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Los Bombers dan 
por estabilizado el 
incendio de Baldomar ·_-.. , 
tras 6 días sin tregua 

Las llamas han 
calcinada un mínimo 
de 2. 700 hectareas en 

· la zona de la Noguera 

Incendio en un 
solar ocupado 
por 'sin techo' 
en el Casc Antic 
de Ueida 
Una pelea entre dos personas 
'sm techo' que se cobijan en cha
bolas en un solar de la calle del 
Parc de Lleida orig1nó un incen
dio de madrugada que afectó a 
un edificio de la calle Panera. El 
incidente, que no dejó heridos, 
provocó la queja de los vecinos 
del Casc Antic, quienes denun
Ciaran la insalubridad de un solar 
que acumula barraca s y residuos. 

Fv-o· LM /las llamas afectaron 
a un edificio de la calle Panera del 

Casc Antic de lleida 
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Indignación en 
Catalunya tras 
descartar el 
COE los juegos 
para el2030 
ERC, Junts y los empresarios 
del Pirineu mostraran su dis
gusto después de que el COE 
descartase la candidatura de 
los Juegos de lnvierno de 2030 
para centrarse en 2034. 
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Los CAP abriran 
de 8 a 17 horas 
desde ellunes y 
hasta setiembre 

LOCAL I PÀG. 11 

TEMA DEl DIA I PAG.3·4 

Par~d.istas del 
mercado de 
Fleming dicen 
que la Paeria 
les fuerza a irse 
Los arrendatarios denuncian 
inspecciones que les obligan a 
hacer reformas y las atribuyen 
a un intento de presión para 
que dejen las paradas antes 
de octubre, cuando acaba la 
concesión. lOCAl I PÀG. 9 

El dato , 

1,5 millones 
Pernoctaciones turísticas 
que prevé el Patronat de la 
Diputació de Lleida durante 
el verano en Ponent. ¡ PAG. 15 
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LLUITA A CONTRARELLOTGE 

Els Bombers estabilitzen l'incendi 
de Baldomar després de sis dies i 
amb 2.700 hectàrees afectades 
Donen per finalitzat el període de simultaneïtat de focs a 
Catalunya que ha centrat la preocupació dels darrers dies 

lleida 
ACN 

l'incendi de Baldomar, a Artesa 
de Segre (Noguera), que des de 
dimecres passat ha cremat al
menys 2.700 hectàrees de super
fície ha estat donat per estabilit
zat aquest dilluns a la tarda. Els 
Bombers ho van anunciar a les 
seves xarxes socials a la mateixa 
hora que ho feia el conseller d'In
terior, Joan Ignasi Elena, en com
pareixença davant dels mitjans al 
centre de comandament de Cer
danyola. El titular de la cartera 
d'Interior del Govern va indicar 
que amb l'estabilització del que 
ha estat fins ara un dels pitjors 
incendis de la campanya acaba el 
període de simultaneïtat de focs 
que durant prop d'una setmana 
ha posat al límit la capacitat del 
cos de Bombers. 

l'estabilització de l'incendi de 
Baldomar suposa un abans i un 
després de sis dies seguits de 
feina continuada, i que arrenca
va amb l'inici de la campanya de 
prevenció i extinció d'incendis 
d'aquest estiu. "Ha estat l'incendi 
que més ha durat, ha costat molt, 
i per tant amb la seva estabilitza
ció es dona per acabat el període 
de simultaneïtat que hem patit 
aquests sis dies", va assenyalar el 
conseller Elena. 

Al llarg del dia d'ahir es van 
detectar algunes fumeroles: "Bà
sicament totes dins del períme
tre", va detallar el cap de Bom
bers, David Borrell, que considera 
una bona notícia tenir estabilitzat 
aquest gran foc. Amb això, el pla 
lnfocat ha passat cap a les vuit del 
vespre d'Emergència 2 a Alerta, 
un cop rebaixada la pressió i da
vant d'una meteorologia que tot 
apunta que tendirà a regularitzar 
les temperatures a les habituals 
per aquesta època de l'any, amb 
un augment de la humitat i algu
na possible precipitació. 

El cos de Bombers tenia un 
conjunt de prioritats que es van 

FOTO: Bombers/ Els Bombers de la Generalitat treballant per extingir l'incendi de Baldomar 

"Ha estat 
l'incendi que 
més ha durat, 
ha costat molt': 
diu Elena 

assolir a mesura que el dia va 
avançar, el primer: aconseguir 
estabilitzar l'incendi d'Artesa de 
Segre i controlar el d'Oliana - Pe
ramola. 

