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Els Bombers 
apaguen un incendi 
de rostolls vora una 
granja d'Agramunt 
Els Bombers de la Generalitat 
van treballar ahir en un soca
rrat de r9stolls que es va origi
nar prop d'una granja situada 
vora la carretera C-14, en el seu 
pas per Agramunt en direcció 
Artesa. En aquest sentit, els 
serveis d'emergencies van re
bre l'avís a les 11.36 hores i van 
activar 4 dotacions de Bom
bers. En un principi, van sol-li
citar l'helicopter bombarder, 
pero no va ser necessari, jaque 
l'incendi era de petites dimen
sions. A les 12.12 hores ja van 
donar l'incendi per extingit. 

Xoquen un cotxe i 
una motocicleta a 
l'N-260 a Vilaller, 
a l'Alta Ribagor~a 

Un turisme i una motocicle
ta van topar ahir al matí a I'N-
260 en el seu pas per Vilaller, a 
la comarca de !'Alta Ribagon;:a. 
Emergencies va rebre l'avís de 
l'accident a les 11.22 hores i els 
Pompiers d'Aran van desplac;:ar 
allloc deis fets. Cap persona va 
resultar ferida. 

Crema un camp 
sense cultivar vora 
la carretera de 
Vilanova del SegrHt 
El punt quilometric 12 de la 
carretera L-230, a Vilanova del 
Segria, es va veure afectat per 
una crema de vegetació d'un 
camp sense cultivar. El foc es va 
originar a les 15.58 hores a la 
vora d'una granja, tot i que no 
va patir afectació per la rapida 
actuació deis Bombers. 

Rescaten una 
dona ferida al 
peu al Congost 
de Mont-Rebei 
El cos deis Bombers de la Gene·
ralitat van rescatar ah ir al matí 
una dona accidentada al Con
gost de Mont-rebei. Els serveis 
d'emergencies van ser alertats 
a les 12.05 hores, la dona va 
caure i es va ferir el peu. Els 
Bombers van activar l'helicop
ter del GRAE i la van traslladar 
fins a Tremp, on va ser atesa 
pel SEM i van catalogar la feri-
da de carecter "lleu". -

Ferit per una ganivetada al coll 
durant una baralla a Pardinyes 
Els Mossos detenen el presumpte 
agressor acusat d'intent d'homicidi 

la víctima va rebre la ganivetada 
es considera de risc vital. 

El president de I'Organització 
de Ve'ins d de Pardinyes (ORVE
PARD), Joan Torné, va considerar 
que "cada vegada s'esta tornant 
tot més perinós", i va indicar que 
des de l'entitat ja han mantingut 
reunions amb la Guardia Urbana 

Els Mossos d'Esquadra van 
detenir al barri de Pardinyes 
de Ueida un home que li 
va clavar un ganivet al coll 
d'un conegut després de 
mantenir una baralla. 

Lleida 
CARLA SALAZAR 

_ i els Mossos d'Esquadra per tal 
d'aconseguir patrullatge nocturn. 

Els fets es van produir divendres a 
la nit al voltant de les 22.35 hores, 
quan la policía catalana va rebre 
una trucada en la qual s'alertava 
que s'estava produint una baralla 
amb arma blanca al carrer Engin
yer Cellers, prop d'una escala .. 

FOTO: LM./ La víctima va deixar un rastre de sang al carrer Engiñyer Celler 

Perla seva banda, el periodista 
i veí de Pardinyes, Paco Castillo, 
va sostenir les paraules de Torné 
i va assegurar que "fa falta una 
patrulla de vigilancia", així com 
més punts lumínics als carrers. 1 

és que sembla ser l'índex de cri
minalitat al barri ha augmentat, 
ja que Castillo va assegurar que 
"aquest matí al mercat hi ha ha
gut una sostracció d'una cartera a 
una senyora o una estirada d'una La víctima, després de rebre la 

ganivetada al coll, s'hauria inten
tat resguardar dins l'antic edifici 
de Renfe, on viurien, segons van 
apuntar fonts ve·inals. En aquest 
sentit, el Sistema d'Emergencies 
Mediques (SEM) es va desplac;:ar 

allloc deis fets amb una ambulan
cia convencional i dues medicalit
zades per atendre l'home, el qual 
va ser traslladat a !'hospital Arnau 
de Vi lanova en estat greu, tot i 
que ara el seu esta estable i fora 
de perill. En el transcurs de la ba-

