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"El pueblo ya es 
o tro", dic en de sd e 
Baldomar y Ponent 
llega a 42 grados 

Catalunya presentara 
una candidatura en 
solitario para los 
JJOO de Invierno 
La 'consellera' de la Presidència, 
Laura Vilagrà, aseguró que "po
demes hacer los Juegos solos", 
m1entras que el presidente de 
Aragón, Javier Lamban, dijo 
que el Govern muestra un "gra
do absoluto de intolerancia". 
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FOTO: Quique Garcia {EFE ) f Vilagrà 
anunció una candidatura "potente" 
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Las monjas del 
Cor de Maria 
dejan de cuidar 
niños en lleida 
--- LOCAL I PAG. 9 

El dato ' 
46% 

Es la caída de la cosecha 
del cereal de invierno en 
Catalunya, que llegara a 
832.000 toneladas l PAG. l 7 
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La Seu atorga 
ajuts per valor 
de 19.500 € a 
la promoció 
del municipi 
l'Ajuntament de la Seu d'Ur
gell ha atorgat gairebé 19.SOO 
euros en subvencions per a la 
promoció del municipi durant 
aquest any. En total s'han lliurat 
22 subvencions en concepte de 
creació de nous establiments 
(9), per obertura d'establi
ments d'especial interès (S), 
per a reforma d'establiments 
ja oberts (S) i per a joves em
prenedors (3). Alguns han ob
tingut ajuts per diferents línies 
subvencionables al complir di
versos requisits. Des del 2012, 
l'ajuntament urgellenc ha ator
gat 190 subvencions. 

Demanen 
declarar el 
2023 'Any 
del Rector de 
Vallfogona' 
Vallfogona de Riucorb ha pre
sentat a la Comissió de Com
memoracions de la Generali
tat de Catalunya la sol·licitud 
perquè el 2023 sigui declarat 
oficialment "Any del Rector de 
Vallfogona". Segons va infor
mar la com1ssió en un comu
nicat, el motiu és "que el 2 de 
setembre del 2023 farà 400 
anys de la mort d'aquest des
tacat personatge de la cultura 
popular i màxim exponent de 
la poesia catalana del Barroc". 
la comissió que ha tirat enda
vant aquesta iniciativa proposa 
el poeta Josep Pedrals. 

Catalunya presentarà una 
candidatura en solitari per 
als Jocs Olímpics d'hivern 
Lamban diu que la Generalitat mostra "un grau 
absolut d'intolerància" rebutjant la idea per lots 
El Govern presentarà una 
candidatura en solitari 
per als Jocs OHmplcs 
d'Hivern després d'Intentar 
que l'Aragó es tornés a 
comprometre amb el 
projecte conjunt. 

Barcelona 
ACN 

"Podem fer els jocs sols", va dir 
ahir la consellera de la Presidèn
cia, laura Vilagrà, que encarre
garà la proposta a la coordina
dora per part del Govern de la 
candidatura inicial amb l'Aragó, 
Mònica Bosch. Com ja havia su
ggerit anteriorment, Vilagrà va 
defensar que són "perfectament 
capaços" de tirar endavant sen
se l'Aragó presentant una "can
didatura potent" i "pròpia" amb 
"col-laboracions externes" per 
fer les proves de salt i lliscament. 
Segons la consellera, el Comitè 
Olímpic Internacional ha expres
sat la seva voluntat de presentar 
"una proposta europea" per a 
l'any 2030. 

"Ningú pot tenir dret a vet", va 
avisar Vilagrà, preguntada per les 
amenaces de l'Aragó de boicote
jar la proposta catalana. El govern 
d'Aragó va advertir dimecres que 
està disposat a "remoure terra i 
mar" per denunciar on faci falta 
una possible candidatura per uns 
JJOO d'Hivern impulsada en soli-

tari per la Generalitat. En aquest 
sentit, l'executiu català no "en
tendria" que el Comitè Olímpic 
Espanyol renunciés a posar sobre 
la taula una candidatura, ha dit 
Vilagrà, tot reiterant que no volen 
esperar al 2034, però sense des
cartar-ho. "No està sobre la taula, 
però ho valorarem", va dir. 

