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Miquel bRessolí

x. rodríguez / S. tàrrega
❘ lleiDA ❘ L’Estat ha portat davant 
del jutge almenys deu ajunta-
ments i consells de Lleida per 
haver donat llum verda a una 
moció de suport a la reprovació 
del rei que va aprovar el Par-
lament. Així, l’Advocacia de 
l’Estat, en representació de la 
delegació del Govern a Cata-
lunya, ha interposat un recurs 
contenciós administratiu contra 
vint-i-quatre consistoris, segons 
l’Associació de Municipis per la 
Independència (AMI), entre els 
quals hi ha nou ajuntaments i 
un consell de les comarques de 
Lleida. L’objectiu és aconseguir 
anul·lar els acords dels plens on 
es van aprovar les mocions, que 
es van ratificar en un centenar 
d’ajuntaments i corporacions 
comarcals. A la notificació que 
han rebut consistoris i consells, 
els informen del recurs i dema-
nen que tramitin informació so-
bre la moció. Un dels primers 
ajuntaments de Lleida que van 
rebre la notificació va ser el de 
la Fuliola (a finals del mes de ge-
ner) i durant els últims dies s’hi 
han sumat els de Bell-lloc, Torà, 
Tornabous, Alcarràs, Balaguer, 
Albesa, la Seu, Sarroca de Belle-
ra i el consell de l’Urgell.

L’alcalde de Balaguer, Jordi 
Ignasi Vidal, va explicar que 
estan preparant la documen-
tació que els requereixen i va 
apuntar que “només faltaria 
que no poguéssim opinar que 
ens sentim republicans”. Ai-
xí mateix, el primer edil de la 
Seu, Albert Batalla, va apun-
tar que és “absurd” perseguir 

L’Estat porta al jutge deu ajuntaments i 
consells per secundar la reprovació al rei
Mocions a Lleida que aposten per l’“abolició d’una institució caduca i antidemocràtica com la monarquia” 
|| Recurs contenciós administratiu contra vint-i-quatre consistoris i consells catalans

sobiranisme justícia

una declaració política i va 
afegir que “al final ens prohi-
biran opinar sobre qualsevol 
tema en els plens”. Batalla va 
assenyalar que l’adhesió a una 
resolució del Parlament forma 
part “de la capacitat política 
municipal”, informa C. Sans. 
El president del consell de l’Ur- 
gell, Salvador Bonjoch, va de-
fensar que les declaracions del 

rei van ser una “vergonya” i va 
afegir que “si hem de tornar a 
anar a declarar, ho farem”.

A la proposta de resolució, el 
Parlament “condemna” el pa-
per de Felip VI en el “conflicte 
català” i la seua “justificació 
de la violència que van exer-
cir els cossos policials” durant 
l’1-O. Així mateix, les mocions 
i la resolució reafirmen el com-

promís amb els valors republi-
cans i aposten “per l’abolició 
d’una institució caduca i antide-
mocràtica com la monarquia”. 
Els textos també reproven les 
“amenaces d’aplicació de l’ar-
ticle 155”, la il·legalització de 
partits polítics catalans, la ju-
dicialització de la política i la 
violència exercida contra els 
drets fonamentals”.

Quinze trens i 
500 autocars per  
a la protesta  
d’avui a Madrid
n Fins a cinc-cents auto-
cars i una quinzena de 
trens plens (a banda de 
vehicles particulars) es 
desplaçaran avui a Ma-
drid per assistir a la ma-
nifestació convocada per 
l’Assemblea Nacional Ca-
talana i Òmnium Cultu-
ral sota el lema “L’autode-
terminació no és delicte. 
Democràcia és decidir”. 
Del conjunt d’autocars, 
uns quaranta sortiran de 
les comarques de Lleida 
i traslladaran a la capital 
espanyola més de 2.500 
lleidatans, que participa-
ran en la protesta contra la 
judicialització del procés. 
Són uns deu més dels que 
hi va haver a l’última ma-
nifestació independentista 
que es va celebrar a Barce-
lona fa un mes. De Lleida 
ciutat sortiran 4 autocars 
des del Camp d’Esports a 
les 08.00 hores. En aquest 
sentit, del Segrià sortiran 
un total de 12 autocars, 
10 de l’Urgell, 5 del Pla 
d’Urgell, 6 de la Noguera 
i la Segarra, 4 de les Gar-
rigues i el Solsonès, 2 dels 
Pallars i la Ribagorça i 1 
de l’Alt Urgell (vegeu SE-
GRE de dijous).