Col·lideixen dos turismes a 
l'avinguda Valencia i bolea 
un comió a 1/11 de Setemb.re 
Dos turismes van col·lidir ahir a 
les 12.00 hores a l'alc;:ada del nú
mero 6 de l'avinguda Valencia del 
barri de Cappont de Lleida. Un 
deis dos vehicles buscava esta
cionament realitzant marxa en
rere mentre l'altre circulava perla 
via de sentit únic. Els agents de la 
Guardia Urbana van treballar en 
l'accident i no va ser necessaria 

l'assistencia del Sistema d'Emer
gencies Mediques (SEM), ja que 
cap persona va resultar ferida. 

D'altra banda, un camió cister
na va bolear a les 12.26 hores al 
passeig de I'Onze de Setembre. 
La Urbana i la grua municipal es 
van fer carrec, no van requerir 
l'ajuda deis Bombers perque no 
transportava materies perilloses. 

FOTO: Bombers / lmatge d'arxiu de l'helicopter al Congost de Mont-Rebei 

ralla, una dona va resultar ferida 
lleu i va ser traslladada pel SEM al 
mateix centre hospitalari. 

Els Mossos d'Esquadra van 
arrestar el suposat l'atacant per 
un delicte de danys, lesions i in
tent d'homicidi, ja que la zona on 

· cadena amb imatge a una ve'ina 
del costat", i fins i tot la presencia 
de bandes organitzades per fur
tar. Per aquests motius va consi
derar que hi ha "més alerta i ne
guit" entre el ve'inat de Pardinyes. 

FOTO: C.S. / Els vehicles van topar al barrí de Cappont 

Dos menors i el seu pare 
intoxicats per inhalació de 
fum en un incendi a Tart-ega 
Els efectius deis Bombers de 
la Generalitat van treballar en 
l' incendi d'un magatzem i part 
de la primera planta d'un ha
bitatge familiar situat al carrer 
del Forn de I'Aitet de Tarrega 
ahir a la matinada. En aquest 
sentit, els serveis d'emergen
cies van rebre l'avís a les 00.42 
hores i van activar 4 dotacions 
de Bombers i !'ambulancia del 
Sistema d'Emergencies Medi-

ques (SEM). Els Bombers van 
extingir l' incendi a les 01.22 
hores i van comprovar que el 
foc havia afectat principalment 
unes fustes i material de la ca
sa. El SEM va atendre allloc dos 
menors i el pare per inhalació 
de fum de caracter lleu al lloc 
deis fets. Encara que més tard 
van decidir traslladar el pare 
a !'Hospital Arnau de Vilanova 
per una millar valoració. 
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ELS MATISOS DELS JOCS 

Puja el to de les pica-baralles i 
els posicionaments si enroquen: 
la segona radiografia deis JJOO 
Les posicions, discrepancies i dubtes sobre aquest certamen 
analitzats al febrer augmenten amb el COE ara com a diana 
Lleida 
JUDIT CASTE LLA 
Jocs Olímpics d'Hivern amb el su
port del territori. És la premissa 
sobre la qual batalla el Govern a 
l'hora de defensar la candidatura 
del Pirineu en aquest certamen. 
Així comen~;ava la primera radio
grafía que feiem al mes de febrer 
per analitzar els posicionaments, 
les discrepimcies i els dubtes que 
generava aquest projecte. N'hi 
havia uns quants, de dubtes amb 
la consulta com a element culmi
nant. Pero des d'aleshores fins 
ara, !'escalada de tensió ha anat 
augmentant i les discrepimcies 
s'han convertit en una esquerda 
que -a priori- sembla complica
da de recosir. 

Una esquerda que s'aguanta 
sobre la branca institucional per
que els posicionaments deis par
tits i del territori continuen sent 
els mateixos, amb alguns mati
sos. La part que més ha evoluci
onat, dones, és la de la política. 
Aragó i Catalunya. Que la sintonía 
no seria facil ja va quedar eviden
ciat al gener quan el president 
aragones, Javier Lambán, va plan
tar el president Pere Aragones en 
una trabada a Balaguer. Hi van 
haver acusacions creuades que 
ja eren el preludi de la tempesta 
que s'ha anat desencadenant. 

