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DESASTRES NATURALS FOC

Controlat l'incendi de Baldomar,
que ha cremat 2.700 ha en vuit dies
Aragonès, que ahir va visitar Artesa, anuncia que la Generalitat compensarà les
pèrdues de les collites afectades per focs li Es el es ·mportant de 'any aCata un a
REDACCIÓ/AGÈNCIES

I ARTESA DE SEGRE IEls Bombers de
la Generalitat van donar ahir
a les 19.13 hores per controlat
l'incendi forestal de Baldomar,
una setmana després que s'iniciés. El foc, el més important
en el que va d'any a Catalunya,
ha cremat 2.702 hectàrees però
tenia un potencial de 20.000. Es
va declarar a les 13.11 hores del
dimecres de la setmana passada
i l'origen seria un llamp d'una
tempesta seca que hi va haver
dimarts passat. Precisament, el
pres1dent de la Generalitat, Pere
Aragonès, es va reunir ahir al
matí al parc de Bombers d'Artesa de Segre amb els cossos
de seguretat i emergències per
avaluar la situació de l'incendi.
Aragonès va assegurar que
ara és el moment de compensar les persones afectades pel
foc que han hagut de llaurar
anticipadament els camps i,
per aquesta raó, han tingut un
perjudici econòmic.
"Aquestes pèrdues es compensaran, sigui a través de les
assegurances, sigui a través
d'indemnitzacions que farem a
través del Govern", va explicar.
"Ara el que cal és registrar bé
les incidències que hi ha hagut.
Es treballa amb els enginyers
forestals per mesurar les finques afectades on s'han hagut
de llaurar camps que estaven
per segar en les properes setmanes", va afegir.

Resposta a tes demandes
Per la seua part, l'alcaldessa
d'Artesa de Segre, Maria Cusola, va explicar que ara és necessari rebre els propietaris afectats i "donar resposta a les seues
demandes" Per aquest motiu,
preveuen convocar reunions
amb els afectats i també amb
caps d'àrees tècniques de l'Administració per "donar resposta

L'alcaldessa

d'Almacelles

i veïnes

X.R./M.M.B./E.F.
Aragonès va visitar ahir Artesa de Segre, on els Bombers li van explicar els detalls de l' incendi.

a les seues inquietuds". Cusola
va destacar, d'altra banda, que
els agricultors es "van presentar
i van col·laborar" des del primer
moment que es va declarar l'incendi i va voler mostrar el seu
agraïment a tots els que hi han
participat.
En aquest sentit, el president
de la Generalitat va fer el mateix
amb els Bombers, ADF, Mossos
d'Esquadra, SEM, Creu Roja,
Creu Roja, agricultors i voluntaris. "Hem superat l'episodi
però queda treball per fer, cal
continuar gestionant el territori
afectat per l'incendi", va afegir,
1 va fer una crida a continuar
"extremant les precaucions com
ho estan fent la ciutadania, els
agricultors i totes les activitats
econòmiques".

ANUNCIDEPEDROSANCHEZ

Les àrees arrasades per les flames
seran declarades zona catastròfica
• El president del Govern
central, Pedro Sanchez, va
anunciar ahir que el seu executiu declararà com a Zona
Greument Afectada per una
Emergència de Protecció
Civil, més coneguda com a
zona catastròfica, les àrees
afectades pels incendis de les
últimes setmanes a tot l'Estat espanyol, incloses les de
Catalunya.
Els tècnics del Govern de

l'Estat treballen ara per delimitar quines seran les zones
que rebran aquesta consideració - n'hi ha a Catalunya,
el País Valencià, Aragó, Navarra, Andalusia i Castellà i
Lleó- i definir en els propers
dies l'àmbit d'aplicació dels
ajuts. La declaració s'aprovarà en el Consell de Ministres de dissabte o de dilluns
vinent per poder oferir els
ajuts.