Reposen murals i llaços al Palau n El Palau d’Anglesola ja ha reposat els llaços grocs i els murals 
que uns desconeguts van fer malbé la nit del 31 de gener. Diversos veïns i membres del CDR del 
Palau van dedicar part del matí de la jornada de vaga del 21 de febrer per repintar els murals (a la 
imatge), molts dels quals pròxims a la plaça 1 d’Octubre.

redacció
❘ lleiDA ❘ El govern del PDeCAT 
a la Diputació va desconvocar 
ahir la sessió per constituir la 
comissió informativa del cas 
Boreas, que s’havia de cele-
brar dilluns, per replantejar-se 
la participació de l’expresident 
Joan Reñé. Aquesta suspensió 
sense nova data arriba després 
que ERC reclamés “reconside-

rar” la presència de Reñé a les 
sessions, una cosa que també 
havia provocat queixes del PSC 
i la CUP. Aquesta última forma-
ció va advertir fins i tot de no 
presentar-se a la comissió. Els 
grups a l’oposició havien recla-
mat crear-la arran de la investi-
gació judicial sobre presumptes 
irregularitats en contractacions 
d’obres de l’ens provincial.

Fonts del govern van corrobo-
rar ahir que el grup del PDeCAT 
es reunirà per “reconsiderar” 
quins dels seus membres for-
maran part de la comissió. És 
una cosa que la presidenta de la 
Diputació, Rosa Maria Perelló, 
ja havia apuntat la nit anterior, 
en una entrevista al Diari de 
Nit de Lleida Televisió. Allà va 
revelar que ella era partidària 

Ajornen la comissió Boreas per 
reconsiderar la presència de Reñé
Desconvoquen la sessió de dilluns per les protestes d’ERC i CUP

diputació partits leS clauS

Comissió informativa
❚ el ple provincial va acordar de 
forma unànime crear-la a ins-
tàncies de l’oposició. No es trac-
ta d’una comissió d’investiga-
ció, un fet que supera les com-
petències de l’ens provincial.

Components i polèmica
❚ el PDeCAT tindrà set mem-
bres a la comissió; eRC, tres, i la 
resta de grups, un. la presència 
de Reñé va provocar queixes de 
l’oposició.

Ajornada sense nova data
❚ la sessió de dilluns s’ha ajor-
nat per replantejar la participa-
ció de l’expresident.

que Reñé “no formés part” de 
la comissió informativa del cas 
Boreas. Tanmateix, va recordar 
que l’expresident va demanar 
ser un dels membres i que el 
grup del PDeCAT va prendre 
la decisió de forma col·legiada.

Val a recordar que, fins ara, 
Reñé no ha estat formalment 
acusat i la jutge ha prorrogat les 
diligències d’investigació durant 
un any més per la complexitat 
de la causa. En aquest sentit, 
Perelló va recordar que la co-
missió té com a objectiu “revi-
sar procediments de contracta-
ció, no el mandat de Reñé” i va 
apuntar que el portaveu d’ERC, 
Jaume Gilabert, “potser tampoc 
no hauria d’estar-hi a l’haver 
estat president”.
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maría molina
❘ lleiDa ❘ La plataforma per impul-
sar la reforma integral de la línia 
fèrria entre Lleida i Manresa, 
que es va reactivar després de 
l’accident mortal de Castellgalí 
el mes de febrer, ja ha posat en 
marxa la redacció de l’informe 
que n’avaluarà l’estat de cara 
a futures inversions i actuaci-
ons que estarà a punt de cara 
a l’estiu. La presidenta de la 
Diputació, Rosa Maria Perelló, 
va explicar ahir després de la 
primera reunió de l’organisme 
que “caldrà parlar de freqüènci-
es, seguretat, desenvolupament 
i estat de les estacions, ja que 
moltes estan degradades i s’han 
d’arreglar”.

