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FOTO: Tony Aldintara I L'incendi es va declarar en una zona boscosa de Baldomar, a Artesa de Segre

Cinc focs simultanis pels
llamps i tasques agrícoles
Baldomar/lleida
REDACCIÓ
A més de l'incendi de Baldomar,
els Bombers de la Generalitat
també van haver de treballar ahir
en cmc incendis més a la demarcació de Lleida, presumiblement
causats per la caiguda de llamps
(4) i els treballs agrícoles (1). Els
dos primers es van declarar a les
18.50 hores a Coll de Nargó, a la
zona de Gavarra. Hi van treballar
sis dotacions terrestres i eren dos
incendis molt propers un de l'altre i en una zona de difícil accés.
El tercer incendi es va declarar a Castellar de la Ribera (Solsonès), a tocar de Santa Mag-

Toc d'atenció
per la causa
de l'incendi
de Foradada
dalena de les Tàpies. A l'hora de
tancar aquesta edició hi treballaven cinc dotacions. L'incendi
avançava en sentit descendent i
en algun punt ja havia travessat
la carretera que travessa la zona.
El quart incendi es va declarar a

les 19.22 hores a Oliana, al paratge d'Ogern i hi van treballar dos
dotacions. El darrer avís d'incendi es va rebre a les 19.28 hores i
l'hauria provocat un llamp que va
caure en una zona rocosa d'Abella
de la Conca (Pallars Jussà).
A la tarda hi va haver un altre
incendi de vegetació a Foradada,
molt a prop de Baldomar però
sense connexió amb aquest foc.
L'avís es va rebre a les 17.12 hores i i va mobilitzar nou dotacions
terrestres. Sobre aquest incendi,
el cap dels Agents Rurals de Lleida, el va vincular a tasques agrícoles fetes en hores en les que es
va acordar que no es treballaria.

FOTO: T.Aidntara /les flames es podien veure des de Baldomar

FOTO: T.Aidintara I Els efectius aeris van treballar ahir a la zona

Exposició

I CASOL 40 anys
A Lleida
Al Meroat del Pla
Carrer Sant Martr, 3, 25004 Lleida
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COMARQ ES

Càritas destina 6, 5 milions
el 2021 en ajuts a Lleida, un
milió més arran de la Covid
El 57% dels imports són per temes d'habitatge i
alerten que pot créixer pels preus de gas i llum
Lleida
LAURA CORTÉS (ACN)
Les Càritas Diocesanes de Lleida, Solsona i Urgell han destinat 6.567.844 eu ros el 2021 per
atendre els seus usuaris, un milió d'eures més que l'any 2019,
abans de la pandèmia. Pel que fa
a les ajudes econòmiques directes, més de 4.000 llars de Ponent
i el Pirineu han rebut 650.844 euros per part de les tres Càritas,
una xifra similar a la de l'any 2020
i un 25% més que al 2019. Els
responsables d'aquestes Càritas
Diocesanes alerten que d'aquest
import, el 57% ha anat destinat
a habitatge i reconeixen estar
"preocupats" amb les pujades
de subministres com la llum o el
gas d'aquest 2022 que podrien
fer augmentar aquestes partides.
Per tot això, demanen ajuda a les
administracions però també a la
ciutadania per seguir atenent els
usuaris.
L'any 2021 es van destinar
gairebé 200 euros per persona
de mitjana a ajudes econòmiques directes, un 30% més del
que s'havia aportat a cada una
d'elles abans de la pandèmia.
L'entitat, però, remarca que els
diners destinats a les persones
és un mitjà no una finalitat, i avisa que l'acompanyament i l'empoderament són crucials per les

Les Garrigues
formarà a
joves en
trobar feina
les Garrigues formarà els joves
de la comarca per facilitar-los
l'accés al món laboral en feines
de temporada d'estiu. El programa d'activitats estivals que
ofereix l'Oficina Jove estrena
el projecte Prepara't per donar
eines al jovent per començar
a treballar en les anomenades
"feines d'estiu". L'oferta formativa i d'oci per als més de
300 joves de la comarca també inclou un curs de monitors
i monitores de lleure, camp de
treball a les Borges Blanques,
setmanes del jovent i campionat de futbol sala. El projecte
va adreçat a majors de 16 anys amb I'ESO finalitzada i tindrà
lloc del 4 al 29 de juliol.

