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L'ICG Força Lleida augmentarà un 10%
el pressupost per a la plantilla per
tornar a aspirar a l'ascens a I'ACB

Lleida dona suport a les persones
refugiades amb un manifest i un gran
mural reivindicatiu a la canalització
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EL COE PREVEU ANUNCIAR AQUESTA TARDA QUE NO PRESENTARÀ CAI\JDIDATURA ALS D'HIVERN DEL 2030
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u , sense ocs
· ' I Empresaris i alcaldes de
les comarques de-Lleida afirmen que
s'ha perdut una gran oportunitat

1\Ji r.onJun
n so i ari I Decisió
Tempesta oií ic li ERC i Junts
per la falta d'acord, tot i que Catalunya acusen el Govern central de cedir
va demanar optar amb el seu projecte davant Lamban, que de moment calla
ESPORTS I 25·26

Lleida preveu un
nou boom turístic
aquest estiu, que
obre amb ple
per SantJoan
Espera com a mínim
repetir el rècord del2021
El sector turístic de Lleida espera repetir com a mínim aquest
estiu el rècord de l'any passat,
quan hi va haver 1,5 milions de
pernoctacions. El del Pirineu ja
està gairebé ple per Sant Joan.
COMARQUES 113

Queixes del Barri Antic
a l'incendiar-se un
solar ple de deixalles,
matala~sos i roba
Va succeir de matinada, va generar grans flamarades i molt
fum i els veïns denuncien deixadesa municipal i que hi ha altres
espais similars.
LLEIDAI 12

Estabilitzat el de
Baldomar, l'últim
actiu, que deixa un
paisatge desolador

Gómez
VEÏNS DE LA CLUA

«Hem patit
molt. Vèiem
els animals fugir
de les flames»

3.200
HA CREMADES ALLEIDA

Al Montsec n'han
cremat 2.700 i els
desallotjats de la Clua
tornen a casa
~S NOTICIA I 3-4
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Els Bombers van donar ahir a la tarda per estabilitzat l'incendi de Baldomar. En cinc dies ha arrasat més de
2.700 hectàrees. Hores abans, també van donar per estabilitzat el foc de Peramola, declarat diumenge i que ha
afectat 123 hectàrees. Després de 6 dies crítics, s'han calcinat unes 3.200 hectàrees a les comarques de Lleida.
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..
LLEIDA ES CREMA EMERGÈNCIES
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Estabilitzat l'incendi de Baldomar i
caldnades ja 3.200 hectàrees a Ponent
També el de Peramola i donen per finalitzat el període de simultaneïtat de focs
A.GUERRERO/C.SANS
I ARTESA/PERAMOLA I Cinc dies i sis

hores després de declarar-se,
els Bombers de la Generalitat
van donar ahir a la tarda per
estabilitzat l'incendi forestal
de Baldomar (Artesa de Segre),
que ha calcinat 2.702 hectàrees,
la majoria de les 3.862,32 hectàrees cremades en els 56 focs
que s'han registrat a Catalunya
entre dimecres i diumenge per
una prematura onada de calor.
Després de cinc dies crítics,
ahir només es van declarar petits focs que no van ser greus.
A més, el conseller d'Interior,
Joan Ignasi Elena, va afirmar
que "ha estat l'incendi que més
ha durat, ha costat molt i amb
la seua estabilització es dona
per acabat el període de simultaneïtat que hem patit aquests
sis dies". Ahir, unes setanta dotacions, entre mitjans terrestres
i aeris, van centrar els esforços
a supervisar petites fumarades,
algunes de les quals al límit del
perímetre. Ara, mantindran on
han estat actuant i aniran retirant efectius. A Lleida s'han
cremat 3.200 hectàrees.
D'altra banda, a primera hora del matí també es va donar
per estabilitzat l'incendi que es
va originar diumenge a la tarda a Peramola, que ha arrasat
123,34 hectàrees. Jordi Martín, cap de suport dels Bombers,
va destacar la importància del
treball dut a terme a la nit amb
l'ajuda dels drons, que "asseguren el perímetre amb imatges i
amb termografia per conèixer
els punts més calents". Ahir va
treballar remullant la zona una
quarantena de dotacions terrestres, tres helicòpters bombarders i cinc avionetes de vigilància i atac.

DADES
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HECTÀREES A PERAMOLA

GRAUS AHIR ABALDOMAR

INCENDIS EN CINC DIES

HECTÀREES CALCINADES

t:incendi de Peramola ha calcinat
unes 123,34 hectàrees, 111,59 de
forestals i 11,75 d'agrícoles, segons els Agents Rurals.

Baldomar va assolir ahir els 36,6
graus, la temperatura més alta de
Catalunya. Lleida o Tremp en van
registrar 35.

Entre ellS i el19 de juny s'han
produït 56 incendis forestals i
agrícoles a Catalunya, segons van
informar els Rurals.

S'han calcinat 3.862,32 hectàrees
a Catalunya, 3.200 de les quals a
Lleida amb els focs de Baldomar,
el Solsonès i l'Alt Urgell.

Un helicòpter fent una descàrrega d'aigua ahir al mati a Peramola.

L'art del Roc de Rumbau, salvat
Per la seua part, els Rurals
van mspeccionar la balma del
Roc de Rumbau, que compta
amb les pintures rupestres declarades Patrimoni de la Humanitat per la Unesco l'any 1998.
Finalment no s'han vist afectades malgrat la proximitat de
l'incendi. Ricard Pérez, delegat
del Govern de la Generalitat a
l'Alt Pirineu, va explicar que
"l'orografia de la zona i l'entorn,
que estava molt net de vegetació pel pas de les persones, han
estat claus per a la conservació
de les pintures". D'altra banda,
ahir hi va haver petits focs a Cabó, a l'Alt Urgell, a la ciutat de
Lleida i a Alguaire.

Josep Galceran, president de l'EM O de Baldomar, ahir.