La comissió encarregada de 
l’informe està integrada per 
tècnics de la Diputació, de la 
Generalitat, de l’Institut Cer-
dà (expert en mobilitat) i podria 
incorporar-s’hi CCOO, sindicat 
que ha elaborat un estudi sobre 
voltants de Lleida. Indicarà les 
actuacions i inversions neces-
sàries a curt, mitjà i llarg ter-
mini per garantir-ne el futur i 
perquè sigui útil a les persones 
que assíduament la utilitzen. 
Una vegada estigui redactat 
l’informe, es posarà en marxa 
un pla de treball. Des de la pla-
taforma es buscaran sinergies 
amb altres plataformes, enti-
tats i administracions de la resta 
del territori per on discorre la 

línia R12. Perelló va incidir en 
el greuge que suposa que Lleida 
sigui l’única demarcació que no 
compta amb un servei de roda-
lies de tren a diferència de Bar-
celona, Tarragona i Girona. A 
més, va remarcar que totes les 
reclamacions que es puguin fer 
per a la millora de l’R12 poden 
fer-se alhora que la Generalitat 
exigeix a Foment el traspàs de 

la línia que, actualment, és pro-
pietat d’Adif, a qui competeix 
fer les inversions. “La línia ha 
d’estar en òptimes condicions” 
per arribar a aquest punt, va re-
marcar. Durant l’any passat hi 
va haver més de quaranta ava-
ries i els mesos de novembre i 
febrer hi va haver dos accidents 
mortals. Els alcaldes dels deu 
municipis de la línia, cambres 

de comerç, sindicats i represen-
tants del Govern i Diputació van 
participar en la reunió d’ahir.

la reunió d’alcaldes, cambres de comerç, sindicats i autoritats que es va celebrar ahir.

iTMaR FaBReGaT

Freqüències i seguretat, prioritats 
per millorar la línia de Manresa
La plataforma que lidera la Diputació es reuneix per abordar els estudis que 
permetran millorar la infraestructura || L’informe preliminar, a punt a l’estiu

infraestructures comunicacions

Tres denúncies a 
Tàrrega per abocar 
brossa al carrer

residus

❘ TàRReGa ❘ La policia de Tàrre-
ga tramita denúncies a tres 
veïns per abocar escombrari-
es a la via pública, la qual co-
sa significa un incompliment 
de l’ordenança de recollida 
de residus. Els fets es van re-
gistrar el cap de setmana pas-
sat i la policia va identificar 
els infractors i els va notificar 
la denúncia. Les multes per 
aquests incompliments po-
den ser de fins a 750 euros.

Habiliten un espai 
de salt de llargada  
a Agramunt

obres

❘ aGRaMunT ❘ Agramunt ja ha 
acabat la construcció d’un 
espai de caiguda per a la 
pràctica d’atletisme. L’actu-
ació respon a la petició que 
el club Escatxics va fer arri-
bar al consistori perquè no 
disposaven d’un espai per 
practicar salt de llargada, que 
s’ha construït al pati de l’ins-
titut. Els alumnes del centre 
també podran utilitzar les 
instal·lacions.

x.r.
❘ lleiDa ❘ La comissionada del Go-
vern davant del Repte Demo-
gràfic, Isaura Leal, va anunciar 
ahir en un acte al qual també 
va assistir la delegada del Go-
vern a Catalunya, Teresa Cu-
nillera, que l’Estat prepara un 
paquet de mesures contra la 
despoblació. Leal va apuntar 
que es tracta d’una “estratègia 
que faci front als riscos demo-
gràfics i a la pèrdua de pobla-
ció d’una part important dels 
nostres pobles”. També té com 
a objectiu combatre el “progres-
siu envelliment del territori i a 
l’abandó d’aquests entorns, fo-
namentalment per part de joves 
i de dones”. Leal va recordar 
que el Consell de Ministres va 
debatre ahir sobre una dotació 
pressupostària de fins a 150 mi-
lions per continuar estenent la 
banda ampla. En les pròximes 

l’estat combat la despoblació rural
El Govern prepara un pla per garantir la “igualtat” entre territoris amb mesures com 
garantir una bona cobertura de telefonia mòbil i banda ampla de qualitat

demografia projectes

leal i Cunillera, durant la reunió amb els consells comarcals.

suBDeleGació Del GoveRn

setmanes es presentarà un in-
forme “fonamentat i rigorós” al 
Consell de Ministres sobre les 
necessitats que cal abordar i les 
mesures a aplicar. Entre aques-

tes, destaca un pla de “connecti-
vitat territorial per dotar d’una 
bona cobertura de telefonia 
mòbil i banda ampla de quali-
tat per generar oportunitats al 

territori”. “La despoblació és un 
símptoma, però la greu malaltia 
és la desigualtat d’oportunitats” 
respecte a les grans ciutats, va 
apuntar Leal. 