IMunicipis principalment
del Segrià es recuperaven ahir
de la forta tempesta de vent i
aigua que va creuar Lleida de
sud a nord dimarts a la tarda
causant greus destrosses en infraestructures, arbres, murs i
mobiliari urbà. A Almacelles
uns 50 voluntaris van participar a la tarda en la neteja del
cementiri municipal després de
la crida que l'alcaldessa, Vanesa
Olivart, va fer a través de les
xarxes, per ajudar en la neteja d'aquesta instaHació que va
patir danys importants. En poc
més d'una hora i mitja havien
retirat les branques, terra i altres deixalles que el vent havia acumulat al cementiri. La
tempesta també va afectar les
piscines municipals d'aquesta
localitat, que van tancar fins a
les tres de la tarda, mentre que
1 LLEIDA

PERAMOLA, EXTINGIT

DESPERFECTES

INFRAESTRUCTURES

"En una nit es va
salvar l'Alt Urgell"

Unes 40 intervencions
de la Urbana a Lleida

L'aeroport valora els
danys per la tempesta

• Els alcaldes de l'Alt Urgell
afectats pels focs de l'última setmana van agrair públicament la
col·laboració dels centenars de
voluntaris que han col·laborat
en les diferents tasques d'extinció. " En una nit es va salvar
la comarca gràcies al sacrifici de
les persones que van treballar
f ins a l'extenuació", va afirmar
el president del consell comarcal, Martí Riera. Els Bombers van
donar ahir per extingit el foc de
Peramola.

• La Guàrdia Urbana de Lleida
va atend re dimarts a la tarda
més de 40 serveis a causa del
temporal a la capital del Segrià.
La majoria de serveis, una trentena, van ser per caigudes d'arbres a la via pública. Així mateix,
hi va haver quatre sortides per la
caiguda d'instal·lacions elèctriques, tres per destrosses en pèrgoles i plaques solars, una avaria
semafòrica, retirada d'un senyal
de circulació i una revisió de façana, entre altres.

• L'aeroport d'Alguaire està
valorant els danys en la infraestructura com la ruptura dels
hangars inflables i altres edificis
prefabricats. També les diferents
firmes que treballen a l'aeroport
comptabilitzen els desperfectes. Algunes avionetes de la
companyia BAA Traini ng van
quedar bolcades a la pista per
la força del vent. Malgrat ser un
dels punts en els quals vent es
va acarnissar, l'aeroport va obrir
ahir amb normalitat.

Una branca de grans dimensions, ahir a la rambla Ferran.
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netejant el cementiri municipal després de les destrosses per la tempesta de dimarts.

Operaris de l'elèctrica reparant ahir algunes de les torres malmeses.

Lleida es recupera del vendaval
Uns 50 voluntaris participen a Almacelles en la neteja de branques del cementiri danyat per la
tempesta li Brigades municipals i de serveis retiren arbres i reparen teulades de magatzems
la piscina petita es va haver de
buidar a l'acumular-s'hi moltes
fulles i branques trencades. El
temporal va deixar també una
vintena d'arbres destrossats a
l'avinguda Mas Dordal, vidres
trencats al col·legi Antònia Simó
i Arnó i va aixecar algunes teules de cobertes de magatzems.
Per la seua part, la brigada
municipal d'obres d'Alguaire va
treballar a recuperar dos magatzems municipals que van quedar danyats per les fortes ratxes

de vent de fins a 130 quilòmetres/hora. El vent va arrancar
part de les teulades i va danyar
les portes, segons van confirmar
fonts de l'ajuntament. També en
explotacions agrícoles ramaderes el vent va destrossar la coberta d'una granja de vaques i
va arrancar les bigues d'aquesta
explotació. Els danys eren ahir
encara visibles.
La tempesta també va fuetejar finques de fruiters en municipis com Ivars de Noguera, la

Granja d'Escarp o Soses. L'alcalde d'Ivars de Noguera, Josep Magrí, va assenyalar que
la virulència de la tempesta va
malmetre "greument els fruiters
més joves" i va tombar fruita
de pinyol a punt de collir. Els
veïns d'Ivars de Noguera van
passar més de sis hores sense
subministrament elèctric per la
caiguda d'una torre. Dimarts,
fins a 4.000 veïns sel Segrià es
van quedar sense llum ja que les
fortes ratxes de vent van tombar

diversos pals. D'altra banda, a
Almenar van treballar a netejar la via pública de branques i
arbres que van caure per la tempesta. A Raïmat, la presidenta
de l'EMD, Ainhoa Casabón, va
assegurar que es va haver de dur
a terme una neteja extra de la
zona de les piscines on van caure molts arbres i fulles. "Vam
treballar intensament perquè
les piscines estiguessin en perfectes condicions i es poguessin
obrir amb normalitat", va dir.