Bombers treballant en el foc de Bassella.
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LLEIDA ES CREMA LES CONSEQÜÈNCIES DELS FOCS

JJQuan ens en
'
,.
anavem ve1em
els animals que
fugien del foé'
Els veïns de la Clua van tornar diumenge
a la nit li enen 1obJectiu de recuperar la
normalitat i la tranquil·litat
A.GUERRERO

I LA CLUA ITornar a la normalitat
i recuperar la tranquiHitat tan
aviat com sigui possible. Aquest
era l'objectiu ahir de la vintena de veïns de la Clua, el petit
nucli d'Artesa de Segre situat
entre la Vall d'Ariet i Baldomar
que va ser desallotjat dimecres a
la tarda després de declarar-se
l'incendi. La majoria va tornar
diumenge a la nit. Altres veïns,
com els que hi tenen la segona res1dència, van pujar ahir
per comprovar que el perill ja
havia passat. Una tornada a la
normalitat que al matí va ser
difícil d'aconseguir a causa de
la presència dels mitjans de
comunicació.
"La meua sogra i jo hem pogut anar pujant aquests dies
amb un permís especial per cuidar el ramat de cabres i treballar a la formatgeria perquè no
podíem deixar-la parada durant
tants dies, especialment pel benestar dels animals", va explicar
Pau Esteban, de Formatgeria de
Clua. En aquest sentit, va afegir
que "ara toca tornar a la normalitat. Ha estat emocionalment
difícil perquè saps que tens el
foc aquí mateix". Amaya Gómez, parella de l'Esteban, va
afirmar que "érem a la formatgeria i va venir la meua mare
desencaixada perquè hi havia
una columna de fum. Vaig tenir un déjà-vu perquè em va
venir a la memòria el foc que
hi va haver quan jo era petita".
Gómez va comentar que "hem

patit molt. Quan ens en anàvem,
vam poder veure com els animals que viuen al bosc fugien
del foc". Dimecres a la tarda va
ser el moment més crític. "El foc
estava a peu de carretera i ens
va envoltar. Vam poder sortir de
la Clua per la part de dalt", va
explicar l'Esteban. Miquel Cuartera, un altre dels veïns, va dir
que "he enviat fotos al meu fill i
a uns amics de Madrid que tenen
una casa aquí perquè vegin que
la Clua, malgrat el perill que hi
ha hagut, s'ha salvat".

Amaya Gómez i el seu fill Pol, ahir a la Clua.

Miquel Cuartero, amb la serra calcinada al fons de la imatge.

Marrhue Zaccarelli, ahir al seu domicili.

"Estàvem
espantats i,
ara, alleujats"

tesa de Segre i té una casa al
poble. Per la seua part, Marrhue Zaccarelli, que resideix
a la Clua des de fa dos anys,
recordava que "ràpidament

• "Ha estat una alegria tornar i comprovar que tot està
bé. Estàvem espantats i, ara,
alleujats", va comentar Miquel Cuartero, que viu a Ar-

va arribar el fum i ens van dir
que ens en havíem d'anar".
Aquests dies ha estat a casa
d'una amiga a Artesa i va
agrair el tracte rebut.

Baldomar i Lleida han superat els
quaranta graus quatre dies seguits
REDACCIÓ/ACN

Els Agents Rurals investigaven ahir la causa de l'incendi.

I

I LLEIDAIBALDOMAR I Catalunya ha
deixat enrere una molt primerenca onada de calor que ha encès el territori des del dimecres
15 fins al dissabte 18 amb valors
de temperatura màxima d'entre
40 i 43 graus. A les comarques
de Lleida la temperatura màxima es va assolir el dia 15 a
Seròs, amb 42 graus.
Com ja va passar durant
l'onada de calor del juny del
2019 i també a mitjans d'agost
del 2021, alguns punts de Ponent van registrar màximes

superiors als 40 graus durant
quatre dies consecutius, concretament entre dimecres i dissabte. És el cas de la ciutat de Lleida i Baldomar, on s'ha produït
l'incendi més greu.

Un llamp, possible origen
Precisament ahir, els Agents
Rurals van poder accedu per
primera vegada al punt on va
començar l'incendi de Baldomar. Es tracta d'una zona boscosa al costat d'una finca agrícola
entre aquesta població i el nucli
de la Clua. Van utilitzar drons.

El cap dels Rurals a Lleida, Llorenç Ricou, va explicar que "tot
apunta que el foc va començar
per un llamp d'una tempesta seca. Tanmateix, a la zona també
s'havia segat i amb els drons i les
càmeres tèrmiques es vol descartar que la causa sigui per activitat agrícola".
Dimarts hi va haver una tempesta seca a la zona però també hi havia una màquina que
segava. L'endemà va començar
el foc i treballen amb la principal hipòtesi que el va originar
un llamp.

SEGRE

OPINIÓ I

Dimarts, 21 de juny del2022

s

EDITORIAL

Adeu a l'opció dels Jocs al Pirineu
El president del Comitè Olímpic Espanyol (COE),
Alejandro Blanco, té previst certificar aquesta tarda
que no hi haurà cap candidatura als Jocs d'Hivern
el 2030, ni de Catalunya, ni d'Aragó, ni conjunta.
Palesarà d'aquesta manera un fracàs anunciat des
de fa setmanes, quan va saltar pels aires l'acord inicial assolit per representants del COE, de Catalunya,
d'Aragó i del ministeri de Cultura i Esports per optar
a aquesta cita olímpica. Ara no hi haurà volta enrere, perquè cap govern, ni autonòmic ni estatal, pot
presentar una candidatura olímpica, competència
que recau en el COE. Immediatament després que
transcendís aquesta notícia, es va avivar l'encreuament de retrets polítics, en la línia del que havia
succeït els últims dies. Els partits que governen a
la Generalitat, ERC i Junts, van culpar del fracàs el
Govern aragonès i el seu president, el socialista Javier Lamban, i alhora van acusar el Govern central
d'haver-se plegat a les pressions d'aquest. Per la se-

ua part, l'alcalde de Saragossa, del PP, va exigir responsabilitats, mentre que el PSC va elogiar Blanco
i va evitar pronunciar-se sobre Lamban, que per la
seua part es va limitar a indicar que no dirà res fins
que avui hi hagi una decisió oficial. Però més enllà
de la posició i opinió de cada partit i govern, hi ha
fets. Un de fonamental, explicar per què hem arribat
a aquest punt, és que va ser el Govern aragonès el
que va trencar l'acord per a la candidatura després
que els seus propis tècnics l'haguessin subscrit. No
es tracta tan sols d'una versió donada per les altres
tres parts que van participar en les reunions, sinó
que els enregistraments que han sortit a la llum pública ratifiquen que va ser així.
A més, un dels principals arguments que va donar
Lamban per trencar el pacte va ser que era "irrenunciable" que les tres valls pirinenques aragoneses
acollissin proves olímpiques, quan a Catalunya no

n'hi havia cap ni a l'Alt Urgell ni al Pallars Sobirà.
Caldrà veure si, com s'apuntava ahir, Blanco deixa
la porta oberta a una candidatura exclusivament catalana el 2034, però en tot cas suposaria que caldrà
tornar a començar els tràmits, quan a més el mateix
COE ha eludit aquesta alternativa per al 2030, malgrat que hi havia una base per fer-ho. El que està
clar és que el Pirineu es queda sense l'oportunitat
de tenir un gran aparador per projectar-se a tot el
planeta, amb el que això comporta . I, a nivell més
local, és indubtable que uns JJOO haurien aj udat a
emprendre inversions bàsiques que estan pendents
des de fa molt temps. Els opositors a la candidatura
tenen raó quan diuen que aquestes han de fer-se
sense necessitat que estiguin pensades i supeditades
a aquest gran esdeveniment esportiu, però mai està
de més que hi hagi un esperó. Com va dir ahir el
president de la Federació d'Hostaleria de Lleida, Josep Castellarnau, el Pirineu perd una ocasió única.
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Arnau Uambrich @arnau_llambrich
«Sempre he defensat els Jocs i ho segueixo
fent, són una oportunitat perduda. Han
preferit que, abans que catalans, directament
no ho siguin. És trist, molt! #MarcaÑ
Demostra, una vegada més, que la
independència és imprescindible per al
nostre benestar i desenvolupament!»