Mentre s'anava treballant en 
la consulta, el 25 de mar~; s'alta el 
titular avan~;at perla Vanguardia: 
11acord tecnic amb I'Aragó" per 
una "candidatura conjunta" als 
Jocs d'Hivern. 24 hores després, 
la part aragonesa sortia a ne
gar que hi hagi cap acord i Javier 
Lambán assegurava que 111'Aragó 
només donara suport a la candi
datura si és d'igual a igual i equili
brada en tots els aspectes. 1, a dia 
d'avui, no hi ha cap garantia que 
la candidatura es vagi a plantejar 
en aquests termes". Pero la part 
catalana ho confirmava. 

Com que Lambán negava que 
hi hagi un acord, el president 

FOTO: ACN/ El president de la Generalitat, Pere Aragones, firmant la convocatoria de la consulta, que s'ha acabat ajornant 

Lambánha 
passat de 
plantar el 
president 
catala a voler 
la dimissió 
del del COE 

aragones decideix no assistir a la 
firma de l'acord perque no esta 
d'acord amb el repartiment de les 
ubicacions on es durien a terme 
les proves. L'l d'abril el Comite 
Olímpic Espanyol (COE) convoca
va a Madrid pera que els governs 
espanyol, cata la i aragones signin 

La consulta 
que s'havia de 
celebrar el 24 
dejuliolqueda 
ajornada a 
!'espera de . concrec1ons 

l'acord tecnic de la candidatura. 1 
es va fer pero amb l'absencia de 
l'executiu d'Aragó. 

Amb aquesta reunió s'immor
talitza un distanciament que s'ha 
anat enrocant. El COE donava per 
validada la proposta "acordada", 
tot i l'absencia d'Aragó. 11Esperem 

i confiem que el Govern d'Aragó 
s'hi sumi a aquesta proposta", de
ien des del Comite. Pero ni hi van 
poder confiar, ni ho van poder es
perar perque Lamban mantenía 
que "no acceptara" l'acord validat 
pel COE. 

1 LA CONSULTA, QUE? 

La posició del govern arago
nes seguía immobil en el no, pero 
des de la part catalana s'anava 
avan~;ant amb la part promesa - i 
també complicada- de la consul
ta. Així, el president de la Gene
ralitat firmava el dilluns 4 d'abril 
el decret de la convocatoria de la 
consulta. Aquell dilluns semblava 
que un deis grans dubtes queda
va resolt. Hi hauria consulta i es 
detallaven els detalls: el Govern 
comunicava que el 24 de juliol es 
farien dues consultes amb pre
guntes diferents. A I'Ait Pirineu i 

Aran es preguntaría si la Genera
litat ha de presentar candidatu
ra per als Jocs Olímpics d'hivern 
amb una resposta binaria (sí o no) 
i el mateix día també es consul
taría les comarques del Bergue
da, el Solsones i el Ripolles amb 
una altra pregunta: /(La seva co
marca s'ha d'involucrar en el pro
jecte vinculat als Jocs d'hivern?11

• 

Cal recordar que, precisament la 
participació d'aquestes tres co
marques va ser un deis punts de 
discordia. 

Amb critiques per part deis 
contraris a la consulta i elogis per 
parts deis defensors, els ve'ins de 
les comarques afectades comen
~;aven a ten ir coll avall que hi ha u
ría votació. Un pas més, pero s'ha 
acabat esquerdant perque les 
discrepancies entre governs no 
han cessat. Ans al contrari, han 
fracassat reunions per pacificar 

-

rcolomina
Resaltado



30 ESPORTS 1 DIUMENGE 5 DE JUNY DE 2022 

FOlBoLBASE 

Valencia y 
Barc;a se llevan 
la Copa Atlas 
Energia 2022 
El Atletic Segre llega 
hasta la final alevín 
El Bar~, en la categoría 
alevín, y el Valencia, en la 
benjamín, se coronaron 
campeones de la quinta 
edición Copa Atlas 
Energía 2022-31 Torneig 
Benjamí Atletic Segre que 
se ha disputado en las 
instalaciones del Ramon 
Farrús. 

Lleida 
REDACCIÓN 

Empezando por la categoría ale
vín, el Bar~a se llevó el título tras 
derrotar en la gran final al Atletic 
Segre por 4-1. En las semifinales 
se habían deshecho del Cornella 
y el Nasttc, respectivamente. 