Casabón també va apuntar que
la localitat va passar dimarts diverses hores sense llum. Mentre
que les ratxes de vent registrades a Lleida durant el temporal
van superar els 130 quilòmetres per hora, les precipitacions
no van ser gaire destacables. A
la Pobla de Segur es van registrar fins a 22 litres; 13 a Tremp,
fins a 10,6 litres a Alfarràs, 10
a Alcarràs; 5,6 a Albesa, poc
més de 4 litres a Alguaire i 3,8
a Organyà.

EMPRESES

ENERGIA

80.000 € en danys en
una firma d'Almenar

Fins adotze torres
elèctriques abatudes

• El vendaval de dimarts va provocar pèrdues de més de 80.000
euros en una empresa que es
dedica a la producció d'espirulina a Almenar. En poc més de
mitja hora va destrossar els dos
hivernacles, cosa que dificulta
continuar amb el procés de producció, segons fonts de la firma.
Per la seua part, l'alcaldessa d'Almenar, Teresa Malla, va indicar
que també s'han detectat despreniments a l'església que es
valoraran.

• El temporal va destrossar un
total de 12 torres elèctriques: 6
d'una línia d'alta tensió i 6 més
de mitjana tensió. Fonts d'Endesa van explicar que ahir treballaven en la reparació de la
xarxa danyada. Van apuntar que
la nit de dimarts a dimecres tots
els abonats que es van quedar
sense llum van recuperar el servei. Els últims van ser els veïns
d'Ivars de Noguera, on la llum
va tornar aproximadament a les
03.00 hores.

TEMPORAL

Els desperfectes causats pel vendaval als hivernacles de l'empresa d'espirulina.
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Urbanisme ajorna
I/aval a dos plantes
solars d'Alcarràs

Només 4 pobles demanen
català als socorristes enguany

X. RODRIGUEZ

I LLEIDA I La comissió d'Urba-

nisme de Lleida va ajornar
ahir l'aprovació de dos plantes solars que l'empresa Ignis
impulsa a Alcarràs. Es tracta
dels projectes Jilguero i Rufete Solar, de 50 megawatts
(MW) cada una i que formen
part del complex fotovoltaic
que planteja aquesta empresa
juntam ent amb Solaria. El
director general d'Ordenació del Territori i Urbanisme, Agustí Serra, va explicar
que totes les plantes depenen
d'una mateixa línia d'evacuació 1 aquesta no forma part
dels dos projectes que van
estudiar ahir. Per això, van
acordar suspendre el tràmit
" fins que puguem avaluar
aquesta línia", que va assegurar que tot apunta que en
gran part estarà soterrada,
t al com va sol·licitar la Generalitat. No obstant, Serra
va apuntar que van incorporar apreciacions relacionades
amb la "millora de la integració en el paisatge" en els dos
projectes que es van debatre
en la sessió d'ahir.

Unia elèctrica Lleida-Begues
Així mateix, la comissió
d'Urbanisme també va ajornar l'aprovació del projecte
que planteja Red Eléctrica
de España per a la nova línia d 'alta tensió Magra ners-Juneda-Espluga-Mont-

Tremp debat avui
una moratòria a
les renovables
• El ple de l'ajuntament
de Tremp debatrà avui
una moratòria als projectes d'energies renovables
en sòl no urbanitzable per
regular-ne la implantació.
L'alcaldessa, Pilar Cases,
va explicar ahir que això
no afectarà actuacions
per a autoconsum . Va
apuntar que la regulació
es farà tenint en compte l'estudi que va elaborar el Geoparc Orígens,
que va aconsellar evitar
l'acumulació de parcs solars a la Conca de Tremp.
La capital del Jussà ja va
plantejar a finals del2020
una moratòria a les plantes solars, encara que no la
va acabar aprovant.
blanc-Penedès-Begues (vegeu SEGRE de dimarts). En
aquest sentit, Serra va assegurar que un tram d'aquesta infraestructura passa pel
futur polígon de Torreblanca-Quatre Pila ns. Per aquesta raó, han sol·licitat a REE
que presenti una alternativa
al projecte inicial que eviti
creuar l'equipament industrial o que no afecti les futures
parceHes del polígon.