Albert Villaró @albertvlllaro
«Em penso que la dels Jocs d'Hivern és
l'única causa perduda que he defensat i que
ha sortit bé (de moment, perquè són tan
inútils com perfectament capaços de dir que
no passa res, que per al34 tindran temps de
preparar-ho millor).»

Vil

I

«lceta i Illa
són còmplices
de la decisió
del COE perquè
han cedit al
xantatge de
Lamban»

GranBerta @Gran Berta
«Algú podria dir als de la plataforma Stop
Jocs Olímpics que no han guanyat res? Que
no són ningú? Que la seva opinió no l'ha
tingut ningú en compte i que no es fan els
Jocs per Lamban? ~s que fan peneta ... Ah! I a
sobre ara demanen les inversions per no sé
què... »

Portaveu d'Esquerra
Republicana

T

EL MES LLEGIT A SEGRE.COM

Mor als 63 anys el
periodista Josep
Maria Perelló

L'incendi a Peramola
el va causar una
recol·lectora

I La mort del nostre com-

I L'incendi de Peramo-

pany de Catalunya Ràdio
Josep M. Perelló aquest
diumenge als 63 anys va
ser la notícia més llegida
ahir al web de SEGRE.

Danses i catifes
de flors per celebrar
el Corpus
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la es va iniciar arran de
l'avaria d'una màquina
recol·lectora, segons el
cap dels Agents Rurals a
Lleida, Llorenç Ricou.

PAS A NIVELL

AA/VV
UNA DE les (poques)
anys de l'Associació de
veïns de Balàfia, un dels
coses agradables que et
proporciona l'activitat
meus barris de referència
política local és el concom a regidor. Fugint de
tacte directe amb l'elecl'onada de calor, ens hem
torat. Tot i que pot semtancat al local del mercat
del barri a menjar-nos
blar un tòpic al qual ens
aferrem sovint la gent
la fantàstica fideuà que
que ens hi dediquem,
confecciona admirableen política conèixer de
ment la Sra. Teresita des
de fa una pila d'anys. He
manera directa i espon- Considero que el
tània l'opinió dels ciu- contacte personal
compartit taula amb el
tadans em sembla una
Toni, el seu president i
la Rosa i la Pili i la Jos
eina immillorable per a i directe és un
i hem pogut parlar del
testar la pulcritud d'allò patrimoni que no
que fas. Relacionar-te
diví i de l'humà, de la
torre i la plaça, del món
amb les associacions de ens hauríem de
veïns, escoltar les seves deixar arravatar
que ens envolta i de les
reivindicacions i neguits,
expectatives que tenim
conèixer les persones ······································································· ·- cadascú de nosaltres en
que les lideren i participar en els ac- relació al futur. Com és natural no estes que organitzen és una experiència tem d'acord en tot, però compartim la
enriquidora. En aquest món que ens necessitat que cada ciutadà, cadascú a
ha tocat viure en què la participació la seva manera, participi de l'activitat
ciutadana ha esdevingut pràcticament social i col-lectiva que es desenvolupa a
virtual i les opinions s'usen com a ar- tocar del seu habitatge privat. Després
mes de destrucció massiva a les xar- d'un cap de setmana en què he tingut
xes socials, em sembla molt saludable ocasió de participar d'actes a Cappont,
compartir, encara que sigui només una Bordeta i Balàfia puc assegurar-los que,
estona, els moments de celebració dels malgrat que hi hagi qui les critica i qui
veïns organitzats en les seves respecti- els voldria canviar la fesomia, que les
ves associacions. Potser perquè ni tinc associacions de veïns, gaudeixen d'una
ni vull tenir xarxes socials, considero mala salut de ferro, que les converteix
que el contacte personal i directe és un en absolutament imprescindibles per a
patrimoni que no ens hauríem de deixar la construcció de la democràcia imperarravatar. Escric això recent tornat del fecta de la qual gaudim. Espero que per
dinar de commemoració dels cinquanta molts anys!

I
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I COMARQUES

MUNICIPIS FINANCES LOCALS

TRANSPORTS

Balaguer gastarà més d'un milió de
romanents i no demanarà crèdits

El bus del Parc
Nacional tindrà
més trajectes

El pressupost d'aquest any, que es debat avui, ascendeix a 18 milions amb 700.000
euros per a inversions li Plaques solars, habitatge i serveis, les més destacades
E. FARNELL

LES CLAUS

I BALAGU ER I L'ajuntament de Ba-

laguer destinarà més d'un milió d'euros del seu romanent de
tresoreria a finançar futures
obres municipals i no haver de
recórrer aquest exercici al crèdit. Així ho va avançar el paer a
cap Jordi Ignasi Vidal, que avui
presenta en el ple extraordinari
la proposta de pressupost, que
ascendeix a 18 milions d'euros.
Vidal va apuntar que d'aquesta xifra, 700.000 euros es destinaran a inversions, als quals
se sumarà el milió d'euros de
tresoreria. "Això ens permetrà
invertir sense haver de sol·licitar cap crèdit per sufragar les
obres projectades", va assenyalar. Va afegir que l'actuació més
destacada serà la reurbanització de la plaça Sant Salvador,
al centre històric. Preveu una
inversió total de 424.000 euros,
dels quals 250.000 estaran subvencionats pel PUOSC. "Actualment disposem d'un romanent
de 2,8 milions i ja que tenim
els comptes del consistori sanejats podem invertir en petites
actuacions".
Altres obres destacades per
a aquest any són la instal·lació de panells solars al pavelló
d'lnpacsa i el poliesportiu, una
actuació que compta amb una
partida de 160.000 euros. En
aquest sentit, va apuntar que a
més de reduir el consum elèctric

Pressupost 2022
I La proposta de pressupost
ascendeix a 18 milions d'euros,
dels quals 700.000 seran per a
inversions i se sumarà 1 milió
més de tresoreria.

Inversions
I Reu rbanització de la plaça
Sant Sa lvador (424.000 euros);
160.000 euros per a renovables en equipaments públics
i 50.000 eu ros per fomentar la
Masoveria urbana.

Personal
I Augmenta la partida de personal per cobrir 4 places noves.
Presentació dels comptes per a aquest exercici ahir a Balaguer.

d'aquests dos equipaments públics, també serviran per reduir
la factura elèctrica de la piscina
coberta, l'escola Gaspar de Portolà i la guarderia PutxineHis.
La Paeria de Balaguer també
preveu invertir enguany en la
passarel-la, la xarxa d'aigües,
els desaigües de la urbanització
la Miranda i en la millora dels
blocs del barri del Secà.
D'altra banda, Jordi Igna si Vidal va apuntar que
el consistori està treballant
també per obtenir la cessió
del salt d'aigua del Molí de
l'Esquerrà.