El Pallars
Jussà promou
un Pla
Comarcal
d'Envelliment

FOTO: Laura Cortés (ACN) f Els responsables de Càritas, amb el bisbe al centre, van informar ahir dels ajuts
persones que pateixen i requereix
recursos per dur-ho a terme de
forma adequada.
Una dada que preocupa especialment a les tres Càritas és que,
a diferència del que venia sent
habitual, actualment un 17% de
les persones que hi acudeixen tenen feina (a la diòcesis de Lleida

un 19,5%, a Solsona un 15% i a la
d'Urgell un 18%).
Aquesta tendència a l'alça posa de manifest, per una banda, la
precarietat del sistema laboral i,
per l'altra, la constatació que un
nombre elevat de persones viu en
la pobresa, tot i tenir un contracte
laboral.

En total, l'any 2021, s'han atès
més de 7.000 persones en els diversos programes que duu a terme l'entitat. En l'àmbit laboral,
tant Càritas Diocesana de Lleida,
com les de Solsona i Urgell han
creat fins a 93 llocs de treball, 13
nous respecte a l'any 2020, suposant un increment del14%.

Endesa ensenya als
Agents Rurals els sistemes
per evitar morts d'ocells
Endesa va oferir ahir a la seu de
la seva seu de lleida una jornada
tècnica de formació als Agents
Rurals per mostrar al cos les noves tecnologies i les mesures
adoptades per la companyia per
mitigar l'electrocució d'ocells.
Des de fa anys, Endesa adapta
suports i instaHa dispositius en límes de mitjana tensió d'arreu del
país amb l'objectiu de preservar
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l'avifauna, especialment les espècies protegides i amenaçades. En
aquest sentit, la companyia preveu actuar en 1.700 suports delínies elèctriques durant el període
2020-2024. Aquestes actuacions
s'emmarquen en el conveni que
Endesa va signar l'agost del 2020
amb la Generalitat per reduir
el risc d'electrocució i col·lisió
d'ocells a la xarxa.

FOTO: T.Aicantara/Agents observant com es coHoquen els dispositius

El Consell Comarcal del Pallars Jussà, mitjançant el
conveni de coHaboració
amb el Departament de
Drets Socials i dins del Marc
del Contracte Programa, ha
sol·licitat finançament per
promoure un Pla Comarcal d'Envelliment. Aquest
pla permetrà realitzar un
diagnòstic i definir les actuacions per potenciar un
envelliment actiu com a
model de socialització, prevenèió i de promoció de
l'autonomia personal.

la instaHació d'aquestes sistemes
de protecció als suports de laxarxa permet reduir el risc d'electrocució i col·lisió per a l'avifauna i,
a la vegada, millora la qualitat del
servei als clients de la companyia,
ja que minimitza el fet que puguin produir-se talls en el subministrament per l'impacte d'ocells.
Així, efectius del cos d'Agents Rurals d'arreu del país van poder
conèixer de primera mà aquests
dispositius i mesures que implanta Endesa a les instaHacions que
l'empresa té al barri dels Magraners de lleida.
També hi van participar tècnics del Departament d'Acció
Climàtica.
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El Govern demana al COE que
ja pensi en uns JJOO catalans
Aragó amenaça amb boicotejar "per terra i mar"
si Catalunya presenta candidatura en solitari
Barcelona I Saragossa
ACN
El Govern demana que es valori
"l'opció de presentar una candidatura catalana" als Jocs Olímpics d'Hivern. La consellera de
la Presidència, Laura Vilagrà, va
assegurar en una entrevista a 'El
Matí de Catalunya Ràdio' que ja
estan mantenint converses "informals" amb el Comitè Olímpic
Espanyol al respecte, ja l'executiu
català veu la proposta conjunta
amb l'Aragó "en un punt de no
retorn". "Ho veig dificilíssim", va
dir. Vilagrà va defensar que Catalunya pot presentar pel 2030 una
candidatura "competitiva i potent" col·laborant amb altres estats, però no ha descartat que es
puguin presentar per als jocs del
2034. "Sempre estem disposats
a col·laborar al màxim", va afir-