I dos més el2021, com a requisit en concursos I No totes aquestes
r ~
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de p ofessionals

REDACCIÓ I C. SANS

I LLE IDA I Només quatre munici-

pis de Lleida han exigit formalment coneixement del català
als seus socorristes aquest any.
Aquest requisit figura en concursos que han convocat Coll
de Nargó, Vilanova de Meià,
Bellver de Cerdanya i Oliana.
Els consistoris de Sort i de Lladorre el van incloure també el
2021 en les seues convocatòries, que els van servir per crear
borses de treball. Tanmateix,
i encara que no sigui freqüent
demanar-ho de manera oficial,
molts socorristes a Lleida són
del mateix municipi o del seu
entorn i coneixen l'idioma.
No tots els que demanen el
català ban contractat socorristes· que compleixin aquest
requisit, una cosa que els ajuntaments atribueixen a una escassetat generalitzada de professionals . Oliana busca "a la
desesperada" cobrir la segona
plaça de socorrista per obrir la
piscina divendres. Dels dos aspirants que coneixien el català,
un ba renunciat. L'alcaldessa,
Carme Lostao, va explicar que
intenten cobrir la plaça a través
d'una empresa externa "malgrat que sigui sense complir el
requisit del català, ho acceptem
tot a hores d'ara". "No crec que
el problema sigui la llengua sinó la falta de professionals",
va dir. A Bellver, els dos aspirants amb nivell de català van

Els socorristes de les piscines d'Aitona parlen català.
LES BORGES BLANQUES

El consistori va assegurar
que els seus socorristes
volen aprendre català i
que hi posarà mitjans
renunciar i el consistori en va
contractar d'urgència un de
Bellpuig i un altre de la Selva.
No se'ls va requerir el català
"perquè en aquest cas hauríem
d'haver mantingut la piscina
tancada", va dir l'alcaldessa,
Laia Serra. L'externalització
d'aquest servei guanya terreny,
mitjançant empreses que con-

FAUNA GRANS DEPREDADORS

tracten socorristes. És el cas de
Solsona, la Seu, Tremp i de les
Borges. Aquest últim ha estat
objecte de polèmica perquè els
seus socorristes no parlen català. El consistori va assegurar
ahir que els contractats per a
les piscines municipals "han
manifestat la seua volu ntat
d'aprendre català i l'ajuntament
posarà tots els mitjans" perquè
puguin atendre en aquesta llengua els usuaris. L'alcaldessa de
Tremp, Pilar Cases, va explicar
que normalment el concurs el
guanya una empresa de Saragossa, tot i que els socorristes
que contracta són del municipi
o de la comarca.

EQUIPAMENTS

Recullen firmes
per reclamar una
altra residència
a la Seu

Andorra aporta 353.000 € a l'aeroport de la Seu
I LA SEU I Andorra aportarà aquest any 353.084 euros per collaborar en la gestió de l'aeroport de la Seu, segons l'acord
entre la Generalitat i Andorra per impulsar l'activitat a les
instaJ.lacions. L'acord contempla que el Principat es comprometi en la recerca de companyies que vulguin operar a
la infraestructura, informa C. Sans.

C. SANS

El Segrià necessita polígons més competitius

I LA SEU I La Plataforma pro Re-

I LLEIDA I Un estudi del consell del Segrià sobre l'activitat eco-

nòmica revela que la comarca ha de disposar de polígons
d'activitat econòmica competitius i digitalitzats i que siguin
sostenibles i ecoeficients. Segons l'estudi, la comarca ha de
comptar amb un teixit empresarial que generi riquesa i ajudi
a revertir la situació econòmica del territori.
Aconsegueixen filmar l'aparellament de dos ossos a Aran.

Ara Lleida, premi a les millors escapades
I LLEIDA I La marca Ara Lleida del Patronat de Turisme de la

Diputació va rebre dimarts el premi Què Fem?, del suplement
de lleure de La Vanguardia, en la categoria de les millors
escapades per la seua apostaper la sostenibilitat, la responsabilitat i el turisme ecològic.

ERC demana més implicació per a la Casa Vallmanya
I ALCARRÀS I La diputada Meritxell Serret va demanar ahir a la

comissió de Cultura la implicació de l'ajuntament d'Alcarràs
a salvar Casa Vallmanya i que assumeixi la seua responsabilitat perquè es tracta d'un Bé Cultural d'Interès Local.