"També hem gestionat diver
sos llamps, dels quals en miràvem 

Lincendi 
que hi ha a 
Peramola 
també es troba 
estabilitzat 

l'evolució arreu del país, que cre
men de forma tranquil·la en llocs 
on no suposen cap perill", asse
nyala Borrell. 

Amb tot, també esperaven no 
tenir cap nou gran incendi fores
tal, fet que no s'ha donat durant 

el dia d'ahir, en què sí que se'n 
van registrar de nous, però que es 
van poder estabilitzar o controlar. 
Aconseguits aquests objectius, el 
cos es mostra satisfet per haver 
pogut donar per tancada aquesta 
fase. 

D'altra banda, els Bombers van 
donar per estabilitzat l'incendi de 
Peramola. l'incendi hauria afectat 
unes 123,34 hectàrees, segons els 
Agents Rurals. D'aquestes, 111,59 
forestals i 11,75 agrícoles. A més, 
un total de 116,94 hectàrees es 
troben dins l'Espai d'Interès Natu
ral (EIN) Serra d'Aubenç i Roc de 
Gogul. Un total de 42 dotacions 
continuen remullant la zona. 

UP demana 
llaurar els 
camps de 
les finques 
abandonades 
Unió de Pagesos avisa dels 
riscos que comporten les fin
ques abandonades de cara a 
la propagació d'incendis fo
resta ls. En aquest sentit, el 
sindicat fa una crida als pro
pietaris de finques abando
nades del Segrià, així com a la 
resta de la Plana de Lleida, a 
què llaurin els seus camps per 
evitar que siguin un punt de 
ràpida propagació del foc en 
cas que es produís un incendi 
forestal. Aquesta petició en
tra dins la política del sindicat 
en defensa de l'agricultura ac
tiva com una de les principals 
eines per tal de mantenir un 
mosaic· viu i un territori en
dreçat. 

L'Ajuntament 
d~rtesa ofereix 
suport als veïns 
per demanar ajuts 

Des del Centre de Coman
dament d'Artesa de Segre, 
l'alcaldessa Maria Cusola ce
lebra que l'incendi estigui 
estabilitzat però recorda que 
encara queden dies per do
nar-lo per controlat. Des de 
l'Ajuntament, va afegir, ofe
reixen suport als veïns per 
demanar ajudes compensa
tòries i es va comprometre 
a treballar perquè es facin 
efectives. També va explicar 
que s'han acabat els confina
ments. 
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Sant Esteve 
de la Sarga no 
autoritzarà 
fogueres per 
SantJoan 
L'Ajuntament de Sant Esteve 
de la Sarga (Pallars Jussà) no 
autoritzarà aquest Sant Joan 
l'encesa de fogueres, així com 
tampoc el llançament de coets, 
focs d'artifici o altres artefac
tes que continguin foc en tot el 
municipi. El consistori ha pres 
aquesta decisió arran de "l'alt 
risc d'incendi, l'extrema seque
ra 1 les elevades temperatures", 
segons recull el ban que va pu
blicar divendres. De la mateixa 
manera, l'Ajuntament d'Isona i 
Conca Dellà (Pallars Jussà) tam
poc permetrà fer fogueres i re
comana evitar tirar coets . 

Els Bombers 
donen ja per 
controlat 
l'incendi 
d'Olivella 
Els Bombers van donar per 
controlat ahir al matí l'incendi 
d'Olivella. 24 dotacions terres
tres continuen remullant la zo
na afectada. Aquest foc es va 
declarar poc després de la una 
del migdia de dissabte però es 
va poder donar per estabilitzat 
a les 22.40 hores del mateix 
dia. Llavors, els Bombers van 
informar que s'havien cremat 
186,73 hectàrees, la immensa 
maJoria de bosc del parc del 
Massís del Garraf i menys d'una 
hectàrea de vegetació agrícola. 