Per aquest motiu, es va reu-
nir ahir amb representants dels 
consells de l’Alt Urgell, la Riba-
gorça, les Garrigues, el Pallars 
Jussà, el Pallars Sobirà i la Se-
garra, en una trobada en què 
van compartir les necessitats i 
propostes “de les persones que 
viuen fora dels grans nuclis ur-
bans i dels que es defensen un 
projecte de vida en el medi rural 
i les zones de muntanya”.

La notícia,  
a Lleida tV

vegeu el vídeo al 
mòbil amb el codi.

La notícia,  
a Lleida tV

vegeu el vídeo al 
mòbil amb el codi.

Innovació a 
Alcarràs per 
generar nous 
negocis
I fomentar el model de 
l’economia circular

iniciatiVes

❘ alcaRRàs ❘ Unes cinquanta 
persones es van reunir ahir 
a Alcarràs durant un “labo-
ratori d’innovació ciutada-
na”, amb l’objectiu de crear 
noves oportunitats de negoci 
al territori a partir del foment 
de la bioeconomia circular 
i amb l’ajuda de fons euro-
peus. L’alcalde d’Alcarràs, 
Miquel Serra, va explicar 
que “es tracta de reunir ad-
ministracions, universitats, 
empreses i agents socials 
per aportar solucions a les 
empreses dins de l’àmbit del 
coneixement i implemen-
tar un model econòmic que 
promogui un desenvolupa-
ment sostenible amb el qual 
es construeixin projectes i 
oportunitats de negoci a la 
comarca del Segrià”. El pro-
jecte, pioner a Catalunya, 
compta amb la col·laboració 
de la conselleria d’Agricul-
tura, els ajuntaments d’Al-
carràs, Albatàrrec, Almenar, 
Montoliu, Seròs, Soses, Sud-
anell i Torres de Segre, em-
preses, centres d’investigació 
i agents socials.

rcolomina
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turisme activitats
acn

Comença la temporada dels esports d’aventura al Pallars
❘ lleiDa ❘ El Pallars va donar ahir 
el tret de sortida a la temporada 
dels esports d’aventura amb les 
primeres baixades de ràfting, 
després de l’entrada en vigor 

del conveni amb Endesa per a 
la regulació del cabal de la No-
guera Pallaresa, un dels millors 
rius d’Europa per a la pràctica 
d’aquests esports. Van estrenar 

la campanya a Llavorsí un grup 
d’estudiants de Barcelona, que 
visiten el Sobirà per practicar 
ràfting, esquí, snowboard i 
barranquisme.

Les Borges culmina 
l’aprovació del Poum al 
cap de més d’una dècada

urbanisme comissió de lleida

r. r.
❘ lleiDa ❘ Les Borges Blanques va 
culminar ahir el llarg procés 
per aprovar el nou pla d’orde-
nació urbanística municipal 
(Poum), que duplica l’actual 
superfície urbanitzable amb 
156 hectàrees que podran 
acollir indústries i més de dos 
mil habitatges. La comissió 
d’Urbanisme de Lleida va do-
nar ahir el vistiplau a l’última 
versió del document, que re-
cull els canvis que el mateix 
organisme de la Generalitat 
havia exigit el juliol del 2018.

La directora general d’Ur-
banisme, Elisabet Cirici, va 
corroborar que el Poum podrà 
entrar en vigor en els pròxims 
dies, després de la seua publi-
cació al Diari Oficial de la 
Generalitat. L’alcalde, Enric 

Mir (PDeCAT), va assistir a 
la sessió i es va mostrar satis-
fet per la resolució favorable, 
que arriba al final del mandat 
municipal. La tramitació del 
Poum de les Borges Blanques 
s’ha prolongat durant més 
d’una dècada. 