FOTO: ACN I El President Aragonès amb la consellera Vilagrà
mar Vilagrà, que no ha concretat
quan el COE podria decidir sobre
elsJJOO.
Malgrat considerar que hi ha
"un consens ampli territorial" per
celebrar els JJOO d'Hivern a Catalunya, Vilagrà va assegurar ahir
que consultaran la ciutadania

La Generalitat destinarà 2,5
milions en la represa de les
fires de forma presencial
La Generalitat destinarà 2,5 milions d'eu ros a la consolidació de
la represa de les fires i el retorn
de la presencialitat. L'anunci fet
pel director general de Comerç
de la Generalitat de Catalunya,
Jordi Torrades, al Congrés de
les Fires de Catalunya que s'està
celebrant al Seminari de Vic, ha
estat ben rebut pel sector firal,

que es reuneix en la seva gran
cita anual de formació i debat.
Coralí Cunyat, presidenta de la
Federació de Fires de Catalunya
afirma que "valorem el compromís ferm del Govern de la Generalitat amb les fires. Són molt
benvingudes les ajudes anunciades que se sumen a les anteriors
en època de restriccions".

La Seu d,Urgell recupera
enguany la tradicional
foguera de Sant Joan
La Seu d'Urgell recupera enguany la tradicional foguera de
la Nit de Sant Joan, després de
dos anys sense poder-la organitzar a causa de les restriccions de
la Covid-19.
Així, la celebració de Sant
Joan 2022 a la capital alturgellenca recupera al 100% la normalitat prepandèmica. El pròxim
dijous 23 de juny, a les onze de la
nit, tindrà lloc l'encesa de la fo-

guera, ubicada al pàrking del Dr.
Peiró, a càrrec del Grup de Diables de l'Alt Urgell, amb la col·laboració del Moto Club Ben Xops.
Els actes prev1s a la Nit de Sant
Joan s'iniciaran a dos quarts de
set de la tarda amb una sessió d'spinning, a la plaça de les
Monges, organitzada per Urban
Sport La Seu. Aquesta activitat
té un cost de 5€ per persona, informà ahir l'Ajuntament.

afectada. "La ciutadania del Pirineu decidirà sobre aquest projecte", va remarcar.
Per la seva part, el Govern
d'Aragó va amenaçar ahir amb
"remoure terra i mar" per denunciar on faci falta una possible
candidatura per uns JJOO d'Hi-

vern impulsada en solitari per la
Generalitat. Així ho va afirmar la
consellera de la Presidència de
l'executiu aragonès, Mayte Pérez, després del consell de govern
d'Aragó en resposta a les declaracions de la consellera Laura Vilagrà. Pérez va dir que les seves
paraules aquest dimecres donen
a entendre que el "projecte conjunt de país" per fer unes olimpíades d'hivern està liquidat i va
afegir que si això passa, és per la
"intransigència" de Catalunya a
l'hora d'acceptar una candidatura igualitària. Pérez també va dir
que el COE encara no els ha respost res en relació a la seva proposta de candidatura per lots.
Mayte Pérez va assenyalar que
la consellera Vilagrà ja ha donat
per liquidat el projecte de candidatura conjunta.

Stop JJOO
denuncia la
campanya
publicitària
institucional
STOP JJOO va denunciar ahir
davant del Síndic de Greuges
i de l'Oficina Antifrau la campanya publicitària del Govern
a favor dels Jocs Olímpics
d'Hivern del 2030 per considerar que intenta "crear un
clima favorable als jocs" i que
"vulnera el principi de neutralitat institucional".
La plataforma aHega que
l'espot de 30 segons que ha
difós la secretaria general
d'esports no respecta el debat igualitari que hi ha d'haver entre detractors i favorable segons la Llei de Consultes
de Catalunya.
El vídeo en qüestió, que està penjat al canal de YouTube
d'Esports i que s'ha emès en
mitjans de comunicació de
la CCMA, presenta diverses
imatges del Pirineu i eslògans
com "Una oportunitat per
tornar a brillar i enamorar el
món sencer".