LLUITA A CONTRARELLOTGE 

Els Rurals investiguen amb 
càmeres tèrmiques i drons les 
causes del foc de Baldomar 
Des de dimecres no havien pogut accedir fins al 
lloc d'inici i podria haver començat per un llamp 
Artesa de Segre 
O.BOSCH/S.MIRET (ACN) 

Els Agents Rurals van poder ac
cedir ahir per primer cop des de 
dimecres al punt on va comen
çar l'incendi de Baldomar, a la 
Noguera. És una zona boscosa al 
costat d'una finca agrícola entre 
aquesta població i el nucli de la 
Clua. Dos agents especialitzats en 
investigació d'incendis forestals 
i dos més encarregats de pilotar 
drons s'hi han desplaçat per mi
rar d'esbrinar les causes del foc 
i descartar l'activitat humana. El 
cap dels Agents Rurals a Lleida, 
Llorens Ricau, va explicar que tot 
apunta que el foc va començar 
per un llamp d'una tempesta se
ca que va haver-hi dimarts. Això 
no obstant, a la zona també s'hi 
havia segat i ara amb els drons i 
les càmeres tèrmiques es vol des
cartar que les causes siguin per 
activitat agrícola. 

Ricou va explicar que els 
Agents Rurals tenen "totalment 
identificat" el punt d'inici de l'in
cendi de Baldomar Aquest dilluns 
s'hi han pogut desplaçar per pri
mer cop perquè el foc està camí 
de ser estabilitzat i per això han 
desplegat els equips per poder 
desenvolupar tasques d'investi
gació i "descartar el que no és". 
Dimarts hi va haver una tempes-

FOTO: Salvador Miret (ACN)/ Els Agents Rurals treballant sobre el terreny de l'incendi 

ta seca a la zona però també una 
màquina que estava segant ce
real. L'endemà dimecres no hi va 
anar ningú hi va començar el foc, 
per això, els Agents Rurals treba
llen amb la principal hipòtesi que 
va començar per un llamp que va 
caure dimarts ja que la humitat 

relativa estava per sota del 30% i 
bufava vent. 

Els Bombers treballen per 
poder estabilitzar durant el dia 
l'incendi gràcies a la humitat fa
vorable de la passada nit i al fet 
d'haver acomplert els objectius 
que s'havien marcat. Els esforços 

se centren ara en un tros petit al 
cap de l'incendi, al flanc oest. Tot 
i això preveuen continuar treba
llant ~ls pròxims dies per evitar 
que pogués donar-se alguna re
vifada. Els Agents Rurals estimen 
en unes 2.700 les hectàrees afec
tades. 

Presó per al presumpte 
responsable de cinc focs 
intencionats a Navès 

de la seva banda, que la jutges
sa va acordar presó provisional, 
comunicada i sense fiança per a 
l'individu per un delicte continuat 
d'incendi forestal amb agreujant 
de condicions climàtiques espe
cialment perilloses. L'alcalde de 
Navès, Josep Maria Casafont, ex
plicava a I'ACN poc després de la 
detenció que l'Ajuntament tenia 
intenció d'interposar una denún
cia contra l'individu pels danys 
ocasionats i per l'alarma genera
da per la seva acció en un mo
ment en què la pagesia de la zona 
treballava a marxes forçades per 
evitar l'avenç del foc i protegir les 
collites. 

El presumpte autor de cinc in
cendis intencionats a Navès (Sol
sonès) ha ingressat a la presó de 
manera preventiva per ordre del 
jutjat de guàrdia de Solsona, se
gons va avançar la periodista An
na Punsí i van confirmar a I'ACN 
fonts dels Mossos d'Esquadra. La 
policia catalana va detenir l'indi
vidu, d'uns 25 anys i veí de la ma
teixa localitat solsonenca, la mati-

nada de dissabte. Se li atribueixen 
fins a cinc focs al voltant d'una 
carretera que creua el terme mu
nicipal. Es tracta d'una zona que 
està sensiblement afectada pels 
diferents incendis que s'han de
clarat en els darrers dies, i que 
han obligat a desplegar un ampli 
dispositiu dels serveis d'emer
gències. El Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya va informar, 

FOTO: I Moment de la detenció del presumpte responsable dels focs 

í 
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EDITORIAL: Invertir al Pirineu amb jocs o sense 

D
èiem ahir que la candidatura dels Jocs Olímpics estava com
plicada i avui es confirmarà amb la decisió del Comitè Olímpic 
Espanyol (COE) de descartar el 2030 i optar, en tot cas, pel 