Aconsegueixen filmar a Aran
l'aparellament de dos ossos
1LLEIDA I Membres

de la patrulla
de seguiment de la Fundación
Osa Pardo (FOP) van aconseguir filmar aquest mes la
còpula de dos ossos a Aran,
una imatge molt inusual en les
més de dos dècades de reintroducció d'aquesta espècie

al Pirineu. D'altra banda, les
autoritats franceses investiguen la mort d'un os el cadàver
del qual va ser trobat a prop
de la Val, a Mèles, diumenge
passat. L'autòpsia descarta en
principi la intervenció humana
i apunta a una caiguda.

sidència de la Seu i Comarca
ba començat una recollida de
firmes per "reclamar i pressionar" les autoritats municipals i la Generalitat perquè
"accelerin" els tràmits per a
una nova residència. L'entitat
vol "sensibilitzar" la ciutadania sobre l'envelliment i "el
que això comporta a nivell de
dependència i de necessitat
de recursos".
L'ajuntament, per la seua
part, treballa per construir
pisos tutelats i ampliar les
places del geriàtric ubicat a
l'edifici de la Fundació Sant
Hospital de la Seu. La plataforma ha celebrat un colloqui per conscienciar sobre la necessitat d'aquests
equipaments.

I I

SEGRE

125

Dijous, 23 de juny del2022

ESPORTS

27

:squet Michael Carrera es queda al Força
Lleida rebutjant ofertes superiors.

Bàsquet La base internacional per Bèlgica
Elise Ramette fitxa pel Cadí la Seu.
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OLIMPISME JOCS D'HIVERN

Cata unya, llesta per al2034
Pere Aragonès insisteix que "continuarem treballant per una candidatura catalana" per "tenir-la
preparada com més aviat millor" li Blanco acusa Lamban de mentir i no respectar l'acord
AGÈNCIES

1BARCELONA 1La Generalitat es
manté ferma i proposarà el Comitè Olímpic Espanyol (COE)
una candidatura en solitari de
Catalunya als Jocs Olímpics
d'Hivern de 2034 (també la vol
preparar Aragó amb Jaca), després del fracàs del projecte amb
Aragó del qual el Govern culpa
directament !"'anticatalanisme"
del president d'aquesta comunitat, Javier Lamban. El president
de la Generalitat, Pere Aragonès, en unes declaracions ahir
a la Llotja de Lleida, va insistir
que "continuarem treballant per
una candidatura centrada en
Catalunya, evidentment, oberta
a la col-laboració d'altres territons, però Catalunya liderarà una
candidatura. Ja tenim l'encàrrec
fet i treballarem per tenir-la al
més aviat possible", va afirmar
Aragonès.
COL·LABORACIONS

El Govern està obert a
col·laborar amb altres
territoris, però liderant
el projecte olímpic
Foto d'arxiu d'esquiadors a l'estació aranesa de Baqueira Beret.

"Se n'ha desmarcat el president d'Aragó, per tant jo no en
soc el responsable", va assegurar Aragonès,que va insistir que
el Govern "ha estat treballant"
per assolir un acord i que va respectar l'acord tècnic inicialment
ratificat. "Després hi va haver
un canvi de posició per part del
president d'Aragó. Els fets són
els fets", va asseverar.
Per la seua part, el president
del Comitè Olímpic Espanyol
(COE), Alejandro Blanco, va
acusar ahir el president d'Aragó,
Javier Lamban, de mentir i "no
respectar" l'acord tècnic al qual
s'havia arribat per presentar la
candidatura, en declaracions a
RACl. Blanco va lamentar que
hagi "pretès" que la proposta
fos una lluita entre "constitucionalisme i independentisme", cosa que va qualificar de
"barbaritat".
També es va pronunciar Miquel Iceta, ministre de Cultura i
Esport, que va lamentar "l'oportunitat perduda" i va afegir que
el Govern central no oculta la
seua "contrarietat i disgust" per
la retirada del projecte davant
de la falta d'acord entre Aragó
i Catalunya.
L'exbasquetbolista Pau Gasol