Creen places públiques i es
cobreixen dos jubilacions a la Paeria
• Jordi Ignasi Vidal va explicar que el capítol de personal, que ascendeix a 2,6
milions d'euros, contemplen
l'increment del2% dels sous
i cobrir quatre noves places
públiques. Són fruit de la jubilació de dos funcionaris,
una de nova creació i una altra plaça pel procés d'estabilització de la plantilla municipal. Es t racta de les places

d'adjunt de secretaria, tècnic
de serveis socials i una altra
plaça de recursos humans.
L'única plaça de nova creació
serà la de tècnic d'ocupació,
en el marc del procés d'estabilització laboral. També
es crearà una nova plaça de
tècnic de teatre de l'Impic.
El deute actual de la Paeria
ascendeix a un total de 6,7
milions.

I LLEIDA I El bus del Parc Naci-

onal d'Aigüestortes i Estany
de Sant Maurici incrementarà el nombre de freqüències aquesta temporada en
el recorregut entre la Pobla i
el Pont de Suert. El servei arrancarà dijous i acabarà el 30·
de setembre. L'1 de juliol es
posarà en marxa el tram entre la Pobla i l'embassament
de Sallent, coincidint amb
el període de funcionament
del telefèric de la Vall Fosca.
L'any passat van utilitzar el
bus gairebé 8.000 persones,
un 134% més que el2020, en
plena crisi de la Covid.

POL[TICA

Impulsem Lleida
·presentarà avui
el seu manifest
I LLEIDA I Impulsem Lleida, el
partit que promouen uns 40
alcaldes de l'òrbita del PD eCAT a les comarques del pla,
presentarà avui el seu manifest fundacional. La formació
vol ser un "actor decisiu en
les eleccions municipals del
2023". En les pròximes setmanes es convocarà el congrés fundacional que definirà la direcció i els equips
comarcals. Aque st partit
té per objectiu combatre
l'"oblit i abandó" de Lleida per part d'institucions i
administracions.

SALUT EQUIPAMENTS

URBANISME COMISSIÓ DE LLEIDA

Urgències del CAP de Tàrrega vol
que els usuaris esperin a la tarda

Cinc grans centrals solars més
inicien la seua tramitació
urbanística al pla de·Lleida

LAIA PEDRÓS

REDACCIÓ

I TÀRREGA I Usuaris del CAP de

I LLEIDA I La comissió d'Urbanis-

Tàrrega critiquen que en els últims dies el centre sanitari no
els atén d'Urgències al migdia.
Van lamentar la situació i van
afegir que no poden decidir a
quina hora "posar-se malalts"
per poder ser atesos. Des de
l'ICS, van puntualitzar que des
de les 15.00 hores a les 17.00
només atenen les urgències que
des d'infermeria es consideren
necessàries. "El servei d'infermeria fa una selecció prèvia de
les afectacions o malalties i si
és urgent es visita els pacients
al moment, però si no ho és,
es demana que esperin fins a
les 17.00". Van apuntar que es
tracta d'una situació "tempo ral" i que s'està treballant per
solucionar-ho. Així_mateix, van
instar els pacients afectats que
facin arribar les seues queixes

me de Lleida haurà d'examinar aquesta setmana els projectes de cinc gran s centrals
solars a les comarques del pla.
Dos d'aquestes formen part del
conjunt de plantes previst a
Alcarràs: són les denominades
Jilguero Solar i Rufete Solar,
de 50 megawatts (Mw) cada
una i promogudes pel grup
Ignis al costat d'altres installacions similars al municipi.
L'organisme de la Generalitat
de Catalunya també abordarà
el projecte d'una instaJ.lació
fotovoltaica de 30 MW de potència a Anglesola, denominada les Canaletes. Així mateix,
n'examinarà una de 5 Mw en
sòl rústic a prop del barri de
Balàfia de Lleida i una altra
de 3 Mw al municipi de Tiurana, batejada com Mas Pinós.

El CAP de Tàrrega, ahir a la tarda.

dels centres sanitaris que no fan
atenció d'urgència durant les
hores centrals del dia a l'atenció a la ciutadania, perquè així
puguin solucionar qualsevol

incidència en el menor temps
possible. Fonts del consistori de
Tàrrega, per la seua part, van
assegurar desconèixer la falta
d'aquest servei al migdia.

I

A aquestes instaHacions, se
n'afegiran d'altres destinades
a autoconsum d'energia solar
a les cobertes d'edificis d'Alcarràs i Sanaüja.
D'altra banda, Urbanisme
sotmetrà a aprovació el proAUTOCONSUM

Urbanisme examinarà
dos projectes
d'autoconsum solar
a Alcarràs i Sanaüja
jecte de Xarxa Elèctrica d'Espanya (REE) per a la nova línia
d'alta tensió Magraners-Juneda-l'Espluga-Montblanc-Penedès-Begues (més informació a
la pàgina 16) i una planta de
biogàs per a una explotació
ramadera a Balaguer.

I
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I COMARQUES

ENERGIA ELECTRICITAT

TRÀNSIT

Red Eléctrica retira una línia d'un
hàbitat d'aus protegides a Lleida

Incrementen els
controls d'alcohol
i drogues

La que projecta entre Lleida i Begues tindrà un nou traçat i suposarà desmantellar
l'antiga 11 promo o o arà s 01 a aLcions per preservar a trenca
A-.1

R.R.

LES CLAUS

I LLEIDA I Red Eléctrica de España
(REE) retirarà un tram de línia
d'alta tensió que travessa terrenys de la finca de Torreribera, a la zona de protecció d'aus
(zepa) de Mas de Melons. La
nova infraestructura que projecta entre Lleida i Begues, a
Barcelona, substituirà l'actual,
que serà desmantellada, i tindrà
un traçat diferent que evitarà
aquests espais protegits. A banda de desmuntar torres i cables,
REE preveu recolzar accions de
conservació de la trenca, en perill d'extinció. Així ho va explicar ahir el delegat de l'empresa
a Catalunya, José Ignacio Lallana, que va indicar que esperen
poder iniciar les obres abans de
final d'any.
El projecte d'aquesta línia,
de 220 kV i que travessarà el
Segrià i les Garrigues, se sotmetrà aquesta setmana a l'aprovació de la comissió d'Urbanisme després d'haver introduït
canvis respecte al traçat inicial.
Aquesta infraestructura va iniciar anys enrere la tramitació
sense oposició, però ara ha rebut al·legacions de contraris a la
proliferació de línies elèctriques
al Segrià. En aquesta comarca
se'n planteja també una de molt
alta tensió del grup Forestalia
(una segona es considera desistida avui dia) i una altra per evacuar l'energia de diferents centrals solars previstes a Alcarràs.
"La nostra és una línia de servei
públic, melosa en un pla estatal,
que vertebra el territori i transporta energia per a tothom, no
només la d'una determinada
central elèctrica", va recalcar el
delegat de REE. "Desmuntarem
una línia per construir-ne una
altra de nova, que donarà un
millor servei i tindrà un millor
traçat", va afegir.