2034. La negativa del president de l'Aragó, Javier Lamban, a beneir 
una candidatura conjunta amb Catalunya (els seus pals a les rodes 
eren constants malgrat que els seus tècnics van avalar un acord en
tre totes les parts) explica en bona part que embarranqui el projec
te. D'altra banda, tot i que el president del COE, Alejandro Blanca, 
ha estat clar en els seus postulats no es pot dir el mateix del Govern 
de l'Estat. Nmgú (almenys públicament) ha volgut esmenar la plana 

ERMENGOPOLYS 

a Lamban, sigui per interessos electora ls o per por a enfrontar-se 
a un dels barons amb el verb més afi lat. A la candidatura ja se li 
poden cantar les absoltes. I tant de bo sigu i possible el 2034 amb 
Andorra com a partner però mentre això no arribi cal que les ad
ministracions no oblidin el Pirineu. Millorar les comunicacions, tant 
les terrestres com les virtuals, és un mandat moral que no es pot 
deixar enrere. Els Jocs haguessin pogut servir per millorar les con
dicions de vida de la gent dels Pirineus però ara tampoc hi ha ex
cusa. El Pirineu necessita inversió i totes les administracions, tant la 
catalana com l'espanyola, hi han d'esmerçar tots els seus esforços. 

MANOLOI SóLO TE HA8fA 
PEPIPO EL VOTO! 

MOLT DE TEMPS 

EL RETORN DE LA 
CULTURA POPULAR 

I 
ncorporar-se a la feina després 
d'una setmana de vacances sem
pre costa. Fer-ho després de la 

Patum no és el més recomanable, ni 
pel cervell que encara està emboirat 
de barreja ni pel cos que aguanta 
com pot les estrebades i salts a la 
plaça Sant Pere altre cop pfena a 
vessar. Les agulletes hi són però tam
bé hi és la sensació de retorn de la 
cultura popular. La tornada, dos anys 
després, de la Patum de Berga és un 
dels símptomes que la normalitat va 
tornant a poc a poc. Hi havia ganes 
de tornar a saltar els turcs i cava
llets, els nans, la majestuosa àliga 
i, sobretot sobretot, els plens. N'hi 
havia tantes, de ganes, que fins i tot 
algunes ens vam 'colar' a la Patum 
Infantil i, realment, vam necessitar 
un pitet veient com de bé salten els 
petits i com els adoctrinem perquè 
estimin aquesta festa tant o més que 
nosaltres. Una de les coses que em 
sento més orgullosa de casa meva 
és que m'hagin fet estimar la Patum 
com si fos berguedana (tenir amics 
a Berga ajuda a arrelar aquest sen
timent). Sent cerverina, si dic que la 
Patum és la millor festa popular, els 
meus se'm tiraran a sobre. Així que 
diré que és igual de bona que l'Aque
larre, que aquest any també tindrà 
el seu retorn. Hem tingut Patum i 
tindrem Aquelarre. Hem tingut i tin
drem, sempre, cultura popular. 

"El tiempo es Ja sustancia de la que estoy 
hecho. El tiempo es un río que me arrastra, 
pera yo say el río, es un tigre que me de
vora, pera ya say el tigre, es un fuego que 
me consume, pera ya say el fuego", segons 
va escriure el mestre 

aconsellable que entri a la residència per 
allò tan oblidat de la pandèmia, la saludo a 
través de la finestra i els padrins i padrines 
em corresponen. Segles de vivències em 
contemplen i penso que cada vegada soc 

més a prop d'ells. Fa 

La Paeria 'amplía' 
el Barris Nord con 
gradas supletorias 

Jorge Luis Borges. 
Amb aquesta refe
rència cultureta no 
vull pas fer la com
petència al periodis
ta de la ídem, l'amic 
Josep Grau, que en 
sap molt més que jo 

Saludo a la mare 
des de la finestra i 

poc vaig creuar-me 
amb una parella de 
persones grans, que 
travessaven el car
rer amb parsimònia, 
com corresponia a la 
seva edat. Primer no 

segles de vivències 
em contemplen 

de Borges i, en general, de literatura. Però 
el cert és que a poc a poc em sento gran 
i de vegades cansat i potser ha arribat el 
moment d'entendre o de preguntar-se 
certes coses. Acostumo a passar pel cen
tre de dia on va la meva mare. Com no és 

m'hi vaig fixar gaire, 
però després em vaig adonar que a ella la 
coneixia. Efectivament, vaig recordar que 
la vaig pretendre (sense cap èxit, cal dir
ho) com a parella, calculo que poc després 
de passar el llindar de la majoria d'edat o 
una mica més. Fa tant de temps ... 
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El COE descarta la candidatura 
dels Jocs Olímpics d/Hivern del 
2030 i ja es pensa en r any 2034 
El Comitè Olímpic i el govern central no veuen la possibilitat 
de concórrer a la cursa pels entrebancs reiterats d'Aragó 
Lleida 
ACN 