En esta categoría, han lucha
do por la corona los 8 clasificados 
de la fase previa (CD Tortosa, CE 
Mercantil, CE Sabadell, UD Mon-

tecarlo, ENFAF Andorra, CFJ Mo
llerussa, UFC Cambrils y CE Man
resa), a los que se les ha sumado 
en esta fase final seis equipos in
vitados (FC Barcelona, Fundación 
Alma Futuro de Madrid, Nastic 
de Tarragona, CF Valencia, UD 
Levante y UE Cornella) y los dos 
anfitriones: Atletic Segre y Atletic 
Lleida. 

En cuanto a los benjamines, 
el mejor de la Copa Atlas Energía 
fue el Valencia que pudo levantar 
el título al derrotar al Bar~a en la 
final por 3-1. En su camino hacia 
la final, se han deshecho en las 
semifinales de Manresa y Girona, 
respectivamente. 

En la fase final benjamín han 
tomado parte los ocho clasifica
dos de la previa (Fundación Reus 
Deportivo, EF Calafell, CE Man
resa, CE Sabadell, UE Rapitenca, 

FOTBoL-+ Copa Catalunya Amateur 

El Tremp queda eliminado 
tras caer de forma clara en 
el campo del Capellades 
El Tremp cayó eliminado de la 
Copa Catalunya Amateur tras 
perder en el campo del Capella
des por 3-0 en un partido que se 
decidió en el inicio del segundo 
tiempo. 

El conjunto del Pallars Jussa, 
que acudía a la cita sin cambios 
en el banquillo, vio cómo los lo
cales se adelantaban a los 17 
mmutos de partido con un tanto 
de Plaza. A partir de ahí el parti
do se convirtió en un toma y da
ca hasta llegarse al descanso sin 
más novedades. 

El choque se decidiría entre 
los minutos 57 y 60, cuando Vi
llegas anotó dos tantos que sen-

tenciaban la eliminatoria. 
Capellades: Maldonado, S. Na
varro, Galán de los Ríos, Sierra, 
Plaza, Carrera, Xaus, Junyent, 
Sánchez, V. Navarro y Villegas. 
También jugaron Lesán, Rojas, 
Márquez, Moreno, Fabre y Pé
rez. 
Tremp: Farré, Colom, Ponsich, 
S. Durany, Gázquez, Sirvant, 
Gon~alves, Feijoo, Ugarte, J. Du
rant y Bacardit. 
Árbitro: González Fernández. 
Mostró tarjeta amarilla a los lo
cales Plaza y Moreno y al visitan
te S. Durany. 
Goles: 1-0, m. 17 Plaza; 2-0, m. 
57 Villegas; 3-0, m. 60 Villegas. 

FOTO: Poi Puertas 1 El Valencia se llevó el torneo en la categoría benjamín 

CE Santes·creus, Jabac Terrassa y 
OAR Vic), más el anfitrión Atlético 
Segre y los siete invitados: CF Va
lencia, RCD Espanyol, Fundación 
Alma Futuro, Nastic de Tarrago
na, UE Cornella, FC Girona y FC 
Barcelona. 

Además, el torneo ha tenido 
un cariz solidario y benéfico, da
do que ha colaborado con Are
mi adhiriéndose al reto que ha 
puesto en marcha la asociación 
y animando a todo el mundo a 
realizar aportaciones a través de 
la plataforma www.migranodea
rena.org. El objetivo del reto es 
recoger fondos para completar y 
mejorar el servicio de fisioterapia 
deAremi. 

FOTBOL FEMENINO 

FOTO: P. P. 1 El Atletic Segre compitió la final alevín 

Doble victoria de Catalunya ante Canarias 
La Selecció Catalana sub 17 femenina se impuso a la de Canarias por 3-1 en la fase oro del Campeonato 
de España Autonómico que se disputa en Cartagena. La Selección sub 1 S también logró al victoria ante 
el mismo rival, en este caso por 7-0. /FOTO: FCF 
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• -• e CASTELLERS 
- DE LUIDA 

DIU MENGESDE JUNYDE2022 La 

El . fet casteller dins la 
cultura popular a Lleida 
Ueida 
ANDREU PÉREZ (*) 
A l'acte de lliurament de les Pla
ques i Medalles de la Paeria 
d'aquest maig de 2022, ha estat 
entregada la Placa de la Paeria al 
merit cultural o artístic a la colla 
de Castellers de Lleida, amb moti u 
de la seva trajectoria cultural. 