Neix la plataforma 'Units per la
Vall de Boí', que vol concórrer a
les municipals de l'any 2023
Volen que la Vall sigui de nou motor econòmic
Barruera
NÚRIA CASTE LLS
Representants d'associacions i
col· lectius, i veïns de la Vall de Boí
han començat a mobilitzar-se a
través de les xarxes socials i han
creat la plataforma Units per la
Vall, que ha promogut un manifest publicat a la seva pàgina web
on convida a adherir-s'hi. L'origen
de la plataforma són les mobilitzacions que es van produir al Pla
de l'Ermita per Setmana Santa,
quan veïns d'aquest nucli del resort de Boí Taül! (la majoria segons residents) es van manifestar
demanant millors serveis i una
solució a l'abandó del resort.
Des de llavors la mobilització
s'ha estés a altres nuclis de la Vall
i ja la conformen entitats i veïns
també de Boí, Erill i Barruera, segons asseguren els seus representants. Segons han explicat
els portaveus de la plataforma,

FOTO: Núria Castells I Imatge de la Vall de Boí, a l'Alta Ribagorça
"volem recuperar l'essència de la
Vall, una vall que va ser capaç de
construir una imatge agradable i
molt sòlida que la va situar en el
cim de les classificacions de les
millors Valls de Catalunya i de to-

ta la seva geografia."
Si aconsegueixen el suport
suficient es presentaran com a
candidatura independent a les
pròximes eleccions municipals
del2023.
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Llums de Colors reg resa
con sus fi las renovadas
El proyecto del baterista de Lleida
Xavier León ap uesta por el pop-rock
lleida

ANDRÉS RODRfGUEZ
La banda leridana de pop-rock
Llums de Colors ofrece un concierto KMO de la Casa de la Música mañana viernes (22.00 horas.
8 y 10 eu ros) en el Cafè del Teatre.
Este proyecto personal del baterista leridano Xavier León nació
en 2012 y tras algunes cambios
internes se mantiene en marcha
dos décadas después.
Xavier León (voz, batería, sintetizadores y canciones), Guillem
Felis (guitarra), Ladislao Barón
(bajo) y Marta Solà (teclados) son
los cuatro actuales componentes

de llums de Colors que regresan
para ofrecer un directe eléctrico
donde se podran escuchar sus
primeras canciones junto con los
nuevos temas que formaran parte de su primer al bum en proceso
de preparación.
Las canciones que proponen
tienen influencias internacionales y de proximidad, ya que beben de la vertiente mas melancólica de los Smith, contagiandose
de la delicadeza de Belle & Sebastian, pasando por las singulares
historias de Quimi Portet hasta
los toques mas excéntricos y electrónicos de Hidrogenesse.

En el verano de 2013, el cuarteto lanzó un EP con tres canciones -'Condensació', 'Cor de fil' y
'Com ets'- acompañadas por un
videoclip de la primera de elias
bajo las directrices de la cineasta leridana Alba Cros. Entonces,
Xavier León estaba escudado por
músicos como el guitarrista Miquel Florensa, actualmente en las
filas de La Pegatina.
Xavier León, que también es
profesor de música, ha tocado en
bandas como Cronistes o Renaldo & Clara y también se involucró
en la -creación del proyecto Planeta Batería. Las canciones que

Sexenni actúa
en el festival de
cervezas de la
Pobla de Segur

Los leridanos
Siroll llevarón su
'crossover rural'
a Zaragoza

La Pobla de Segur acoge este
sabado el festival que reúne 20
cerveceras con mas de 50 referencias, nueve restaurantes del
Pallars y diversas propuestas
musicales, entre las que figura
Sexenni con su música urbana
que a ritmo de reguetón y trap
experimenta con la fusión de
otros géneros. Sam y La Empresa completa la oferta concertística con te mas propi os y versi ones de los ochenta.

