020-23, en la qual va estar 
acompanyat pel primer secreta
ri de la federació del PSC de les 
comarques lleidatanes, Òscar 
Ordeig, i altres càrrecs locals. 

Va celebrar que el PSC comp
ti amb dos representants al 
Govern: Miquel Iceta i Raquel 
Sanchez, fins ahir alcaldessa 
de Gavà i que serà ministra de 
Transport (vegeu més informa
ció a la pàgina 12). "Som el pri
mer partit de Catalunya i tenim 
un paper decisiu en el Govern 
espanyol. Això és positiu per 
als catalans i catalanes", va dir. 

En aquesta mateixa línia, va 
afegir que "és bo per a Catalu
nya un PSC fort a Catalunya i 
és bo per a Catalunya un PSC 
fort al Govern d'Espanya". En 
aquesta línia, va assegurar que 
"és un dia feliç per al PSC", 

Salvador lila amb José Crespin, Òrcar Ordeig, Montse Mínguez i altres càrrecs del PSC al monestir. 

amb referència al fet que el par
tit ha doblat la seua presència al 
Consell de Ministres, al dispo
sar de dos representants. 

A més, Salvador Illa va fe
licitar tant Iceta com Sanchez 
i va ressaltar que lideraran 
"ministeris clau" al Govern 
"de la recuperació". A més de 
destacar la "trajectòria políti
ca acreditada" d'Iceta, que va 

qualificar d"'un dels polítics 
més brillants d'Espanya", es va 
mostrar "orgullós" del fet que 
Sanchez incorpori una alcal
dessa del PSC. 

D'altra banda, l'exministre 
de Sanitat va tornar a criticar 
el president català, Pere Ara- . 
gonès, per negar-se a convocar 
una taula de partits catalans 
per buscar una postura sobre el 

futur polític de Catalunya que 
sigui un punt de trobada entre 
les formacions catalanes. "Em 
té preocupat i decebut", va dir, i 
va censurar el seu immobilisme 
i la seua aposta pel "monòleg". 
"Hi ha un problema entre una 
part de Catalunya i Espanya, 
però sobretot aquest problema 
existeix entre catalans", va afe
gir Illa en aquest sentit. 

SEGRE 
Dilluns, 12 de juliol del2021 

TRANSPORTS 

L'Eix Bus entre 
Lleida i Girona, 
més freqüent 
I LLEIDA I La conselleria de Vi
cepresidència ha anunciat 
que amplia, des d'avui, un 
37% la freqüència diària de 
l'Eix Bus, el servei de trans
port públic de viatgers entre 
Girona i Lleida. La línia tam
bé té parada a l'Aeroport de 
Girona, Vic, Manresa, Cer
vera, Tàrrega i Mollerussa. 
S'incrementen les expedi
cions en ambdós sentits: de 
dilluns a divendres laborals 
n'hi haurà dos més entre Gi
rona i Lleida; sis més entre 
Girona i Manresa; i diumen
ges i dies festius, una més en
tre Girona i Manresa. 

PARTICIPACIÓ 

Taller sobre el 
futur del barri 
de Noguerola 
I LLEIDA I La Paeria de Lleida 
ha convocat per a dimecres 
el consell de la Zona 2 del 
Centre Històric, que englo
ba els barris de Noguerola, 
Estació-Segre i entorn, en el 
qualla tinent d'alcalde San
dra Castro informarà del 
taller participatiu sobre la 
situació actual i el futur de 
la zona. Així mateix, també 
està previst informar sobre 
el treball desenvolupat pel 
grup de dinamització. La re
unió serà a les 19.00 hores a 
l'Institut Municipal d'Acció 
Cultural. 