En aquest període, relleus al 
capdavant del govern local, ai-
xí com canvis en la normativa 
urbanística i en la conjuntura 
econòmica (al final del boom 
de la construcció) s’han tradu-
ït en nombrosos canvis en la 
planificació. D’altra banda, la 
comissió va emetre informes 
favorables als projectes per 
a quatre noves instal·lacions 
de panells solars en cobertes 
d’edificacions dels municipis 
del Palau d’Anglesola, Linyola, 
Torregrossa i Verdú.

Obren inscripcions 
per a Borges Motor

El Geoparc difon 
productes locals

certàmens

projectes

❘ lleiDa ❘ L’ajuntament de les 
Borges va obrir ahir les ins-
cripcions per a la tercera edi-
ció de la fira Borges Motor, 
dedicada al sector automo-
bilístic. El certamen se cele-
brarà del 3 al 5 de maig als 
jardins del Terrall.

❘ lleiDa ❘ El Geoparc Conca de 
Tremp-Montsec ha començat 
un procés per a la selecció  
de productes turístics, agro-
alimentaris, de restauració 
o artesanals que seran pro-
mocionats amb la marca 
Geoparc.

Arranca la campanya 
de pesca de la  
truita a Catalunya

esports

❘ lleiDa ❘ La temporada de pes-
ca de la truita comença avui 
a Catalunya i serà l’última en 
la qual estarà permès utilit-
zar el plom. Aquesta mesu-
ra té com a objectiu evitar la 
contaminació de les aigües i 
l’afectació al medi natural. 
La Generalitat recomana a 
pescadors i comerços anar 
canviant el plom per un al-
tre material, perquè aquest 
estarà prohibit a partir del 
15 de març del 2020.

José Ignacio Llorens i Dante Pérez (dreta).

lleonarD DelshamslleonarD Delshams

reDaccIó
❘ lleiDa ❘ José Ignacio Llorens, 
el més veterà dels diputats de 
Lleida al Congrés, no optarà a 
la reelecció com a candidat del 
PP a les generals del 28 d’abril. 
El rellevarà Dante Pérez, el jove 
exalcalde socialista de Gime-
nells cessat fa un any per una 
moció de censura, després d’ha-
ver-se afegit a la llista dels po-
pulars a les eleccions del 21-D al 
Parlament. La decisió d’apartar 
Llorens s’emmarca en la reno-
vació del 40 per cent dels caps 
de llista del partit. La formació 
que lidera Pablo Casado els pre-
sentarà a tots avui en un acte a 
Madrid.

Pérez, de 32 anys, encara no 
havia nascut quan Llorens, de 
75, ja era diputat al Congrés. El 
veterà polític ho ha estat durant 
vuit legislatures des del 1982, 
una llarga carrera política de 
gairebé quatre dècades durant 
la qual només ha deixat la Cam-
bra en tres períodes. El primer 
va ser entre els anys 1989 i 
1993, quan va presidir el partit 
a Lleida. El segon va ser entre 
el 2004 i el 2008, quan els po-
pulars van presentar un altre 
candidat i van perdre l’escó en 
favor d’ERC. El 2016 va encap-
çalar la llista del PP sense obte-
nir representació, malgrat que 
la va recuperar en els següents 
comicis, sis mesos després. El 
seu successor al capdavant de 

El PP aparta Llorens i Dante Pérez 
serà el nou candidat al Congrés
El diputat de Lleida més veterà no opta a la reelecció després de vuit legislatures 
|| El partit tria l’exalcalde socialista de Gimenells cessat per moció de censura

eleccions 28-a

la candidatura popular es va 
convertir el 2015 en l’alcalde 
més jove d’Espanya, al capda-
vant de l’ajuntament de Gime-
nells. Durant el mandat com a 
alcalde, va ser objecte de polè-
mica arran de publicacions a les 
xarxes socials sobre presumpte 

“adoctrinament” a les escoles. 
Al presentar-se com a número 
dos a la candidatura de Marisa 
Xandri al Parlament (que no va 
obtenir representació), va de-
fensar que ho va fer convençut 
que només el PP podia frenar 
l’avanç de l’independentisme a 
Catalunya. Després de la moció 
de censura que el va cessar amb 
els vots de la resta de l’ajunta-
ment, Llorens va fer un encès 
elogi de Pérez. Es va referir a 
ell com un home “honrat” que 
“defensa la democràcia i la uni-
tat d’Espanya i és un referent de 
servei públic”.