La promotora leridana Eventual
Events anuncia que Siroll actuara el 21 de julio en Lo Intento de
Zaragoza. Siroll proceden del Solsonès con un característica crossever extremo rural plasmado en
su album 'Doble o res' y en su EP
de versiones 'Pagesos Satànics'.
Durante el confinamiento, la banda recuperó 'Cançó estàndard
d'odi' de su primer trabajo, 'Predica el mal', para darle unas vueltas y convertiria en 'Odi l'amor'.

iempre he reivindicada que
no se utilice el nombre del
rock en vano, pero ahora
también me veo obligado a realzar
el concepte de festival huyendo un
tanto de la teoría. Esta bien que se
trata de un conjunto de actuaciones o representaciones dedicadas
a un arte o a un artista que tienen
lugar en un periodo determinada,
pero si nos ceñimos a la música y
a lo que nos acostumbramos desde antaño, entendemos por festival a unos días de entrega por completo a un cartel confeccionada en
un espaCio concreto. Por ejemplo,
el añorado Senglar Rock que se desarrolló durante cuatro años en el
incomparable marco de Les Bas-

S

FOTO: Stage I El baterista Xavier León esta al frente de Llums de Colors

compone estan cercanas al pop
melódico, con letras en catalan y
que buscan una sello identificativo en su propuesta sonora.
"Tenía ganas de crear mi propic proyecto musical con banda.
Comenzamos en formato acústica y, tras un periodo de silencio,

FOTO: Blood Fire Death I Siroll es una banda del Solsonès de crossover

MELO-MALO
Andrés Rodríguez I andresrodriguez@lamanyana.es

Con la música a todas partes...
ses con mas de medio centenar de
grupos y solistas en cada una de las
tres jornadas que se celebra ba por
edición, eso es un festival. También
podemos tildar de lo mismo al Kalikenyo Rock de Juneda, ahora reconvertida en el Antifa Fest, donde la semana próxima se daran cita
36 proyectos de punk-rock en tres
jornadas, con acampada incluida.
Sin olvidar otra gran cita festivalera como es el Azkena Rock de Vito-

ria-Gasteiz de este fin de sema na al
que siempre acude un buen puñado de leridanos, los que nos quedamos en esta triste urbe tendremos
que conformarnos con el Magnífic Fest, que no esta mal teniendo a
Raphael como cabeza de cartel, pero se trata de asistir a ciertos conciertos y Iu ego a casa hasta el día siguiente. Es otra manera de vivir un
festival mas al estilo burgués o pijo
que es lo que impera por estos la-

volvemos mas eléctricos", comentaba a LA MAÑANA hace pocos años Xavier León esgrimiendo un repertorio basa do en su EP
y otros temas propios alternades
con versiones como 'Flors i violes'
de Quimi Portet y 'Fuig llop fuig'
de Hidrogenesse, entre otras.

res. Por cierto, lo que me extraña
es que con todo el amor propio que
hay con la inmersión lingüística del
catalan, los carteles se complementen con un 'By Lleida Music Festival'. Tal vez sea porque el anglosajón viste mas y mejor este tipo de
acontecimientos. En fin, lo cierto es
que este fin de semana la música
en vivo sale a la calle y, ademas de
los conciertos de pago programados con la Seu Vella como telón de

fondo, hay otras ofertas que llegan
al Centre Històric como los conciertos previstos en la Plaça del Dipòsit, el Fest Day que se concentra
en la plaza de la sede de la Fecoll
el sa bado y el domingo, la Festa de
la Música del sa bado con todas las
escuelas de música de Lleida implicadas en la Plaça Paeria con horaria de grandes almacenes y hasta
un poquito de rock'n'roll de domingo con Dwayna en el vermut de El
Nou Escaire o Kinki Boys en sesión
de tarde en el Cafè del Teatre. Sigo
reivindicando Les Basses como sede para grandes festivales pero de
los de verdad. Mejor que ir con la
música a otra parte es ir con la música a todas partes... Oh yeah!
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