El president del Comitè Olímpic 
Espanyol (COE), Alejandro Blan
co, ha convocat aquest dimarts 
a les 19h una roda de premsa on 
previsiblement anunciarà ja la re
núncia definitiva a la candidatura 
per organitzar els Jocs Olímpics 
(JJOO) d'hivern del 2030. Fonts 
del govern espanyol i del COE van 
donar per descartada ja la possi
bilitat de concórrer a la cursa per 
les reticències i entrebancs reite
rats del govern d'Aragó a la can
didatura conjunta aprovada pels 
equips tècnics. El COE treballa ara 
sobre la hipòtesi d'una candida
tura per al 2034 que encara no 
està definit si tornarà a ser com
partida entre Catalunya i Aragó o 
si -com ha plantejat la Generali
tat- gravitarà bàsicament sobre el 
territori català. 

La candidatura per als Jocs de 
2030 es va donar definitivament 
per descartada la setmana passa
da, un cop fracassades totes les 
negoctacions entre Aragó, d'una 
banda, i el COE i Catalunya de l'al
tra. l.:'última proposta ja en soli
tari del Govern, la creació d'una 
ca ndidatura únicament amb Ca
talunya, no ha convençut Blanco, 
que havia treballat fins ara per 
una entesa que permetés que els 

Esquerra acusa el 
PSC i Illa de ser 
"còmplices" de la 
decisió del COE 

ERC va acusar el govern espa
nyol i el PSC que no hi hagi Jocs 
Olímpics d'hivern a Catalunya 
el 2030. En roda de premsa a 
la seu republicana, la portaveu 
del partit, Marta Vilalta, va cri
ticar el ministre de Cultura i Es
ports, Miquel lceta, i el primer 
secretari del PSC i cap de l'opo
sició a Catalunya, Salvador lila, 
de ser "còmplices" de la decisió 
del COE de descartar els Jocs 
d'hivern. 

COM/TÉ OLÍMPICO 
FOTO: ACN/ El president del COE farà avui una roda de premsa per explicar la decisió presa sobre els Jocs 

dos territoris assolissin un acord i 
estiguessin representats als jocs, 
tal com li havia demanat el presi
dent del govern espanyol, Pedro 
Sanchez. El COE i Catalunya ja ha-

Junts lamenta que 
Espanya prefereixi 
"anul·lar-la" abans 
que sigui catalana 

El portaveu de Junts, Josep 
Rius, va criticar que Espanya 
prefereixi "anul-lar la candida
tura" dels Jocs Olímpics d per 
al 2030 abans que aquesta si
gui únicament "catalana". "És 
una decisió més política que 
esportiva", va lamentar. Rius va 
acusar els socialistes de ser "cò
mplices" del fracàs de la candi
datura conjunta amb l'Aragó 
pel seu "silenci" davant les difi
cultats d'assolir un acord . 

vien rebutjat el passat 7 de juny al 
plantejament del govern Arago
nès, que després de despenjar-se 
de l'acord tècnic de repartiment 
assolit per les tres parts a finals 

El PSC lloa la feina 
del COE i evita 
valorar la tasca de 
Javier Lamban 

El PSC va lloar ahir la feina del 
COE, especialment la del seu 
president, Alejandro Blanco, en 
la negociació per una candida
tura conjunta entre Catalunya 
i l'Aragó per als Jocs Olímpics 
d'hivern 2030 "en un context 
políticament complicat". No 
obstant, va evitar valorar la 
tasca del president aragonès, 
Javier Lamban. Sí que va reco
nèixer que no és "fàcil" posar 
d'acord l'Aragó i Catalunya. 

de març va proposar una divisió 
per lots en que Aragó i Catalunya 
es quedaven una modalitat (mas
culina o femenina) de cada com
petició. La fórmula, segons Ara-