Per parlar de castells i caste
llers a Lleida ens hem de remun
tar a 1995, any de la fundació 
deis Castellers de Lleida, a finals 
d'hivern d'aquell any, concreta
ment el16 de mar~ de 1995 es va 
celebrar una xerrada organitzada 
per I'Associació de Vei'ns de Par
dinyes Orvepard en coHaboració 
amb el Departament de Cultura 
de la Generalitat de Catalunya) 
després de la qual es va engegar 
el projecte de crear una colla cas
tellera a la ciutat. 

VINT-1-SET ANYS 

En aquests vint-i-set anys de 
trajectoria, han estat moltes les 
poblacions visitades per la colla, 
assolint en diferents moments un 
nivel! casteller prou important, 
que van dur a guanyar en dues 
ocasions consecutives el Concurs 
de Castells de seta Torredembar
ra i a participar en moltes ocasions 
al Concurs de Castells de Tarrago
na juntament ambles grans colles 
castelleres assolint castells de vuit 
forc;a vegades. 

Aquests resultats es deuen a 
la volunt~t d'un nombrós grup de 
gent que en aquests anys d'histo
ria de la colla formen i han format 
part d'aquesta, totes les persones 
que han participat han aconseguit 
amb el seu granet de sorra, apor
tar el seu estor~ per arribar al mo
ment actual. 

JOAN VIÑAS 

Precisament en aquest acte a 
la Paeria va ser guardonat amb 
la Medalla de la Ciutat el Dr. Joan 
Viñas, ja des del primer any de la 
colla tant ell com la seva família 
van participar activament del fet 
casteller, un honor del qual sem
pre els Castellers de lleida podran 
ter gala. No hi havia precedents 
castellers a Lleida, si, en canvi, hi 

ha constancia de !'existencia de 
representacions populars de les 
quals es creu que va néixer l'art 
de les construccions humanes al 
camp de Tarragona, tenint a Valls 
el seu bressol, les Moixigangues 
o Muixerangues i el Ball de Valen
cians, se'n feien representacions 
a Lleida amb motiu deis seguicis 
populars, la més antiga coneguda 
per aquest cronista es va celebrar 
l'any 1762 a les testes de col·loca
ció de la primera pedra de la no
va Catedr¡:¡l, val a dir que aquestes 
dades historiques són extretes de 
la qual podríem considerar, l'obra 
de referencia castellera, el "Món 
Casteller", dos volums editats per 
Rafael Dalmau. 

En aquella celebració uns dan
sants valencians com anomena
ven llavors van oferir els seus balls 
populars, sovint acompanyats 
d'unes figures estetiques conegu
des com a torres. 

La resta deis segles XVIII i XIX, 
va continuar aquesta tradició po
pular deis esmentats balls i algu
nes torres, fins i tot diuen haver-se 
documentat la coneguda com a 
Ball de la Torre de Lleida de fins a 
sis pisos d'a l~ada, posteriorment 
no consten més referencies histo
riques a les terres de ponent fins 
als anys 1925-26 a Arbeca on la 
seva agrupació del Ball de Valen
cians van oferir el seu repertori de 
balls diversos i l'esmentada torre, 
figura més semblant a la popular 
Muixeranga d'Aigemesí i que es 
pot considerar predecessora deis 
actuals castells. 

MÉS INCORPORACIONS 

Uns quants anys més endavant 
s'hi afegeixen al fet casteller a po
nent els Margeners de Guissona, 
i recentment al Pallars, els ano
menats com a Malfargats -pre
sents durant I'Aplec del Caragol 
d'enguany- treballen per incorpo
rar-se al món caste ller. Que dintre 
de molts anys els i les cronistes de 
!'epoca puguin continuar parlant 
de les nostres tradicions, senyal 
inequívoca de la salut de la Cultu
ra Popular de les nostres terres. 
(*) Andreu Pérez és el primer cap 
de colla deis Castellers de Lleida 

FOTO: castellers de Ueida f la colla ajudant els Malfargats de Pallars durant l'actuació a I'Aplec del Caragol 

FOTOS:.cdl/ la colla lleidatana va ser distingida a la Paeria. A la dreta, Andreu Pérez, encara en actiu 
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