Interconnexió amb Andorra
I Red Eléctrica revisa ja l'antic
projecte per repotenciar la línia
d'alta tensió des de la subestació d'Ad rall que subministra Andorra, la construcció de la qual
l'Estat considera una prioritat per
als propers anys. "Aquestes connexions han d'entendre's com a
solidaritat", va dir Lallana, i va recordar que Catalunya i Espanya es
beneficien també de connexions
internacionals. "Quan el temporal
Glòria va abatre línies elèctriques,
Girona es va proveir un mes i mig
de la lfnia d'interconnexió amb
França", va apuntar.

BOMBERS

Autopista elèctrica a França
I L'autopista elèctrica Sabiñanigo-Marsillon a través del Pirineu
aragonès està fora del pla estatal
fins al 2026 però no descartada.
REE va assenyalar que figura com
un projecte futur, la qual cosa
permet elaborar estudis previs.
Ara es treballa en la connexió a
través del golf de Biscaia.

Imatge d'arxiu de la subestació elèctrica d'Adrall.

Uns 100 milions a Lleida

Nou grup empresarial

I La línia Magraners-Juneda-Espluga-Montblanc-Penedès-Begues costarà 66 milions, la major
part de la inversió prevista a Lleida, d'uns cent milions.

I Red Eléctrica ha adoptat la forma de grup empresarial després
d'incorporar noves activitats com
la fibra òptica. Ara REE és una filial del nou grup Redeia.

La subestació d'Isona, només si hi ha solars i eòliques
• La planificació estatal d'infraestructures elèctriques ha
recuperat el projecte de la
subestació d'Isona i en planteja la construcció en l'horitzó
de l'any 2026. Tanmateix, Red
Eléctrica de España (REE) només la construirà "si prosperen projectes per evacuar-hi
energia de centrals solars i
eòliques", segons el delegat
de REE a Catalunya, José Ignacio Lallana.
Aquesta subestació formava part anys enrere de l'anomenada MAT del Pallars, un

projecte descartat pel seu
impacte ambiental. Tanmateix, la instal·lació d'Isona ha
tornat a figurar aquest any
en la planificació estatal com
a mitjà per evacuar energies
renovables. El grup Forestalia
PLA ESTATAL

La subestació figura en el
pla estatal com a mitjà
per evacuar energies
renovables

preveu actualment una línia
de 400 kV fins a aquesta futura subestació per transportar fins a Barcelona l'energia
que generin molins de vent
i panells solars d'Aragó. Va
demanar per a això perrrús de
connexió a REE, que té obligació de concedir-lo mentre
la seua xarxa hi tingui capacitat. Lallana va apuntar que es
tracta del mateix procediment
que la normativa estableix per
a qualsevol promotor d'energia que busqui connexió a la
xarxa de transport elèctric.

SUCCESSOS INVESTIGACIÓ

Presó per al presumpte
piròman de Navès
I NAV~S I El jutjat de guàrdia de

Solsona va decretar ahir presó provisional sense fiança per
a l'home de 25 anys que pre sumptament va provocar cinc
incendis forestals a Navès. Està
investigat d'un delicte continuat
d'incendi forestal amb agreujant
de condicions climàtiques especialment perilloses. Els Mossos d'Esquadra el van detenir
dissabte al matí després de ser
localitzat durant un dispositiu
conjunt dels Bombers de la Ge-

neralitat, Agrupacions de Defensa Forestal (ADF) i Agents
Rurals.
Els Bombers van sufocar els
incendis unes dos hores després
que s'iniciessin i van seguir controlant que no es revifessin per
les altes temperatures.
El jove, que és veí del municipi, va ser localitzat amagat en
una caseta d'una zona de pícnic. Suposadament va prendre
diversos focs en el marge de la
C-26.

I LLEI DA I El Servei Català de
Trànsit coordina aquesta setmana amb Mossos d'Esquadra i policies locals una campanya intensiva de controls
per combatre la conducció
sota els efectes de l'alcohol
o les drogues. S'allargarà
fins diumenge i coincideix
amb la revetlla de Sant Joan, els dies previs i el cap de
setmana llarg amb motiu de
la festivitat. Des dels dies
previs a la revetlla es desplegaran controls d'alcoholèmia de forma aleatòria en
qualsevol moment del dia.
A l'última campanya, del24
de febrer al2 de març, es va
posar una mitjana de 208 denúncies diàries.

Incendi en
un immoble
de Tremp
I TREMP I Els Bombers de la Ge-

neralitat van acudir ahir a
un domicili de Tremp al ser
alertats d'un incendi en un
habitatge. A les 14.40 hores
van rebre l'avís d'un foc en
un immoble situat al carrer
Collegats de la capital del
Pallars Jussà. Fins al lloc va
anar una dotació.
El foc es va originar a la
cuina i va afectar la campana de fums i el mobiliari. Un
inquilí va ser atès pels serveis
sanitaris però va rebutjar ser
evacuat, segons van informar els Bombers. Després
de sufocar el foc, van ventilar i van revisar l'immoble
afectat.

SUCCESSOS

Detingut per
amenaces a
Andorra
I SANT JULIÀ I La Policia d'An-

Moment de la detenció del suposat piròman.

dorra va detenir el dijous de
la setmana passada un home
de 31 anys a Sant Julià de
Lòria acusat d'accedir iHícitament al domicili de la seua
exparella i barallar-se amb
la parella d'aquesta, a qui va
amenaçar amb una navalla.
A més, l'arrestat va anar al
domicili conduint malgrat
tenir el permís suspès per
una ordre judicial, segons
va informar ahir la Policia
d'Andorra. L'home va ser arrestat com a presumpte autor
de diversos delictes com els
d'amenaces, inviolabilitat del
domicili i contra l'administració de Justícia.
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Basquet. El Força Lleida, renovat el tècnic,
ofereix seguir a Carrera, Rosa i Hughes.

8 que • La letona Paula Strautmane, quarta
jugadora renovada al Cadí la Seu.