"Les necessitats 
hi són, amb Jocs 
o sense'~ avisen el 
Ripollès i Berguedà 

Els consells comarcals del Ri
pollès i del Berguedà lamenten 
que el COE hagi decidit final
ment descartar la candidatura 
dels Jocs. Ho veuen com una 
"oportunitat perduda" per pro
jectar internacionalment el Pi
rineu al món i reclamen que, 
ara que ja s'ha descartat, el Go
vern impulsi igualment millores 
en infraestructures perquè "les 
necessitats" hi són "amb jocs o 
sense". 

gó, hauria garantit que aquests 
serien uns jocs "en igualtat" de 
condicions.Fonts de l'executiu 
espanyol atribuïen la setmana 
passada les dificultats d'assolir un 
acord amb el president aragonès, 
Javier Lamban, a la competició 
electoral que manté amb el PP al 
seu territori i la proximitat de les 
eleccions del maig del 2023. 

Lamban no es 
pronuncia i el 
Govern manté 
la candidatura 

Per la seva banda, el president 
Lamban va dir que "no té res a 
dir" fins que no es pronunciï el 
COE, mentre que la plataforma 
Stop Jocs Olímpics ho va celebrar 
com una victòria seva: "Hem gua
nyat", van assegurar. El Govern, 
al seu torn, manté la candidatu
ra per als Jocs Olímpics d'hivern 
després que el Comitè Olímpic 
Espanyol hagi descartat el projec
te p'èl qual treballaven de cara al 
2030 conjuntament amb l'execu
tiu aragonès. 

Els empresaris del 
Pirineu es mostren 
"molt emprenyats" 
i "decebuts" 

Josep Castellarnau, cap visible 
de la plataforma favorable als 
Jocs d'Hivern, va remarcar que 
els empresaris del Pirineu es
tan "molt emprenyats" i "dece
buts" amb la classe política per 
deixar escapar una "oportuni
tat única" pel Pirineu. El presi
dent de la Federació d'Hosta
leria de Lleida va demanar al 
Govern i al COE que comencin 
a treballar en una candidatura 
per al2034. 
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La demarcació de Lleida 
preveu arribar a 1, 5 milions 
de pernoctacions a l'estiu 
Durant les festes de Sant Joan s'espera una alta 
ocupació turística, que podria ser del 90 per cent 
Salardú 
MARTA LLUVICH (ACN) 

El Patronat de Turisme de la Di
putació de Lleida preveu aquest 
estiu poder revalidar els "bons 
resultats" del de 2021, que es va 
tancar amb les millors xifres de 
tots els temps, amb uns 550.000 
viatgers i 1,5 milions de pernocta
cions en hotels, càmpings, turis
me rural i apartaments turístics. 
Un bon comportament turístic 
que tindrà el seu punt d'arrenca
da aquest primer cap de setma
na d'estiu, que coincideix amb les 
festes de Sant Joan i en què es 
preveu una alta ocupació turísti
ca que podria situar-se al voltant 
del 90 %. Durant el primer qua
drimestre la demarcació ha tan
cat amb 955.481 pernoctacions; 
el millor resultat de la història. 

El segon millor quadrimestre 
es va produir l'any 2006, amb 
942.846 pernoctacions i el tercer 
millor resultat va ser l'any 2018 
amb 901.236 pernoctacions, un 
5,6 % menys respecte les dades 
d'enguany. 

Les previsions del Patronat de 
cara a aquest estiu venen avala
des tant pel nivell actual de re
serves dels establiments com 
pels bons resultats que havia es
tat experimentat el conjunt de la 
demarcació en els darrers 6 anys 
abans de l'esclat de la pandèmia. 

FOTO: M. Uuvich (ACN) / La Diputació de Lleida va presentar ahir les previsions per a l'estiu des de Na ut Aran 

Turisme internacional 
De cara a la nova temporada 

d'estiu es preveu també que es 
pugui recuperar l'arribada de vi
sitants estrangers, que han regis
trat un important decreixement a 
la demarcació de Lleida en els da
rrers dos anys de pandèmia. L'es-

tiu del 2021 el turisme internacio
nal ja va experimentar una certa 
recuperació respecte a l'estiu del 
2020, període en el qual només 
va representar el4,6% de les per-' 
noctacions i el 6% del nombre to
tal de visitants. 

