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La Fira de Sant Josep engega 
motors avui amb un total de 
15 3 expositors fins diumenge 
El conseller d'Economia, Jaume Giró, s'afegeix 
a les autoritats que visitaran aquest certamen 
Mollerussa 
REDACCIÓ 

Mollerussa ho té tot apunt per 
engegar avui la 148a Fira de Sant 
Josep amb la participació de 153 
expositors i 13.000 m2 de super
fície neta ocupada entre el Recin
te Exterior, Pavellons Firals i el Sa
ló de l'Automòbil, apartat aquest 
últim que enguany celebra la se
va 40a edició. El certamen d'en
guany obre amb grans expecta
tives en ser el primer després de 
vint-i-un mesos sense grans fires 
agrícoles en format presencial a 
les Terres de Lleida. 

D'altra banda, afegir al progra
ma oficial la visita d'avui a la tar
da del conseller d'Economia i Hi
senda, Jaume Giró, qui s'afegeix 
així a les anunciades fa uns dies, 
amb la presència de nombroses 
autoritats del nou Govern de la 
Generalitat presidint els actes 
protocol· la ris de la fira d'enguany. 
El conseller Giró arribarà a dos 
quarts de sis de la tarda a l'Ajun
tament de la capital del Pla d'Ur
gell i, després de signar al Llibre 
d'Honor, visitarà el Recinte Firal. 

FOTO: Fira Mollerussa/ Imatge del muntatge del certamen que s'estava fent ahir al matí 

Avui tindrà lloc també la Inau
guració Oficial de la 148 Fira de 
Sant Josep i del 40è Saló de l'Au
tomòbil, acte que presidirà el 
conseller d'Empresa· i Treball, Ro
ger Torrent. El programa inclou 
l'arribada, a les 11.00 hores, i par-

laments al Teatre l'Amistat, per 
continuar amb visita i recorregut 
pel Recinte Firal i Inauguració del 
Saló de l'Automòbil al Recinte Pis
cines, prevista aquesta última a 
les 13.00 hores. 

A banda dels actes oficials, du
rant el dia d'avui també es porta
ran a terme en el marc de la fira 

El Geoparc Orígens firma 
un conveni amb 2 entitats 
per millorar la conservació 

tres jornades tècniques les quals 
es desenvoluparan via telemàti
ca. La primera d'elles, a les 15.00 
hores, es presenta amb el títol 
Innovacions tècniques en agricul
tura, del camp a la central i està 
organitzada per I'IRTA i l'ens fira l. 
A les 16 hores tindrà lloc la jorna
da Gestió de l'impacte ambiental 

de les granges de porcí intensiu, 
organitzada per la Universitat de 
Lleida i Fira de Mollerussa, men
tre que la darrfiia es farà a les 19 
hores i, organitzada pel JARC i 
l'ens firal, tractarà La gestió cor
recta d'una compravenda, succes
sió o donació i novetats en tanteig 
i retracte. 

El Geoparc Orígens ha signat un 
conveni de col·laboració amb la 
Societat d'Amics de la Muntanya 
(SAM) i la Federació Catalana 
d'Espeleologia (FCE). Aquesta 
signatura s'emmarca dins les ac
tivitats de la V Setmana dels Ge
oparcs Europeus que enguany 
està vinculada a l'Any Internaci
onal de les "Coves i Carst". Tant 
la SAM com la FCE són entitats 
que tenen un especial interès 

en la conservació, protecció i 
foment del coneixement del 
patrimoni subterrani, que en
cara roman força desconegut. 
Per aquest motiu i reforçant el 
treball en xarxa en què es ba
sen els Geoparcs mundials de 
la UNESCO, es pretén cooperar 
per millorar la gestió del terri
tori i treballar directament en 
aquest patrimoni subterrani en 
termes de conservació. 

FOTO: G. Orígens/ Moment de la signatura del conveni de col·laboració 

El jovent d'ERC 
vol dignificar 
el sector de la 
fruita a Lleida 
El Jovent Republicà a Lleida, 
mitjançant el grup d'Esquer
ra-AM al Consell Comarcal del 
Segrià, presenta rà avui una 
moció que defensa la cons
trucció d'un nou model agra
ri que sigui respectuós amb el 
medi ambient, on es respectin 
els drets laborals, amb .preus 
justos però també amb un fu
tur assegurat. La moció insta 
el Consell a endegar una cam
panya institucional a nivell co
marcal, per a la dignificació de 
la fruita i defensa de drets, i per 
ajudar a què el camp del Segrià 
sigui conegut entre el jovent. 