CERTÀMENS TRADICIÓ INFRAESTRUCTURES TURISME 

Èxit d'una Fira 
del Ferro d'Alins 
adaptada·a 
la pandèmia 
Amb tallers i visites 
teatralitzades 
I ALINS I Alins va tancar ahir amb 
èxit l'onzena edició de la Fira 
del Ferro, que va reunir vint
i-cinc forjadors de Catalunya 
que van crear peces de ferro 
per a les ermites i esglésies de 
la Vall Ferrera, segons va expli
car el director del Parc Natural 
de l'Alt Pirineu, Marc Garriga. 
Durant la jornada d'ahir, cen
tenars de persones van partici
par en una visita teatralitzada 
a l'Ecomuseu de Casa Sintet 
i una activitat de senderisme 
en la qual van conèixer antics 
oficis d'Àreu, entre altres pro
postes que tenien per objectiu 
compartir la història de la forja 
a la Vall Ferrera. Encara que 
en aquesta ocasió la fira es va 

Un moment de la visita a I'Ecomuseu de la Casa Síntet d'Alins. 

celebrar en un format reduït 
a causa de les restriccions de 
la Covid-19, Garriga en va fer 
una valoració molt positiva, a 
l'assegurar que la majoria de 
propostes van penjar el cartell 
de complet. 

Després d'haver de suspen
dre la Fira del Ferro del 2020 
per la crisi sanitària, el direc-

tor del Parc Natural de l'Alt 
Pirineu es va mostrar satisfet 
"de poder mantenir l'essència 
del certamen, que esperem que 
l'any que ve pugui recuperar el 
seu format d'anys anteriors", 
quan van rebre un centenar de 
forjadors procedents d'altres 
comunitats, com ara Aragó, el 
País Basc i fins i tot d'Ucraïna. 

L'esllavissada al novembre va obligar a tallar accessos. 

Avui s'incien les obres per reparar 
el despreniment a Mont-rebei 
I AGER I Les obres per reparar el 
despreniment que va patir el 
congost de Mont-rebei el no
vembre de l'any passat comen
çaran avui. Com va avançar 
SEGRE, duraran entre quatre i 
sis setmanes i consistiran a esta
bilitzar les roques que hi ha in-

estables a la muntanya i a refer 
el pas que va quedar danyat pel 
despreniment. Val a recordar 
que els treballs s'han hagut de 
començar més tard del previst 
a causa del fet que han coincidit 
amb la nidificació d'algunes aus 
protegides. 

cfarre
Resaltado



I 28 I GUIA SOCIETAT 

MÚSICA CERTAMEN 

Quatre lutiers de guitarra van participar ahir en la fira, que forma part de la Càtedra Emili Pujol. 

Cervera sona a guitarra 
La Fira de Lutiers celebra la 17a edició amb un format més reduït 
li ¿ mb nce1 ts 1 talle s sobre aquest instrument 

REDACCIÓ 
1 CERVERA I La guitarra va ser 
l'inst rument protagonista de 
la 17a edició de la Fira de Lu
tiers, que es va celebrar ahir 
en el marc de la 40a Càtedra 
Emili Pujol de Cervera. Xavier 
Balcells, director de la fira, va 
destacar que "a Catalunya som 
referents en guitarres" i va ex
plicar que per a aquesta ocasió 
van escollir models centrats 
en els graus mitjà i superior, 
tant per a concert com a estudi, 
adaptant-se així als seus alum
nes. Una altra bona notícia per 
a Balcells és que en aquesta 
ocasió es va estrenar un luti er 
de guitarres, fet que demostra 
que "és un mercat molt dinà
mic i que no para d'innovar". 
Com a mesura preventiva con
tra la Covid, el format va ser 
més reduït, amb quatre lutiers 
de guitarres: Santiago de Ce
cília, José Antonio Fuentes, 
Jaume Martínez Valmorisco i 
Antonio Manjón, que van com
pletar la botiga de música Sol 

Un moment de la visita guiada a la Fira de Lutiers. 