OLIMPISME JJOO D'HIVERN 2030

Sense Jocs 2030
El COE comunica a Catalunya i Aragó que no presentarà candidatura i anuncia una roda de premsa
per avui li ERC i Junts critiquen la decisió i la Generalitat insisteix a presentar-se en solitari
EFE

AG~NCIES
I BARCELONA

I El Comitè Olímpic
Espanyol (COE) no presentarà
una candidatura als Jocs Olímpics d'Hivern 2030, ni conjunta entre Catalunya i Aragó, ni
catalana per separat. Així ho
va comunicar ahir el president
d'aquest organisme, Alejandro
Blanco, a la consellera de la
Presidència de la Generalitat,
Laura Vilagrà. També ho va
comunicar al Govern aragonès
que presideix Javier Lamban.
El COE va anunciar una roda
de premsa per avui, en la qual
Blanco en donarà els detalls i
tot apunta que obrirà la porta a
presentar candidatura el2034.
Encara que des del COE s'insistia que ho continuaria intentant fins abans de la mateixa roda de premsa, admetien també
que la posició de Lamban continuava inamovible. Aquest va
indicar ahir que el seu govern
no tenia "res nou a dir", a l'espera del que faci oficial el COE
aquesta tarda.
La consellera de la Presidència de la Generalitat, Laura
Vilagrà, va dir que el Govern
català manté la seua proposta

CRONOLOGIA

El COl, a Aran i la Seu
I 5-9·2018: El suís Gilbert Felli,
representant enviat pel Comitè Olímpic Internacional, visita
instal·lacions i infraestructures
a la Val d'Aran i la Seu d'Urgell
i queda "gratament impressionat", dins d'una gira de tres dies
per Catalunya per avaluar les
possibilitats de la candidatura
olímpica Pirineus-Barcelona.

Primer tall superat
I 8-10-2018: La Generalitat i el
COE reben a Buenos Aires un
informe favorable del Comitè
Olímpic Internacional (COl) per
presentar candidatura.

Suport del COl

COMITÉ OLÍMPICO ESPAÑOL

Entra Aragó
Aleja nd ro Bla nco, president del Comitè Olímpic Espanyol, va anunciar una roda de premsa per avui.

"XANTATGE" DE LAMBAN

ERC lamenta que el Govern
central cedeixi "al xantatge"
de Lamban i Junts diu que
"Espanya ha tornat a fallar"
de candidatura en solitari. Ho
va explicar en declaracions als
mitjans abans d'assistir a la gala d'entrega del li Premi Woman Sport, on va coincidir amb
Blanco, i va confirmar que ahir
a la tarda es va reunir amb el
president del COE al Palau de
la Generalitat i que aquest li va
comunicar que la candidatura
conjunta als Jocs Olímpics del
2030 queda descartada.
La consellera va culpar el
govern d'Aragó d'haver "torpedinat" la candidatura i va
titllar d'irresponsable l'actitud
de.l'executiu de Javier Lamban
durant les negociacions, després
d'haver-se desmarcat de l'acord
de la comissió tècnica per repartir les disciplines entre les dos
comunitats.
Vilagrà va retreure al Govern aragonès haver afrontat
la negociació sobre el projecte
olímpic amb "criteris polítics i

110-1-2020: La comissió del COl
que estudia les opcions de les
seus aspirants confirma que
Pirineus-Barcelona opta a organitzar els Jocs

DETALLS

JAUME COLLBONI

CRfTIQUES AL MINISTRE

PEL "FRACÀS"

El PSC elogia la gestió
del president del COE

Vilagrà iel"silenci
clamorós" d'lceta

Crítiques del PP de
Catalunya i Aragó

• El viceprimer secretari del
PSC, Jaume Coll bo ni, va elogiar
ahir la gestió del president del
COE, Alejandro Blanco, sobre
la candidatura dels Jocs en un
"context molt complicat políticament". "Fem una valoració
excel·lent del treball que ha
fet el president del COE, que
és qui té la responsabilitat de
construir aquesta candidatura", va dir Coll bon i, que espera
per a més valoracions la roda
de premsa de Blanco prevista
per avui.

• La consellera de la Presidència de la Generalitat, Laura Vilagrà, va criticar el que va qualificar de "silenci clamorós" del
ministre de Cultura i Esports,
Miquel Jceta, a qui va acusar
de no haver "defensat" els interessos del Pirineu i els de Catalunya en aquest procés de
negociacions, definitivament
frustrades. El COE va assenyalar
ahir que continuaria negociant
una candidatura conjunta fins a
la roda de premsa de Blanco, en
espera d"'un miracle".

• El president del Partit Popular de Catalunya, Alejandro
Fernandez, i el del PP d'Aragó
i alcalde de Saragossa, Jorge Azcón, van lamentar ahir
!"'oportunitat perduda" que
representa el "fracàs" del projecte de candidatura conjunta.
Segons Azcón, "ha arribat el
moment de buscar responsabilitats", que cal atribuir, ha dit,
als qui "governen". "Si els que
governen han estat incapaços
de posar-se d'acord han de
respondre."

localistes", en comptes de prioritzar els criteris tècnics i esportius, mentre que considera
que la Generalitat ha tingut en
tot moment una actitud de collaboració, seriosa i respectuosa.
Vilagrà va assegurar que la Generalitat acabarà d'elaborar en
els propers dies la seua proposta
de candidatura en solitari, la va-

lidarà a la Comissió territorial
en què pàrticipen les comarques
afectades, i la presentarà al COE
perquè la dugui al COI: "El Govern de Catalunya no vol perdre
aquesta oportunitat."
La secretària general adjunta
i portaveu d'ERC, Marta Vilalta,
va dir que "si tots han acabat cedint al xantatge d'un personatge

tan pintoresc com el president
d'Aragó, ho haurà d'explicar
molt bé", v a assenyalar amb
referència a Blanco.
Per la seua part, el portaveu
de Junts, Josep Rius, va criticar
Lamban i el ministre Miquel Iceta i que si es confirma la renúncia s'evidenciarà que "Espanya
ha tornat a fallar".

I 20-2-2020: Alejandro Blanco,
president del COE, diu que fa
temps que Catalunya i Aragó
parlen sobre la possibilitat de
presentar una candidatura conjunta i que hi ha un acord "gairebé total".

Impuls a la candidatura
16-5·2021: El Govern català entrega al COE el treball tècnic per
formalitzar la petició de la candidatura davant del COl.

Lamban planta Aragonès
1 27-1-2022: El projecte comença
a torçar-se quan Javier Lamban
planta una trobada a Balaguer
amb Pere Aragonès, que tenia com a objecte parlar de la
candidatura.

Marxa enrere d'Aragó
I H-2022: COE i els governs espanyol, català i aragonès firmen
un acord tècnic sobre el repartiment de proves, del qual després es desmarca Aragó. Diverses reunions posteriors acaben
sense acord.