Mínguezdiu 
que Lleida no 
es pot permetre 
perdre els fons 
europeus 

La diputada del PSC per 
Lleida al Congrés, Montse 
Mínguez, va advertir ahir 
que "un territori com el 
nostre no es pot permetre 
que es deixin perdre els 
ajuts del Fons d'ajuts eu
ropeus Next Generation, 
la més gran oportunitat de 
modernització per la recu
peració social i econòmica 
de la crisis provocada per 
la pandèmia". La diputada 
va explicar als grups muni
cipals del territori el Pla de 
Recuperació Transformació 
i Resiliència . 

La Seu allarga 
el termini per a 
demanar ajuts 
pel lloguer 
La Seu allarga fins a 1'11 de j uny 
el termini per a poder presen
tar les sol· licituds per optar 
a les subvencions de concur
rència competitiva per al pa
gament de lloguer 2021. Amb 
aquesta ampliació, les per
sones que vulguin demanar 
aquest ajut tenen una setma
na més per fer-ho. Al respecte 
d'aquestes convocatòries, -es 
podran tramitar via telemàtica 
i també presencialment al Ser
vei d'Habitatge de l'Ajuntament 
de la Seu d'Urgell. 
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Formen els agents turístics 
del Jussà en interpretació 
Tremp 
REDACCIÓ 

Aquest mes de Juny vint-i-qua
tre agents turístics participen en 
un itinerari formatiu, impulsat 
pel Consell Comarcal del Pallars 
Jussà, que els donarà eines per 
convertir les activitats guiades en 
experiències millors. Amb l'ob
jectiu de millorar la qualitat de 
l'oferta turística de la comarca, 
la formació consta de cinc sessi
ons telemàtiques que tractaran 
les tècniques d'interpretació del 
patrimoni. I és que, durant una 
visita guiada, tan important és el 
propi contingut com la manera 
de transmetre' I. 

Entre els participants hi ha 
guies de natura, guies culturals, 
empreses d'activitats turístiques, 
agències de viatge, allotjaments 
i també personal d'equipaments 
culturals i d'informació turística. 
Va ser el propi sector qui va aju
dar a definir els continguts de 
la formació a través d'un qües
tionari previ. Les cincs sessions 
ajudaran a dissenyar missatges 

FOTO: Consell Jus I Són cinc sessions que es fan telemàticament 

potents, comunicar de manera 
efectiva 1 amena, i aplicar meto
dologies que aportin valor afegit 
a les experiències ecoturístiques 
guiades. 

Segons va indicar el President 
del Consell Comarcal, Josep M. 
Mullol, el que es pretén és se
guir posicionant la comarca com 
una destinació ideal per practicar 
l'ecoturisme i capacitar els agents 

turístics del Pallars Jussà per sor
tir més enfortits de la crisi turísti
ca derivada de la pandèmia de la 
Covid-19. Aquest itinerari forma
tiu s'emmarca en una acció sub
vencionada pel Servei d'Ocupació 
de Catalunya en el marc dels Pro
grames de suport al desenvolu
pament local, concretament mit
jançant el projecte Treball a les 7 
comarques. 

Corbins obre 
les inscripcions 
per als casals 
d'aquest estiu 
l'Ajuntament de Corbins ha 
obert les inscripcions per als 
casals d'estiu d'infants entre 3 i 
12 anys i per a joves d'entre 13 
i 17 anys. Ambdós tenen pla
ces limitades i el període d'ins- ' 
cripció es pot fer fins al pròxim 
21 de juny. En el cas del casal 
per als infants, el fil conductor 
es basarà en la "Màquina del 
temps". 

:rANC denuncia un 
atac vandàlic a la 
capital de l'Urgell 

L'ANC de Tàrrega va presentar 
ahir una denúncia als Mossos 
d'Esquadra per la destrossa 
d'estelades, pancartes i llaços 
grocs que hi havia a la ciutat. 
Segons expliquen des de l'en
titat, de les 68 estelades que 
hi havia només n'han quedat 
3 i les 8 pancartes que hi havia 
han quedat totes destrossades. 
Des de l'l\NC consideren que és 
una acció de "covardia". 