-

LES FRASES

«S'ha desmarcat el
president d'Aragó,
per tant jo no en soc
el responsable. Els
fets són els fets»

«Lamban ha pretès
que la proposta
fos una lluita entre
constitucionalisme i
independentisme»

«La candidatura s'ha
intentat polititzar,
sobretot des d'Aragó.
Catalunya ha estat
exemplar»

«El cata là Pau Gasol
m'ha responsabilitzat
del fracàs dels Jocs. El
COE ha estat un aliat de
l'independentisme»

PERE ARAGONÈS

ALEJANDRO BLANCO

PAUGASOL

JAVIER LAMBAN

PRESIDENT DE LA GENERALITAT

PRESIDENT DEL COE

EXJUGADOR DE BÀSQUET

PRESIDENT D'ARAGÓ

va dir ahir que "és una llàstima.
La decisió del COE em sembla
encertada perquè la candidatura
s'ha intentat polititzar, sobretot
des d'Aragó. Com ha dit el seu
president, Alejandro Blanco,
Catalunya ha tingut un comportament exemplar i em sento
orgullós".
Per la seua part, Javier Lamban va replicar a Pau Gaso}través de 1\vitter: "El català Pau
Gasol m'ha responsabilitzat
del fracàs dels Jocs Olímpics.
Amb el respecte que em mereix aquest esportista, hauria
d'informar-se millor i no do nar per fet que el COE obeeix a
estrictes criteris esportius. En
aquest cas, ha estat un aliat de
l'independentisme."

Aragó se'n va desdir després d'acceptar l'acord tècnic
• Tal com va advertir Aieandro Blanco, president del
COE, estan gravades totes les
converses entre les diferents
parts implicades per fer el repartiment de la candidatura.
El Periódico va publicar l'extracte en el qual es pot escoltar clarament com totes dos
parts estaven d'acord amb
el repartiment. Així, els tècnics aragonesos defensaven
la llarga tradició amb l'esquí
de fons i el biatló que hi havia
al Pirineu d'Osca, i s'estava
d'acord a organitzar les proves
d'esquí alpí a la Molina-Masella. Alhora, es deixava

l'snowboard i freestyle per a
Baqueira, i quedava per discutir, on es podria organitzar les
proves d'esquí de muntanya
(que setmanes després es va
decidir fer a Boí Taüll).
La re unió entr e els tècnics va quedar aprovada, i de
nou s'escolta clarament com
ÀUDIOS GRAVATS

Uns àudios de reunions
de la comissió demostren
que no hi va haver
problemes a repartir

un dels aragonesos assegura
que el repartiment els "sembla
encertat".

En cinc minuts
Tan clar tenien els tècnics
que la Molina-Masella havia
d'organitzar les proves d'esquí alpí, que aquest tema es
va despatxar en tot just cinc
minuts, tal com va explicar
en els àudios enregistrats un
altre dels tècnics designats per
Aragó, Carlos Lannes. "El tema de distribució es va solucionar com un tema tècnic, es
va parlar en cinc minuts", va
admetre Lannes.
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Projecte Home
va atendre 38
lleidatans per
addicions el 2021

Alta cuina sobre rodes

33

El xef lleidatà David Molina canvia els fogons dels restaurants pels dels food
trucks amb Amai Food Porn li El seu objectiu, colar-se a la Guia Michelin

Un 15% més segons
el balanç de l'entitat

PAULA PÉREZ
I LLEIDA I Després de l'impacte

1 LLEIDA I Les

peticions d'ajuda per addiccions a Projecte Home Catalunya han
augmentat un 14,7% entre
el 2019 i el 2021, al passar
de les 1.932 sol·licituds a les
2.216. L'entitat va atendre
l'any passat 38 persones als
centres de Tremp i Balaguer,
a part de més d'un centenar
d'atencions telefòniques de
persones procedents de tota
la província.
Seguint la tendència de
l'última dècada, la cocaïna se situa com la principal
substància de consum entre
els adults que van demanar
ajuda, amb un 49,2% dels casos, seguit de l'alcohol, amb
un 36,7%, el cànnabis amb
un 5,5%, l'heroïna amb un
3,6% i les ludopaties amb un
2,5%. Entre joves i adolescents d'entre 13 a 23 anys, la
principal substància de consum és el cànnabis, seguida
de l'alcohol, joc i abús de les
TIC, que passa del2,6% al
13%, i la cocaïna.