SaLt generacIonaL

llorens ja era diputat  
al congrés per lleida  
quan Dante Pérez  
encara no havia nascut

munIcIPaLS

Guissona
z Junts x Guissona, liderada per 
Jaume ars, va demanar ahir als 
veïns d’aquesta localitat par-
ticipació per elaborar un pro-
grama electoral. així, repartiran 
uns tàper de plàstic en què els 
veïns podran introduir suggeri-
ments i queixa. la presentació 
d’aquesta formació va tenir lloc 
a la sala de plens, on els candi-
dats es van presentar al públic. 
l’acte va comptar amb més de 
cent participants i la presèn-
cia de l’alcaldessa de Tàrrega i 
presidenta de la Diputació, rosa 
maria Perelló. És la segona ve-
gada que ars es presenta a les 
municipals. Fa dos mandats ho 
va fer com a número dos d’ac-
ció x Guissona, que va aconse-
guir quatre edils.

Artesa de Segre
z Veïns d’artesa de segre van 
anunciar ahir que tenen inten-
ció de presentar-se a les mu-
nicipals en una candidatura al 
marge dels partits. Portarà el 
nom d’agrupació pel canvi-ar-
tesa de segre (aPc) i serà en-
capçalada per Pere martí. en els 
primers llocs de la candidatura 
hi figuraran eva cendra, ismael 
maza, maria Àngels lópez i sil-
vio rosa.

rcolomina
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propostes  

cultura Cartellera 

museu de l’aigua
lleida. Av. Miquel Batllori, 52.  
Tel. 973 211 992. 
www.museudelaiguadelleida.cat

DissABTe, 16 De MArç. 18.00 h.

Visita temàtica: La vaga de la Ca-
nadenca del 1919. Campament de 
la Canadenca.

Gratuït. No cal inscripció.

Centenari a la Canadenca.

balaguer
Teatre municipal. C. Àngel Guimerà, 
24-28. Tel. 973 445 252.  
www.balaguer.cat

CiCle TeATrAl D’hiverN

DiuMeNGe, 17 De MArç. 18.00 h

Akashia, el viatge de la llum.
Preu: 4 €.

audiTori enric granados
lleida. Pl. Josep Prenafeta, s/n. 25004. 
Tel. 973 700 639.  
www.auditorienricgranados.cat

DissABTe, 16 De MArç. 18.30 h.

So de Lluna. el disc de Dona la Nota. 
Petit Taller de Cançons.

entrada: 10 €, reduïda 6 €

DiuMeNGe, 17 De MArç. 19.00 h.

Música de cinema i percussions 
Drum Circle! Grup de percussions 
Drum Circle i Orquestra simfòni-
ca Julià Carbonell. Alfons reverté, 
director. Preus: 13 €, reduïda 11 €, 
Amics OJC 7 €.

TeaTre escorxador
lleida. C. lluís Companys, s/n.  
973 279 356. www.teatreescorxador.com

DissABTe, 16 De MArç. 18.00 h.

Adéu, Peter Pan
Festuc Teatre

entrada: 10 €, reduïda 6 €, abona-
ment familiar 5 €

Tàrrega
Teatre Ateneu. Pl. Carme. 973 31 07 31

DiuMeNGe, 31 De MArç. 19.00 h.

cicle Tàrrega sona 2019
concert de cant gòspel amb The 
new Zombies. una formació de 
Barcelona que va participar en el 
concurs Oh Happy Day! de Tv3. Or-
ganitza la Coral infantil Mestre Güell.

The New Zombies.

TeaTre de la lloTja

informació: www.teatredelallotja.cat Tel. 973 239 698. 
entrades: www.teatredelallotja.cat · a taquilla (dimarts, dimecres i dijous, d’11 a 13 
h; de dilluns a divendres no festius, de 17 a 20; funcions en caps de setmana i festius, des 
d’1 hora abans) i oficina de Turisme de lleida (dilluns a divendres, 10 a 14 i 16 a 19 h).