Les Garrigues 
oferirà targetes 
solidàries d'aliments 
El Consell Comarca l de les Gar
rigues ha signat un conveni 
amb Caprabo per oferir targe
tes solidàries per a aliments i 
productes de primera necessi
tat a persones amb pocs recur
sos econòmics de la comarca. 
Aquesta coHaboració se suma 
a la que ja disposava l'ens co
marcal amb BonÀrea i perme
trà ampliar l'oferta de targetes 
d'ajuts per a la població més 
desafavorida de les Garrigues. 

Lliuren els premis 
de treballs de 
recerca a l'Alt 
Pirineu i l'Aran 
la Delegació del Pirineu del 
Col·legi d'Arquitectes de Ca
talunya (COAC) va lliurar ahir 
els quinzens Premis COAC per 
a Treballs de Recerca d'estu
diants de batxillerat de les co
marques de l'Alt Pirineu i Aran 
del curs 2020-2021. l'objectiu 
és fomentar l'interès pels tre
balls de recerca i investigació. 
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Querella contra la cúpula dels 
Bombers arran de l'expedient 
d'expulsió de 300 voluntaris 
L'associació ASBOVOCA també ha presentat denúncies 
al TSJC i davant la Inspecció de Treball pel tracte rebut 
Lleida 
ÓSCAR BUETAS 

Els bombers voluntaris estan en 
peu de guerra amb el Govern i la 
cúpula del cos de Bombers de la 
Generalitat. Després de mesos de 
demandes, entre les quals hi ha 
una al Tribunal Superior de Justí
cia de Catalunya (TSJC) i altres a 
la Inspecció de Treball, aquesta 
setmana l'Associació de Bombers 
Voluntaris de Catalunya (ASBO
VOCA) ha presentat una denúncia 
per la via penal davant la Fiscalia 
contra la cúpula dels Bombers de 
la Generalitat per usurpació de 
funcions i prevaricació. 

Segons va explicar ahir el 
president de I'ASBOVOCA, Josep 
Maria Alcalà, "han fet les coses 
malament, no s'han complert ni 
els pactes ni les promeses. I ara 
s'ha tramitat l'expedient d'expul
sió de 300 bombers voluntaris, 
dels quals 195 ja no formen part 
dels parcs de Bombers, malgrat la 
seva dedicació desinteressada". 
Així mateix, va remarcar que "fa 

Curs gratuït 
de formació 
d'ajudant 
d'electricista 
a Andorra 
El ministre de Presidència, Eco
nomia i Empresa d'Andorra, Jor
di Gallardo, va visitar ahir el curs 
d'ajudant d'electricista que s'or
ganitza des del Servei d'Ocupació 
i en el qual participen una quin
zena de persones. Es tracta d'una 
formació gratuïta adreçada a per
sones inscrites a aquest servei i 
que té la voluntat de formar-los 
i reorientar-los cap al sector de 
l'electricitat. Donat que el sector 
elèctric està actualment en recer
ca de treballadors, la formació va 
orientada a aquells que no tenen 
experiència prèvia en aquesta fei
na però que volen dedicar-s'hi. 

més de set mesos que ens trac
ten malament i ara, per rema
tar, s'ha expulsat a gent". A més, 
va dir que això ha fet que molts 
parcs de Bombers on hi havia de 
voluntaris estiguin gaire sense 
personal. "Si hi ha un gran incen
di pot succeir qualsevol cosa". 

Alcalà va recordar que fa dos 
mesos els serveis jurídics de 
l'associació que presideix ja van 
presentar una demanda al TSJC, 
perquè, "tot i que s'estava expul
sant a bombers voluntaris, la cú
pula va decidir obrir un concurs 
perquè es presentés més gent i 
aquest dissabte es faran proves, 
tot i que se'ls va indicar que no 
ho fessin perquè si se'ns dóna la 
raó hauran d'a nul-lar tot". A més, 
en els darrers mesos també han 
presentat diverses denúncies a la 
Inspecció de Treball. "Som volun
taris, però constantment ens es
tan amenaçant que hem de com
plir els horaris que hi ha i totes les 
exigències que se'ls hi posen als 
Bombers funcionaris. Ens tracten 

FOTO I I, I , (ACN) / Parc de bombers voluntaris de Pont de Suert 

com si fóssim de la plantilla, però 
sense un contracte ni pagant. Ens 
sentim molt maltractats i sota un 
règim gairebé d'esclavitud i sense 
cap dret social i laboral recone
gut. Si volen canviar el model ho 
acceptem, però llavors que ens 
contractin i tinguem un sou". 