Blanco culpa Lamban
I 24-4·2022: Blanco culpa Javier Lamban de la falta d'acord i
encara que insisteix en la candidatura conjunta no descarta
que n'hi hagi només una de
catalana.
r
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Indignació al Pirineu
Els empresaris asseguren que estan "molt enfadats" li Els alcaldes ho consideren una "ocasió
perdu d
L
t: que e aCin les nversto 1S "no vinculades als Jocs" Olímpics
REDACCIÓ/ACN

I LLEIDA I La decisió del COE, que
confirmarà avui, de renunciar
a presentar una candidatura als
Jocs d'Hivern del2030, va caure molt malament a Lleida i les
reaccions del món empresarial
i polític van ser molt crítiques.
Josep Castellarnau, president
de la Federació d'Hostaleria de
Lleida, va remarcar que els empresaris del Pirineu estan "molt
enfadats" i "decebuts" amb la
classe política al deixar escapar
una "oportunitat única" per al
Pirineu. Va demanar al Govern
català i al COE que comencin a
treballar en una candidatura per
al2034 i s'inverteixi en la millora de totes aquelles infraestructures que s'havien de fer i que
"han de millorar la vida dels pirinencs" Va insistir a demanar
a les administracions que facin
"tot l'esforç possible perquè el
2034, sigui sols o acompanyats,
es pugui disputar la competició
olímpica" i va apostar per modernitzar les estacions d'esquí
catalanes.
La síndica d'Aran, Maria Vergés (Unitat d'Aran), va lamentar
l'anul-lació de la candidatura,
que "possibilitava que el Pirineu tingués una oportunitat
històrica per posicionar-se i
impulsar les infraestructures,
la nostra projecció internacional, així com la posada al dia
de les instaHacions esportives
presents a la Val d'Aran".

LES FRASES

«El Govern d'Aragó
ha actuat de forma
egoista i amb
un sentiment
anticatalà»
FRANCESC VI APLANA
ALCALDE DE LA SEU D'URGELL

<<El projecte era
una oportunitat
de posicionar el
Pirineu al món»
JOSÉ ANTONI O TROGUET
ALCALDE DEL PONT DE SUERT

«Estem decebuts
amb els polítics
que'ho han
gestionat»
JUAN ANTONIO SERRANO
ALCALDE DE VIELHA E MIJARAN

Representants del sector empresarial del Pirineu es van reunir recentment en suport al projecte.

Juan Antonio Serrano, alcalde de Vielba e Mijaran (Unitat
d'Aran), va afegir que l'anullació de la candidatura "és un
cúmul de mala fe per part de
les comunitats autònomes els
governants de les quals no han
estat capaços de fer un pas endavant a favor del territori. Estem
decebuts amb els polítics que ho

han gestionat. La candidatura
era una oportunitat per al Pirineu i se l'han carregat".
L'alcalde del Pont de Suert,
Jose Antonio Troguet (JxCat),
veu "fatal que s'abandoni el
projecte", que era una "gran
possibilitat de promoció que
ara queda truncada". L'alcalde de Sort, Baldo Farré (Som

Poble), va explicar que espera
"que aquelles inversions que no
estaven subjectes a uns Jocs es
facin". Va remarcar que la Generalitat té ara "l'oportunitat de
complir el discurs que ha anat
repetint com un mantra".
Finalment, l'alcalde de la
Seu d'Urgell, Francesc Viaplana (ERC), se sentia "decebut i

trist" perquè "el Pirineu perd
una oportunitat" "per culpa"
del Govern d'Aragó, que ha actuat "d'una forma molt egoista
i amb un clar sentiment anticatalà", com el Govern espanyol.
Va lamentar que el motiu "sigui clarament polític i no tècnic ni decisió dels ciutadans del
Pirineu".

NATACIÓ C MPIONAT DE CATALUNYA

FUTBOL

Lleida guanya dos noves
medalles en la clausura
del Català aleví

Amistós
contra l'ELA
de Barça i City

Plata de Noa Priego i bronze de Jordi Carrasca

I BARCELONA I El president del

REDACCIÓ ,
I REUS I Els nadadors lleidatans

els 400 estils, que se sumen a les
dos medalles d'or que va guanyar en les dos primeres jornades, en 200 braça i 100 braça i
el bronze en els 200 estils.
També se n'ha anat de Reus
amb quatre medalles Jordi Carrasco Cadens, que competeix en
la categoria de 14 anys. El nadador del CE Inef va ser medalla
de bronze en els 400 estils, quedant-se molt a prop de la plata.

van sumar ahir dos medalles
més, en Ja tercera i última jornada del Campionat de Catalunya d'estiu aleví, de forma que
tanquen la competició que s'ha
disputat a les instaHacions del
Club Natació Reus Ploms amb
un balanç de dotze metalls.
Els dos nadadors que van
tornar a pujar ahir al podi van
ser Noa Priego Romero, del
CN Tàrrega, i Jordi Carrasco DOTZE PODIS
Cadens, del CE Inef Lleida, de
manera que ambdós se'n van El balanç dels nadadors
de la competició amb un total lleidatans després dels tres
de quatre medalles.
Noa Priego, que competeix . dies de competició és
en la categoria de 12 anys, va de 12 medalles
guanyar la medalla de plata en

Impulsat per Unzué,
serà el24 d'agost

Equip de relleus del CE Inef, amb Arnau, Jordi, Damià i Jan.

En les dos primeres jornades de
la competició, Jordi va guanyar
les medalles de plata en 400 lliures, 200 estils i 1.500 lliures.
Les altres medalles en aquesta competició les van guanyar
dissabte Martí Nosàs, del CEN
Balaguer, amb un or en 100 braça i un bronze en 200 estils, categoria 12 anys. Maria Pujol, del
CN Lleida, va ser bronze en 400
lliures categoria 11 anys i Eric

Rojano, del CN Lleida, bronze
en 100 de lliures. La jornada
d'ahir es va completar amb cinc
diplomes. Martí Nosàs, del CEN
Balaguer, quart en 200 lliures;
Maria Pujol, del CN Lleida,
quarta en 200 lliures; Andrei
Precup, del CN Cervera, sisè en
100 esquena; Jan Martínez, del
CE Inef Lleida, en 100 esquena
i Roger Martin, del CN Tàrrega,
en 100 papallona.

FC Barcelona, Joan Laporta;
l'entrenador del Manchester
City, Pep Guardiola; i l'exjugador i tècnic Juan Carlos
Unzué van presentar el partit
amistós que blaugranes i anglesos jugaran el 24 d'agost
al Camp Nou (21.00 hores)
per conscienciar i per recaptar fons contra l'esclerosi lateral amiotròfica (ELA), la
malaltia que pateix Unzué,
impulsor de la iniciativa. Les
entrades ja poden adquirir-se
des d'ahir a través del web
del club a uns preus entre els
19 i els 99 euros.
D'altra banda, a la mateixa
pàgina web també es podran
fer donacions a la Fundació
Luzón, destinatària dels beneficis del partit.
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El superheroi lleidatà de TikTok
Paca Hernandez té 2,3 milions de seguidors en aquesta xarxa en la qual parla de còmics, sèries i
cine li Fo bes 'ha 1nclos en una lhsta de 100 influencers JUntament amb el conegut Ibai Llanos
R.GASQUE

LES XARXES SOCIALS

I LLEIDA I Al matí és un administra-

tiu més de la Universitat de Lleida, però a la tarda es converteix en un dels influencers sobre
còmics, sèries i cine més reconeguts de l'Estat espanyol reunint a les seues xarxes socials
més de 3 milions de seguidors.
Podria ser la història d'un nou
superheroi, però en realitat és la
de Paco Hernandez, un lleidatà
de 45 anys que ha aconseguit
un ascens meteòric a les xarxes
després de començar a TikTok
per casualitat. "Vaig començar
fa més de deu anys amb un blog
i pujant contingut a YouTube
(De toda un Paca), encara que
allà no tenia gaire repercussió.
Més tard, durant la pandèmia,
vaig decidir pujar una història
a Instagram (@pacohernandezs)
en la qual m'oferia per resoldre
dubtes sobre còmics i com que
en aquell moment TikTok (@
pacohdez77) començava a tenir certa rellevància, doncs vaig
decidir compartir aquest vídeo

2.300.000 seguidors
I En els últims dos anys, Paco
Hernandez ha recollit més de dos
milions de seguidors a TikTok pujant
continguts sobre el món del còmic i la novel·la gràfica, principalment.