El 2021 el turisme estranger va 
incrementar fins el 10,2 % la xifra 

de viatgers i el 8,2 % les pernoc
tacions. En canvi, l'estiu abans 
de l'esclat de la pandèmia, l'any 
2019, els visitants de fora van re
presentar el 18 % dels viatgers i 
el 16,6 % de les estades, uns per
centatges als quals es preveu que 
ens podrem acostar més aquesta 
campanya estival. 

Els bus al Parc 
d~igüestortes 
incrementarà 
el nombre 
de serveis 
El servei de bus del Parc Na
cional d'Aigüestortes i Estany 
de Sant Maurici incremen
tarà el nombre de freqüències 
aquesta temporada. Enguany, 
el servei estarà operatiu del 
23 de juny al 30 de setembre. 
Així mateix, a partir de 1'1 de 
juliol, es posarà en marxa el 
tram comprès entre la Pobla 
de Segur i l'embassament de 
Sallent, coincidint amb el pe
ríode de funcionament del te
lefèric de la Vall Fosca. A banda 
de les millores en les freqüèn
cies realitzades l'any 2021 amb 
la incorporació de dues noves 
freqüències per sentit i el tan
cament de la circumval·lació 
completa al Parc Nacional, en
guany s'han incorporat també 
noves freqüències en el reco
rregut entre la Pobla de Segur 
i el Pont de Suert pel sector sud 
del recorregut. Els horaris estan 
adequats per donar major qua
litat en el servei. 

rA.rxiu Comarcal 
de l'Urgell impulsa 
la creació i la 
investigació 

L'Arxiu Comarcal de l'Urgell 
(ACUR) impulsa a Tàrrega la cin
quena edició del seu programa 
de residències de creació i in
vestigació. El proper mes de ju
liol torna aquesta iniciativa que 
dona suport a artistes i investi
gadors perquè creïn i reflexio
nin des de qualsevol disciplina 
de les ciències o la creació. 
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UP reclama a Agroseguro 
la millora urgent de les 
assegurances de la fruita 
Unió de Pagesos reclama a Agra
segura i EN ESA que portin a ter
me mesures urgents per a la mi
llora de l'assegurança de fruita 
dolça, i considera un error que 
no vulguin tenir en compte les 
propostes de millora estudiades 
pel sindicat per a aquest sector. 
En la reunió del Grup de treba

ll d'assegurances de fruiters, el 
14 de juny, Agroseguro es va li
mitar a informar de les mesures 
que emprendrà per corregir els 

Crema una 
campana 
extractora 
a Tremp 
La campana extractora d'un 
habitatge de Tremp va cremar 
ahir. Els serveis d'emergències 
van rebre l'avís a les 14.40 ho
res i una dotació dels Bombers 
i una ambulància del SEM es 
van dirigir al lloc. Va cremar la 
campana i part del mobiliari. 
El SEM va atendre un home 
per intoxicació de fum al ma
teix lloc. 

mals resultats provocats per l'in
crement de la sinistralitat dels 
darrers dos anys a Catalunya. 
Unió de Pagesos va reclamar la 
necessitat d'introduir millores 
en l'assegurança de fruiters per 
corregir les mancances actuals 
en cas d'adversitats com les ge
lades, per exemple, amb la mi
llora de la garantia per a la page
sia que diversifica el risc al tenir 
diferents espècies de fruiters en 
una mateixa explotació. 

La Noguera 
enceta el 

rojecte <JoVa' 

l:'onzena edició del projecte Jo
ves i Valors (JoVa), organitzat per 
l'Oficina Jove del Consell Comar
cal de la Noguera, donarà el tret 
de sortida aquest proper mes 
de juliol amb la participació de 
19 municipis, una xifra superior 
a la de l'any passat, quan es va 
arribar fins als 15. El nombre de 
participants es preveu que tam
bé sigui superior. 

Una festa aquàtica inicia la temporada 
estival de piscines a la ciutat de Cervera 
El divendres 17 de juny es va iniciar la temporada a les piscines mu
nicipals d'estiu de Cervera amb una festa aquàtica, organitzada per 
la Regidoria d'Esports i el programa de salut Nereu, oberta a tota la 
ciutadania.Durant la festa aquàtica els infants van gaudir amb els in
flables que es van coHocar a dins de la piscina. 