LAMBAN TITLLA CATALUNYA 
"D' INTOLERANT" 

El president de l'Aragó, Javier 
lamban, va afirmar que la candi
datura dels Jocs d'hivern 2030 és 
un projecte d'estat i que "qualse
vol cosa que se separi d'aquesta 
proposta tindrà una resposta ab
solutament contundent" per part 
seva i que, si fos així, ho portarien 
a tots els àmbits nacionals i inter
nacionals. D'aquesta manera, va 
respondre a la consellera de la 
Presidència, laura Vilagrà, i va dir 
que aquests fets comportarien 
"una crisi territorial i política molt 
greu". El president de l'Aragó veu 
en el rebuig a la seva proposta de 
repartiment per lots "un grau ab
solut d'intolerància" i creu que és 
un símptoma que volen "organit
zar els Jocs sols". 

Per una altra banda, lamban 
va rebutjar que tingui cap "senti
ment anticatalanista" i va dir que 
només està en contra "dels que 
perjudiquen amb les seves políti
ques a Catalunya". 

FOTO: ACN I Un dels portaveus de la plataforma Stop JJOO 

La plataforma Stop JJOO "celebra" 
que la candidatura s,hagi "enfonsat" 
la Plataforma Stop JJOO va "ce
lebrar" que la candidatura de 
Jocs d'hivern 2030 al Pirineu 
s'hagi "enfonsat", ja que, se
gons les informacions que han 
rebut, preveuen que hi haurà 
un anunci oficial sobre la re
tirada del projecte entre avui 
i dilluns, tot coincidint amb la 
visita del president del Comitè 
Olímpic Espanyol (COE), Ale
jandro Blanco, a Catalunya. Un 

portaveu de l'entitat, Bernat 
lavaquiol, va demanar a la con
sellera de la Presidència, Lau
ra Vilagrà, que "aturi aquesta 
agonia i es posi a treballar en 
les polítiques del Pirineu". Així, 
volen que es constati que no hi 
havia cap "xantatge" i que, per 
tànt, les inversions previstes 
al territori s'executaran igual
ment, va dir la també portaveu, 
Helena Guillén. 

Presenten les tendències 
alimentàries del futur 

textualitzen l'evolució esperada 
del mercat agroalimentari euro
peu de forma transversal: la sos
tenibilitat i el medi ambient; la 
salut i el benestar; l'ètica i els va
lors; el món digital i la convivèn
cia; i la qualitat i el preu. en els mercats europeus 

a Sala d'Actes del Palau de la Di
putació de lleida va acollir ahir la 
jornada de presentació dels resul
tats de l'Estudi de les necessitats 
de produccions agràries i ramade
res a partir de la identificació de 
les noves formes de consum d'ali
ments a mitjà i llarg termini en els 
mercats europeus, en el marc del 
projecte AgroBioFood b. Ponent 

Fuga, que té l'objectiu principal 
d'impulsar i gestionar la transfor
mació del model econòmic actual 
de la demarcació de lleida cap a 
l'economia verda, afavorint la ca
pacitat de resiliència i productivi
tat sostenible d'aliments del nos
tre territori. 

l'estudi ha revelat cinc grans 
tendències de consum que con-

FOTO: Dlpunu;ló I Un moment de la jornada celebrada ahir a lleida 

En el marc de la presentació 
dels resultats de l'estudi, es va 
dur a terme una jornada adreça
da a cooperatives agràries, em
preses del sector agroalimentari 
i explotacions agrícoles i rama
deres. Aquesta informació que 
ha de servir com a instrument de 
canvi cap a una economia més 
verda, amb la idea de detectar 
els reptes i oportunitats. . 
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El 'Mos tremp' oferirà els 
quinze curtmetratges de la 
secció oficial en tres sessions 
L'onzena edició del Festival de Cinema Rural se 
celebra a la capital del Jussà del 10 al14 d'agost 
l'onzena edició del 
'Mostremp', el festival 
de cinema rural que se 
celebra a la capital del 
Pallars Jussà del lO al14 
d'agost, va presentar ahir 
un avançament de la seva 
programació i les principals 
novetats d'enguany. 