113.000 seguidors
I Aquest lleidatà també comparteix
el seu contingut a través d'Instagram, on ja acumula més de 113.000
seguidors. En el seu compte @pacohernandezs
explica tota mena de curiositats sobre còmics i
superherois.

19.877 seguidors
I Twitch és una plataforma que permet realitzar transmissions en viu
i que ha guanyat popularitat els últims anys. Aquest lleidatà ha creat setze vídeos
en aquesta xarxa, en la qual parla durant hores de
cine, còmics i sèries de televisió.

You

ÈXIT INESPERAT

En tan sols quinze dies,
el seu primer vídeo
a TikTok va arribar als
15.000 comentaris
també en aquesta xarxa", explica Hernandez.
Va ser allà quan tot va explotar, encara que Hernandez no
en va ser conscient en un primer moment. "Jo vaig pujar el
vídeo i vaig tancar el telèfon.
L'endemà parlant amb un amic
em va comentar si havia vist
els comentaris a TikTok i quan
vaig entrar vaig veure que allò
era una bogeria", assenyala. En
quinze dies el vídeo va arribar
a tenir quinze mil comentaris
de diferents usuaris. Va ser en
aquell moment quan va comen-

778.000 seguidors

D

I Va ser en aquesta plataforma on
Hernandez va començar compartint continguts fa més de deu anys.
Entre tots els seus vídeos a YouTube, aquest influencer de còmics acumula més de 467 milions de
visualitzacions.
Paco Hernandez fins i tot apareix a la llista 'Forbes' d'influencers.

çar la història de Paco Hernandez en aquesta xarxa social.
La revista Forbes ja l'inclou
a la llista Els 100 influencers
que portaran la teua marca
a un altre nivell. Va ser inclòs
en l'apartat d'entreteniment al
costat de les principals estrelles del sector, com El Rubius,
AuronPlay, The Grefg o el mateix !bai Llanos. Una fita que
Hernandez defineix com una
cosa "totalment inesperada i
que em fa molta il·lusió". El lleidatà vincula el seu èxit a la repercussió de peHícules com les

deMarveljaque,segonsdiu, "la
majoria dels meus seguidors no
llegeixen còmics. Coneixen els
personatges per les peHícules.
Arriben als meus canals amb
preguntes sobre el contingut audiovisual però la meua intenció
CONTINGUT

En els seus vídeos, respon
a infinitat de curiositats
relacionades amb el món
dels còmics i superherois

és fer-los arribar fins al còmic
on troben molt més contingut,
més històries i més detalls sobre els personatges". Al seu canal respon preguntes com: "La
criptonita podria ser nociva per
als humans?" o "Thor ha matat
algú per accident atraient el seu
martell?" Hernandez assenyala
que el més important és la constància. "A TikTok, per exemple,
no cal tenir molts seguidors per
arribar a molta gent, però per
poder fer el gran salt necessites
ser allà." I és que aquest lleidatà
puja contingut diari a la xarxa

social japonesa, la seua principal plataforma, però també fa
vídeos més llargs i reposats a
YouTube, emissions en directe
diverses vegades a la setmana a
Twitch. Un segon treball que li
ha permès rebre invitacions per
assistir a estrenes de pel·lícules
i a altres esdeveniments, però
del qual encara no pot viure. "Jo
tinc la meua feina i això ho tinc
com un hobby per promocionar
una de les meues passions. Ara
treballo 1m un guió per a una
nova novel·la gràfica que espero
poder treure."

riscos. En cas de noves restriccions o que calgui anuHar la
foguera, des del consistori van
apuntar que se n'informarà els
responsables.
Per la seua part, el conseller
d'Interior, Joan Ignasi Elena, va
explicar ahir que si es decideixen noves restriccions per a la
nit de Sant Joan no seran generalitzades, sinó per territoris,
segons la situació i la previsió

meteorològica de cada zona.
En aquest sentit , va recordar
que cada any hi ha restriccions
per Sant Joan, com la prohibició de tirar petards a menys de
500 metres de qualsevol punt
de vegetació.
Va insistir que, més enllà d'això, les mesures concretes que
es puguin prendre atenent la
situació de risc actual s'anunciaran entre avui dimarts i demà.
En una entrevista a Catalunya
Ràdio, el director general de
Prevenció, Extinció d'Incendis
i Salvaments de la Generalitat,
Joan Delort, va rebutjar ahir
prohibir la venda de petards
per evitar incendis en la revetlla de Sant Joan i va apel·lar a
la responsabilitat.

FESTES SANT JOAN

Sant Esteve de la Sarga prohibeix
les fogueres i l'ús de petards
Interior decidirà entre avui i demà si hi ha més restriccions
I LLEIDA I L'ajuntament de Sant Esteve de la Sarga no autoritzarà
l'encesa de fogueres per a la revetlla de Sant Joan, com tampoc
el llançament de coets, focs artificials o altres artefactes que
continguin foc en tot el municipi. El consistori va prendre ahir
aquesta decisió arran de l'alt risc
d'incendi, l'extrema sequera i
les elevades temperatures.

De la mateixa manera, l'ajuntament d'Isona i Conca Dellà
(Pallars Jussà) tampoc permetrà fer fogueres i, en el seu cas,
recomana evitar llançar coets
i petards. Aquests són alguns
dels municipis que han adoptat aquest tipus de mesures per
evitar mals majors atesa l'actual
situació de risc d'incendi elevat
i de sequera.

A la capital del Segrià, de
moment hi ha deu fogueres
autoritzades per l'ajuntament,
que va apuntar que està previst
que llnet retiri material durant
aquesta setmana, per reduir la
càrrega de combustible. Així
mateix, dijous es durà a terme
una revisió de totes les fogueres i es retirarà tot allò que sigui necessari, per minimitzar

"PER TERRITORIS"

Elena diu que si hi ha més
mesures restrictives no
seran generalitzades,
sinó "per territoris"