que va tenir el coronavirus en
el sector de l'hostaleria, l'encariment dels costos de producció i
la falta de personal especialitzat
molts restauradors han ha~t de
reinventar-se per subsistir. Es el
cas del xef lleidatà David Molina, que després de deixar enrere
restaurants com el Cràpula i el
Sheyton va decidir endinsar-se
en el món del food truck amb
Amai Food Porn, un projecte que va nàixer fa sis mesos i
amb què el cuiner busca aconseguir un espai a la Guia Michelin. "Estem fent gastronomia
i viatjant pel món sense pagar
lloguer, encara que hem de fer
front a alguns cànons als festivals, però no és ni la meitat del
que pots pagar per un restaurant
i amb poca gent també es poden
fer coses molt guais", afegeix.
Actualment, té tres food trucks
actius que recorren festivals de
Catalunya, València, Benicàssim o Alacant, entre d'altres.
L'especialitat d'aquest restaurant mòbil és l'àmplia oferta
gastronòmica que compta amb
sis propostes que van des de la
cuina asiàtica fins a hamburgueses d'autor, entre d'altres,
·amb preus d'entre cinc i set euros cada plat.
Una de les claus de la cuina
de Molina és el paper destacat
dels productes de proximitat.
"Nosaltres estem lluitant perquè sigui un food truck de slow
food -un moviment que promou
el menjar amb atenció, valorant
la qualitat i la procedència del
producte- ", explica el xef, que
afegeix que "buscarem els millors productes perquè volem
ser els millors" perquè "la gent
nota la diferència quan veu
que el producte i la recepta són
bons i que és un producte de
proximitat"_
Així mateix, Molina reivindica que "la gent ha de canviar el

GUARDONS

Entrevista escolar
a Miquel Pueyo
de premi
I LLEIDA I Arnau Plana, Caria

Monedera, Andrés López i
Ainhoa Lapera, alumnes de
l'institut Lladonosa, Episcopal! Fedac Lleida, van ser
guardonats amb el premi
Red Càritas a la millor entrevista a un alcalde. El seu
qüestionari a Miquel Pueyo
va ser publicat al maig a la
revista escolar digital Dada
Report. Pueyo va felicitar els
premiats a les xarxes.

es torna a cremar a Les la vignia
Joan i ho viurem en directe
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Josep Cambray
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El cuiner David Molina i la seua parella, Anaís, també part del projecte, davant del food truck.

LES CLAUS

Oferta gastronòmi(a. L'Amai Food Porn ofereix una àmplia varietat de plats que van des de plats asiàtics fins a cuina
d'autor.

Festivals. Durant els propers mesos la cuina de Molina viatjarà
a festivals com ftaca, Mar de Sons, FiB i Monegros. A Lleida tornarà al setembre per al Mediterranea Festival.
Producte de proximitat. El restaurant mòbil busca promoure la cuina de slow food, amb una aposta pels productes de
proximitat.

xip que un food truck és menjar barat o fast food. Això ha
canviat i s'hi serveix menjar de
qualitat".
Malgrat que "és el mateix tenir un restaurant sobre rodes
que físic", Molina lamenta en
aquest sentit que "el food truck

no està legalitzat. Això, als Estats Units ja fa molts anys que
està implantat, però aquí no ens
deixen. Les xurreries, al contrari, sí que estan legalitzades
més o menys. De totes maneres,
nosaltres podem treballar sota
contracte i esperem que s'apro-

vi una llei aviat". El xef prové
d'una família de restauradors.
Així, des de ben petit va estar
relacionat amb aquest món. Als
18 anys va començar a treballar
a la cuina d'un restaurant que
tenien els seus pares.
Després de guanyar el programa de televisió Deja sitio
para el postre del canal Cuatro, el lleidatà va obrir el restaurant Cràpula i, posteriorment,
va reobrir el clàssic restaurant
Sheyton.
Ara, s'embarca en aquest nou
projecte de food truck que durant aquest estiu recorrerà els
festivals Ítaca, Mar de Sons,
FiB i Monegros Desert Festival, entre d'altres. A Lleida
van estar aquest cap de setmana
en el Magnífic Fest i tornaran
al setembre al Mediterranea
Festival.
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