Lleida 
REDACCIÓ 

En aquest 2022, el certamen ha 
rebut un total de 134 propostes 
de curtmetratges, de molts paï
sos diferents, per concursar en 
la seva secció oficial, dels quals 
es va fer la selecció final de quin
ze. Entre els escollits, cal desta
car produccions internacionals 
com Carpentradultes, originari de 
França; Dona sota la pluja, una 
coproducció espanyola i xine
sa; Dabur, de procedència iraní 
o l'espanyola Sauerdogs. El jurat 
de la secció oficial comptarà en
tre els seus membres amb la di
rectora creativa i productora de 

Raphael 
estrena a la 
Seu Vella el 
'Magnífic F est' 
La plaça de la Sardana de la Seu 
Vella va acollir ahir el primer 
concert del Magnífic Fest, en 
què va actuar el cantant espan
yol Raphael, que va fer gaudir 
els 2.000 espectadors assis
tents Avui, (21.00, 18 euros), 
se celebrarà la segona jornada, 
amb les gallegues Tanxuguei
ras, l'artista catalana Julieta i 
el grup El Poney Pisador. A més 
dels concerts de pagament, el 
festival, que compta amb el su
port de Magna de San Miguel, 
ofereix concerts gratuïts en di
versos espais del Centre His
tòric d'Aiison Darwin, Chaque
ta de chandal, Mujeres, Abril, 
Annabel Lee, Guineu, Ponent 
Dix1e, La Banda de Jonas, De la 
Torre o Ponent Roots. 

la pel·lícula Alcarràs, Caria Bisart 
i es preveuen també dues perso
nes més vinculades al cinema ja 
sigui des de la vessant tècnica o 
artistica. 

Una de les principals novetats 
d'enguany és que la projecció 
dels 15 curtmetratges es farà en 
tres sessions, una cada dia. Una 
altra serà la recuperació de la 
Festa del Cinema al carrer, amb 
l'associació Comerç Associat de 
Tremp oferint als visitants un so
par a peu dret amb productes 
del Pallars, vins i cerveses locals, 
amenitzat amb música en direc
te, com es va poder fer el 2019. A 
més de la secció oficial, durant els 
dies del festival, Tremp s'omplirà 
de cinema amb propostes per 
a públic familiar, tallers i les ses
sions infantil i Pallars Ribagorça 
and Geoparc. 

A la vegada, el Mostremp 
manté la seva vinculació amb el 
territori i ofereix a les poblacions 
veïnes la proposta Mostremp so
bre Rodes, que vol acostar als po-

FOTO: Mostremp I El certamen ha rebut un total de 134 propostes 

bles del Pirineu els curtmetratges 
d'altres edicions amb el format ci
nema a la fresca. L'onzena edició 
del Mostremp ha volgut també 
posar en valor els artistes locals. 
Així, d'una banda, el cartell és 
obra de la ceramista i il·lustradora 
Andrea Vives, que encapçala l'es-

pai El Cau de l'Art de la Pobla de 
Segur. D'altra banda, el muralista 
i tatuador Gustavo Tulande afin
cat a Tremp, s'ha encarregat del 
mural a la rambla Dr. Pearson que 
va acollir ahir la presentació i que 
farà les funcions de photocall els 
dies del Mostremp. 

FOTO: Marlo Gascón I Més de 2.000 persones van assistir al concert del cantant andalús 

CULTUR 29 

Nou càsting 
per incorporar 
actrius i actors 
a la 'Passió' 
La direcció artistica de la Pas
sió de Cervera ha convocat un 
càsting que tindrà lloc el proper 
divendres 1 de juliol (19.30 ho
res) al Gran Teatre de La Passió. 
D'entre tots els participants, 
els directors de l'espectacle, 
Mariona Dalmases, David Mo
ra i Gemma Palà, escolliran els 
diferents personatges que ac
tuaran en la propera edició de 
La Passió. Els interessats en de
manar més informació s'han 
de dirigir al correu electrònic 
produccio@lapassiodecervera. 
com. La Passió de Cervera és la 
més antiga d'Europa i mobilitza 
a més de 300 persones. 

Paula Bonet limita 
l'activitat pública 
per l'alliberament 
t1 D ~ D 

La pintora i escriptora Paula Bo
net va anunciar que limitarà les 
seves activitats públiques per 
l'alliberament de l'home que 
l'assetjava. "A pocs dies del ju
dici ha sortit en llibertat, motiu 
pel qual per preservar la meva 
seguretat, he de limitar la meva 
presència pública, com m'han 
aconsellat". La pintora ha sus
pès una xerrada aquest dissab
te a Balaguer, manté l'especta
cle Quema la memoria, també 
a Balaguer. 