Finalment, la querella presen
tada a Fiscalia és contra el direc
tor general de Prevenció, Extinció 
d'Incendis i Salvaments, Manel 
Pardo; el sot-director general 
Operatiu, David Borrell, i el cap 
de la Divisió de Planificació i Ges
tió, Agustí Gatell. 

FOTO: G. A. I Moment de la visita del ministre de Presidència, Economia i Empresa d'Andorra als estudiants 

Incendi prop 
de l'Institut 
Josep Vallverdú 
de Borges 
Un incendi va cremar ahir un 
canyissar, brossa, runa, un re
molc, un cotxe i deixalla diversa 
al costat de l'Institut Josep Vall
verdú de les Borges Blanques. 
En aquest sentit, els serveis 
d'emergències van ser alertats 
del foc a les 14.36 hores i ràpi
dament es va activar el corres
ponent protocol. Així, fins al 
lloc dels fets es van desplaçar 
un total del sis dotacions dels 
Bombers de la Generalitat, que 
va estar diverses hores fins que 
van aconseguir donar l'incendi 
per extingit. Cal destacar que 
en aquesta ocasió no va ha
ver-hi persones ferides. 

lte e ten un ruc 
tr p t en un gorg 

e1tret al Congo1t 
de Mont rebel 
Els efectius del GRAE de Bom
bers van rescatar ahir un ruc 
que havia quedat atrapat en 
un gorg molt estret al Congost 
de Mont-rebei. Segons van ex
plicar fonts del cos, els fets van 
tenir lloc a les 19.30 hores quan 
el propietari de l'animal va aler
tar emergències de la situació. 
Fins al lloc es va desplaçar l'he
licòpter i una dotació terrestre i 
a les 21.03 hores l'havien resca
tat"sa i estalvi. 

Un ferit lleu en un 
accident entre dos 
turismes al municipi 
de la Seu d'Urgell 
Una persona va resultar ahir 
ferida de caràeter lleu en un ac
cident entre dos turismes que 
es va registrar a l'avinguda Gui
llem Graell de la Seu d'Urgell. A 
més, a I'L-700, a Alfés, un trac
tor va caure per un marge, però 
el conductor va ser il-lès. 

Un contenidor queda 
calcinat per un 
foc a Pont de Suert 
Un contenidor que es troba
va a la localitat de Pont de Su
ert va quedar dimecres a la nit 
calcinat per un incendi que es 
va originar en el seu interior. 
Emergències va ser informada 
a les 22.00 hores que un conte
nidor ubicat al carrer Ciutat de 
lleida s'estava cremant. 
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Obertes les 
I 'J I • 

1nscnpc1ons 
al concurs de 
microrelats de 
la Vall Fosca 
El cinquè Concurs de Microrelats 
de la Vall Fosca ha obert el seu pe
ríode d'inscripcions. La iniciativa, 
organitzada pel Museu Hidroelèc
tric de Capdella per promocionar 
la Vall Fosca, valorarà els escrits 
inspirats en aquesta zona del Pi
rineu lleidatà. La directora del 
Museu, Eva Perisé, va animar els 
autors a escnure i participar: "En 
aquests moments incerts, els mi
crorelats i la literatura en general 
poden ser un bon antídot contra 
la situació anòmala en la que ens 
trobem". Els relats, que han de 
tenir com escenari principal la Va
ll Fosca, poden ser com a màxim 
de 300 paraules i s'han d'entregar 
abans del 25 de juny. 

Pau de Ponts 
p ra un nou 
ochp inspirat 

n el seu municipi 

Lo Pau de Ponts enregistrarà 
el videoclip de la cançó "Festa 
Major", un dels temes princi
pals del seu nou disc, aquest 
dissabte S de juny. El videoclip 
s'enregistrarà al llarg de la tar
da a la Plaça del Blat de Ponts 
i hi participaran diverses enti
tats del municipi, com la Colla 
Gegantera, els dimonis i els sar
danistes, a més dels veïns de la 
localitat. 