METEOROLOGIA CALOR 

Major de Cervera i la il-lustra
dora Maria Amorós. Balcells 
va recordar que la Càtedra de 
Cervera va començar amb el 
mestre Emili Pujol i la guitar
ra. Aquest tenia models Torres 
que al mercat actualment po
den costar entre 2.200 i 6.000 
euros. L'apartat expositiu i de 

Tremp lidera la calor a 
Catalunya amb 36,5 graus 

tures van donar una treva als 
lleidatans, si bé l'estació meteo
rològica de Tremp va registrar la 
màxima de tot Catalunya amb 
36,5 graus. 

venda es va completar amb una 
visita comentada, un taller per 
ajudar a escollir la guitarra més 
idònia i va culminar amb dos 
concerts, un a -càrrec dels alum
nes del curs de guitarra, i l'altre 
de la guitarrista Maria Ribera 
en homenatge al mestre de la 
Granadella. 

FESTIVALS CONCERTS 

SEGRE 
Dilluns, 12 de juliol del 2021 

El Paupaterres abaixa 
el teló amb tres dies 
'donant la nota' 

Actuació de Doctor Prats dissabte a Ja nit. 

I TÀRREGA I El Paupaterres de 
Tàrrega es va acomiadar 
dissabte a la nit amb bon sa
bor de boca després de 23 
edicions corn el festival de 
música referent a Ponent a 
l'estiu, tal com van recordar 
alguns grups com Els Amics 
de les Arts, que després de 
la seua actuació van dema
nar que no es deixi perdre 
aquest patrimoni musical. 
Més de 5.300 persones van 
omplir el càmping municipal 
de la capital de l'Urgell entre 
dijous i dissabte on el festi
val va oferir una dotzena de 
concerts a càrrec, entre d'al
tres, d'Els Arnies de les Arts, 
Doctor Prats, Roba Estesa o 
El Pot Petit. Marc Calderó, 
portaveu de l'Associació 
Paupaterres, es va mostrar 
"molt satisfet" amb aquesta 
edició del festival. Calderó 
també va agrair la seua pre
sència a tots els grups que 
van actuar durant els tres 
dies, ja que "conscients de 
la situació, s'l)¡ln adaptat a 
les circumstàncies". La ma
joria ja estaven tancats des 
del2019. Amb referència al 
fet que aquesta era l'última 
edició del Paupaterres corn 

a festival de gran format, 
Calderó va insistir que "el 
Paupaterres és un festival 
estructural de la província 
de Lleida" i va afirmar que 
"l'associació té molta força i 
nova gent amb moltes ganes 
però calen uns canvis pro
funds en l'organització i més 
recursos i implicació de les 
administracions". Malgrat 

PARTICIPACIÓ 

Més de 5.300 persones 
van omplir el càmping 
de Tàrrega entre , 
dijous i dissabte 

tot, va confirmar que l'Asso
ciació Paupaterres "continu
arà fent cultura". 

Per la seua part, l'edil de 
Cultura, Carlos Vílchez, va 
insistir que des de la regido
ria treballaran perquè "no 
es perdi aquest patrimoni de 
la ciutat" encara que va re
conèixer que "l'ajuntament 
no pot aportar més finança
ment, és complicat perquè 
les partides del festival ja són 
considerables". 

I SEVILLA I Els termòmetres van 
tornar a tocar sostre a la vall del 
Guadalquivir i zones del centre 
peninsular, on van assolir mà
ximes de fins a 47 graus en un 
ambient sufocant que no comen
çarà a remetre fins demà. Una 
situació de calor extrema que ha 
disparat les alarmes meteorolò
giques amb Andalusia, Aragó, 
Castella i Lleó, Castella-la Man
xa, Ex tremadura i Madrid en 
alerta taronja. A les comarques 
lleidatanes, les altes tempera-

Organyà (35 ,6°), Solsona 
(35,5°), Ja Pobla de Segur (35,4°) 
i Oliana (35,2°) van completar 
el rànquing del Servei Meteo
rològic de Catalunya després 
de Gurb, que va ser la segona 
població catalana més caloro
sa amb termòmetres de fins a 
35,7 graus. Banyistes refrescant-se ahir a la tarda a la Platgeta de Camarasa. 
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