Afrucat i Educació 
faran cicles formatius 
per a operaris tècnics 
Les empreses fruiteres reclamen 
més professionals especialitzats 
Lleida 
REDACCIÓ 

Montse Baró, presidenta d'Afru
cat i Claudi Vidal, director territo
rial d'Educació dels Serveis Terri
torials de Lleida, van signar ahir a 
la seu de l'Associació Empresarial 
de Fruita de Catalunya un conve
ni de coHaboració en formació 
dual en els àmbits professionals 
d'lnstaHació i manteniment, de 
Química i d'Electricitat i d'elec
trònica. 

Baró va declarar que existeix 
una demanda per part del sector 
frutícola de professionals qualifi
cats per fer front als nous reptes 
tecnològics de les empreses de la 
fruita i que Afrucat està disposa
da a participar, a través de les se
ves empreses, en el desenvolupa
ment d'aquests nous cicles. 

La presidenta d'Afrucat va ma
nifestar "la necessitat que té el 
sector en incorporar perfils jo
ves i motivats que acompanyin 
les empreses en la transformació 
que vindrà aquests propers anys 
i que puguin donar resposta a la 
robotització i a la informatització 
tan del camp com de les centrals i 

FOTO: Afrucat I El conveni es va signar ahir a la seu d'Afrucat 

a la millora continuada de la qua
litat de la nostra fruita que ens 
demana el mercat". 

Vidal es va felicitar per la ini
ciativa que permetrà ampliar 
l'oferta actual de formació dual i 
seguir millorant en una Formació 
Professional de qualitat i en unes 
titulacions modernes i actualitza
des capaces de donar resposta al 
teixit productiu del país 

Segons van explicar els sig
nants, Afrucat oferirà estades a 
les seves empreses als estudiats 
d'aquestes noves formacions en 
règim d'alternança amb formació 
dual mitjançant un contracte o 
una beca de formació. El Departa
ment d'Educació es compromet a 
adequar periòdicament el contin
gut curricular dels cicles del con
veni a les necessitats del sector. 

L'Alt Empordà 
s'interessa per 
la campanya 
de la fruita a 
Lleida 

El grup tecnològic ICG 
organitza una convenció 
empresarial a Turquia 

Tècnics del Consell Comarcal de 
l'Alt Empordà van mantenir ahir 
una reunió amb el delegat del 
Govern, Berna Solé, i l'equip de 
coordinació de la campanya de 
la fruita de Lleida per conèixer 
el model de gestió que s'aplica 
en aquesta campanya agrària de 
Ponent. En la trobada es va ex
plicar el funcionament de la Co
missió de coordinació territorial 
de la campanya agrària i el con
tingut del Pla de Treball acordat 
per aquesta taula. l:'Ait Empordà 
és una de les zones amb més pro
ducció de poma. 

Diferents empreses procedents 
de 15 països assisteixen a la Con
venció que HIOPOS, empresa 
que forma part del Grup tecnolò
gic ICG, ha organitzat a l'Hotel 
Divan d'Istambul (Turquia), on 
presenta les novetats de les so
lucions cloud HIOPOS per a dife
rents verticals i negocis d'Hosta
leria, Retail i Alimentació, i totes 
les funcionalitats que ofereix 
I'ERP HIOFFICE per a la gestió 
empresarial, una tecnologia d'úl
tima generació desenvolupada a 
les instaHacions que el Grup tec
nològic té a Torrefarrera ( Lleida). 
Les solucions HIOPOS han aixe
cat una gran expectació entre 
els assistents ja que són de fàcil 
ús, instaHació i posada en marxa 

A la trobada 
participen 
firmes de 
15 països 

i ajuden a gestionar els establi
ments i empreses d'una manera 
molt més eficient i intuïtiva. Les 
solucions representen un estalvi 
important de recursos per a les 
empreses ja que no cal gestionar 
servidors, ni còpies de seguretat, 
ni actualitzacions. Son solucions 
específiques per cada tipus de 
negoci i es complementen amb 

FOTO: ICG I El president d'ICG, Andreu Pi, al país otomà 

solucions mòbils i en entorn 
web per a les comandes online 
i el comerç electrònic. Es poden 
configurar en diferents idiomes 
segons la ubicació de l'usuari i la 
informació està sempre segura al 
núvol. El president del Grup ICG i 

de HIOPOS, Andreu Pi, ha expli
cat que "amb aquesta Convenció 
es consolida tant la marca com 
les solucions HIOPOS a nivell in
ternacional, ja que el que s'ha 
mostrat ha transmès confiança a 
tot el canal de distribució". 

T 
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