PLANTA estrena la primera 
instal·lació permanent a l'Estat 
de l'artista Chiharu Shiota 
Amb pedres i cordills 'In the beginning was ... ' 
s'inspira en la gravera de Sorigué a Balaguer 
l'artista japonesa Chiharu 
Shiota tindrà la seva 
primera instaJ.Iacló 
permanent al projecte 
PLANTA de la Fundació 
Sorigué. 

Balaguer 
ACN 

' 

El projecte PLANTA de la Funda
ció Sorigué ha presentat aquest 
dijous la primera instal·lació per
manent a l'estat espanyol de la 
prestigiosa artista Chiharu Shio
ta. Es tracta de l'obra 'In the be
ginning was ... ' que ha estat crea
da específicament per a PLANTA 
i s'inspira en el so de les pedres 
caient a les muntanyes de grava. 
Per això, l'artista ha utilitzat per 
primera vegada la pedra com a 
element fonamental de la seva 
obra. Shiota ha explicat que per 
ella la pedra és "l'origen de tot" i 
que entén que els cordills que les 
uneixen en aquesta obra són les 
"connexions" que hi poden haver 
entre uns i altres. PLANTA té pre
vist tornar a obrir al públic l'expo-

FOTO: ACN / La instaHació es troba a l'edifici de minerologia de Sorigué 

sició d'obres a partir del pròxim 
12 de juny. 

Chiharu Shiota, present aquest 
dijous a Balaguer, va parlar de les 
sensacions que ha viscut prepa
rant aquesta instal·lació després 
de superar un càncer. En aquest 
sentit va recordar que de peti-

ta volia ser pintora però que di
buixava amb cordills. Uns cordills 
que ara són els protagonistes de 
la seva obra i que no relaciona 
amb una perspectiva de gènere 
sinó que els concep com a "con
nexions" entre uns i altres. 

De la seva banda, la presidenta 

de Sorigué, Ana Vallés, va posar 
en valor el fet que l'artista japone
sa ha fet servir per primera vega
da en una instal-lació permanent 
la pedra com un element clau. Se
gons Vallés, per Shiota la pedra és 
"la me_tàfora de l'origen", mentre 

-que per a la Fundació Sorigué, és 
l'origen del grup empresarial vin
culat a les activitats que porten a 
terme en l'àmbit del treball amb 
la pedra i l'asfalt. Vallés també va 
destacar que l'edifici que acull la 
instal-lació de Shiota té 6 metres 
d'alçada i s'ha fet "d'acord" amb 
l'estudi de l'artista. S'ha integrat 
amb l'edifici de minerologia que 
hi ha a l'explotació empresarial. 

La instaHació culmina un pro
jecte iniciat el 2015 amb l'ex
posició temporal a la Fundació 
Sorigué sota el mateix títol ' In 
the beginning was ... ', i que ha 
evolucionat fins a la presentació 
d'aquest dijous de la seva prime
ra instal-lació permanent a PLAN
TA, que suposa a més la primera 
d'aquestes característiques a l'es
tat espanyol. 

FOTO: N.G /Jaume Vilarrubí va oferir una conferència 

Comença la sisena edició 
del festival Segre de Negre 
El festival de novel·la negra i cri
minal de Lleida, Segre de Negre, 
va començar ahir la seva progra
mació, la qual s'allargarà durant 
tot el cap de setmana. Ahir, la 

Biblioteca de Lleida va acollir la 
conferència 'Còmic, un perillós 
passeig pel gènere negre,' a càr
rec de Jaume Vilarrubí Prats, ex
per en novel·la gràfica negra. 

MARIA DEL MAR BONET I BORJA PENALBA ACTUEN A LA UNIVERSITAT DE LLEIDA 
La cantautora mallorquina Maria del Mar Bonet, va actuar ahir al pati interior del Campus 
1 d'Octubre de Cappont. Ho va fer acompanyada del músic i compositor Borja Penalba. 
Originalment, el concert s'hauria d'haver celebrat a mitjans d'abril, però es va haver de 
suspendre per una lesió de Maria del Mar Bonet. FOTO: Núria Gardt 
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