El CaixaForum 
tanca el cicle 
'Un estiu de 
pel·lícula' 
El CaixaForum Lleida tanca el 
proper dimecres (19.00 hores) 
el cicle de cinema Un estiu de 
pel·lícula. Ho farà amb la pro
jecció del film La sociedad /ite
raria y el pastel de piel de pata
ta, una adaptació del bestseller 
homònim escrit per I'Annie Ba
rrows i Mary Ann Schaffer, que 
dirigeix el britànic Mike Newell. 
Es tracta d'una història ambien
tada després de la Segona Gue
rra Mundial on una jove escrip
tora un dia rep una carta des 
de Guernsey, una illa propera 
a Normandia d'un admirador 
desconegut que li presenta un 
curiós club de lectura i decideix 
viatjar fins allà sense saber que 
trobarà molt més que una gran 
història. · 
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La Picota 
r 
~ .____ 

Maria Pilar Cases 
Alcaldessa de Tremp 

Felicitem la capital 
del Pallars Jussà 
perquè l'onzena 
edició del 'Mos
tremp', el festival 
de cinema rural 
que se celebra del 
10 al 14 d'agost, va presentar ahir 
un avançament de la programació 
amb força i interessants novetats. 

Elena Rúbies 
Estudiant a l'EPS de la UdL 

Ha obtingut el 
segon premi 
en la categoria 
d'enginyeria i 
arquitectura al 
Certamen esta
tal Universitari 
Arquimedes d'Introducció a la 
Recerca Científica, dotat amb 
4.000 eu ros. Enhorabona. 

Passi el que passi ... 

:.;~ ,. .... .,. ~ - - ~- . T 

~~· ... _ ...... :4 · .. 

Mónica Oltra 
Vicepresidenta de València 

La consellera 
d'Igualtat del 
Govern valen
cià haurà d'anar 
a declarar com 
a investigada 
per la gestió de 
la Conselleria del cas dels pre
sumptes abusos per part del seu 
exmarit a una menor tutelada. 

..,. GUSTAV KLIMT 
Arracades d'or groc 18 kts 

i plata amb granat hessonita. 

90mm x 27mm x 2mm. 

el Petardo 
El president de la Generalitat 
no està gaire afortunat amb 
les paraules que tria. A l'estre
na d'Alcarràs se li va escapar 
que menja pinya cada matí i 
ahir va enviar el seu "escalf" 
als afectats pels incendis. Tot 
i la bona intenció, segurament 
hagués pogut trobar un altre 
adjectiu més apropiat. 
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-La anana 
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POLSA LES 
SABATES 
I Míriam García 
@mirietus I 

Crema 
Poques coses són més de
vastadores i incontrolables 
que el foc. I això malgrat la 
notable formació i tasca que 
fan els Bombers, cos moltes 
vegades oblidat malgrat la 
feina ingent que fan. Però, 
tot i aquesta preparació més 
que contrastada, les flames 
ens acovardeixen i ens fan 
sentir petits, minúsculs. Amb 
el malson de l'incendi de la 
Ribera d'Ebre encara a la re
tina, l'onada de calor infernal 
d'aquesta setmana ens ha 
portat més foc i també més 
destrucció. Un tipus d'episo
dis que, malauradament, se
ran cada cop més freqüents 
per la pujada de les tem
peratures i la sequera que 
comporten el canvi climàtic. 
Més freqüents i també més 
agressius. I aquí és on po
dem incidir. la precaució és 
bàsica per tal d'evitar els in
cendis, perquè nou de cada 
deu són causats per l'acció 
humana. I també és essen
cial la gestió forestal i l'acti
vitat agrària. Un cop més, la 
pagesia torna a ser essencial 
en la lluita contra les flames, 
llaurant camps amb els seus 
tractors, creant marges i 
fent tallafocs. Una funció 
de la qual no en som del tot 
conscients durant la resta de 
l'any, però que a l'estiu torna 
a posar-se de manifest. Tota 
la sort del món, doncs, per 
a ells: bombers, pagesos i 
altre's cossos d'emergències. 
Perquè la seva sort serà tam
bé la nostra. 

973 289 461 

973 727 845 

973184 272 

973184272 

973288092 

973184 274 

"- tLERIIICTTOR I e e~ A x 973184274 

973 500 910 TARREGA 

973 600 493 GotMts 
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