Flamingos · llotja i mercat de les Flors · Diumenge, 17 de març. 19.00 h. 20 € / 16 €

Dansa. els estereotips del flamenc a través d’una mirada contemporània.

El llibertí · anexa y Pararam · Diumenge, 7 d’abril. 19.00 h. 26 € / 22 €

Clàssic dirigit per Joan lluís Bozzo, amb Àngels Gonyalons i Abel Folk.

‘So de Lluna’, a l’Auditori.

Fox system 
presenta el seu 
punk al sisbris

música

Punk-rock
Fox sysTem
Presentació de ‘Directe a la paperera’

lleida. Pub sisbris. 23.00 h. Gratuït.

❘ lleiDA ❘ La banda de punk-
rock Fox System presenta 
aquesta nit a les 23.00 el nou 
EP Directe a la paperera al 
pub Sisbris de Lleida amb 
quatre cançons melòdiques, 
ràpides i directes en català. 
El quartet, nascut el 2016 a 
Rosselló, està format per Ge-
nís Casanovas a la veu i al 
baix, Ricard Zapater i David 
Robles a la guitarra, i Albert 
Casanovas a la bateria.

una banda de 
metal de Tremp, 
de gira pels euA

música

❘ TreMP ❘ La banda de metal-
core de Tremp Hollow Cry 
surt de gira demà cap als Es-
tats Units i el Canadà, on té 
programats fins a nou con-
certs.  Ells mateixos definei-
xen el seu estil com a original 
però amb un so semblant al 
metal nord-americà. 

Acompanyats del mític 
grup finlandès de heavy 
metal Children of Boddom, 
aquest quintet lleidatà inicia 
la seua aventura americana 
amb clars objectius: arri-
bar a dedicar-se al cent per 
cent de la música i viure a la 
carretera.

magní f ica ocasió per 
gaudir, en format de 
concert doble, d’un pa-

rell de bandes amb conceptes 
argumentals musicals ben di-
ferents, però que van deixar 
palès i ben clar que països tan 
dispars culturalment com Isra-
el o Zàmbia poden ser origen 
i desenvolupar propostes su-
peratractives com les que re-
presenten els Ouzo Bazooka i 
Witch, respectivament.

Van obrir el foc nocturn els 
psicodèlics Ouzo Bazooka que 
arribaven precedits d’una més 
que ben guanyada fama que els 

situa al top de les formacions 
que es dediquen a hibridar tra-
dicions musicals occidentals i 
orientals, oferint un molt atrac-
tiu i addictiu vehicle expressiu 
on la seua brillant psicodèlia 
campa al seu aire agermanada 
amb mostres diverses de folk-
lore del seu país, però també 
d’altres localitzacions de l’Ori-
ent Mitjà. 

Capitanejats per Uri Brauner 
Kinrot, alma mater del grup, la 
seua actuació ens va oferir una 
autèntica descàrrega d’adrena-
lina gràcies a la presentació de 
Transporter, el seu esborro-

nador (no és pejoratiu, ans al 
contrari) tercer àlbum d’estudi. 

Havent tingut un aperitiu 
com aquest, l’ambient estava 
tan caldejat que als llegenda-
ris Witch no els va costar gens 
ni mica mantenir el públic en 
dansa. 

Encara que només els que-
den dos membres originals de 
l’època daurada de l’anomenat 
Zamrock (la sida va fer estralls 
a l’Àfrica durant la dècada dels 
vuitanta i va delmar la banda), 
compten ara amb el suport d’un 
combo holandès de magnífics 
instrumentistes, encapçalats 

per Jacco Gardner, per oferir 
un compendi dels seus millors 
temes històrics que fusionen 
fantàsticament bé ritmes tri-
bals africans amb sonoritats 
rock i funk influïts per Deep 
Purple, James Brown, els Ro-
lling Stones, Jimi Hendrix o 
Black Sabbath.

Ni més i ni menys!!!

javier de castro

Fusions fantàstiques

críticademúsica
eDGAr AlDANA JAvier De CAsTrO

Folk-rock

intèrprets: Ouzo 
Bazooka i Witch.
sala: Cafè del Teatre.
Festival MuD 2019.
data: 9 de març.

★★★★✩

Ouzo Bazooka van ser els primers a pujar a l’escenari. emmanuel Jagari’Chanda, líder de la banda Witch.
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