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ENERGIA RENOVABLES 

Forestalia comunica al territori que renuncia a 
una de les seues tres· línies de molt alta tensió 
La que va de Massalcoreig a Ciutadilla, mentre que tiren endavant la que travessa les comarques del pla 
i la del Pallars Jussà li e re de esisnr de part de les centrals solars i eòliques que promou 

M. MOLINA I R. RAMIREZ 
I LLEIDA I Forestalia renuncia a 
construir una de les tres línies 
de molt alta tensió que projecta
va a les comarques lleidatanes. 
Així ho han comunicat repre
sentants de l'empresa a diferents 
càrrecs públics de Lleida. Els 
van manifestar la seua inten
ció de suprimir la línia de 220 
kV prevista entre Massalcoreig 
i Ciutadilla. En canvi, seguirà 
endavant la que travessa les co
marques del pla des de la Granja 
d'Escarp fins a Tarrés i també 
la del Pallars Jussà, ambdós de 
400 kV. Els tres projectes com
parteixen la mateixa finalitat: 
transportar fins a Barcelona 
l'energia que generaran cen
trals eòliques i solars d'Aragó. 
Aquestes i altres infraestructu
res elèctriques vinculades a ins
tal·lacions d'energies renovables 
han xocat amb oposició veïnal i 
ecologista (vegeu les claus). 

Les línies entre Aragó i Cata
lunya de Forestalia es tramiten 
davant de l'Estat, en expedi
ents que les vinculen a centrals 
solars i eòliques en territori 
aragonès. La renúncia a una 
ha començat a comunicar-se 
al territori quan l'empresa ha 
desistit de projectes per a mo
lins de vent i panells solars 
que sumarien 800 MW (vegeu 
SEGRE de diumenge). Segons 
fonts pròximes a la tramitació, 
això reduiria la necessitat d'in
fraestructures elèctriques per 
transportar energia a Barcelona 
i faria inviable la prevista en
tre Massalcoreig i Ciutadilla. 
Forestalia, per la seua part, va 

TECNOLOGIA INICIATIVES 

Entre Massalcoreig i Ciutadilla 
I De 220 kV, parteix de Torrent de 
Cinca i entra a Lleida des de Fraga 
a Massalcoreig. Des d'allà traves
sa Aitona, Soses, Torres de Segre, 
Sudanell, Montoliu de Lleida, Al
batàrrec, Lleida, Artesa de Lleida, 
Puigverd de Lleida, Torregrossa, 
Juneda, les Borges Blanques, la 
Floresta, Arbeca, els Omellons, 
Maldà, Sant Martí de Ruicorb, 
Nalec i Ciutadilla. Acaba en una 
subestació de Red Eléctrica de Es
paña a l'Espluga de Francolí. 

De la Granja d'Escarp a Tarrés 
I De 400 kV i procedent d'Osca, 
travessa a Lleida els municipis de 
la Granja D'escarp, Seròs, Maials, 
Llardecans, Torrebesses, la Grana
della, Granyena de les Garrigues, 
el Soleràs, els Torms, Juncosa, 
la Pobla de Cérvoles, el Vilosell, 
Vina1xa i Tarrés. Des d'allà se
guiria fins a Hostalets de Pierola 
(Barcelona). 

declinar ahir fer declaracions 
sobre aquesta qüestió. 

L'expedient de la línia enca
ra seguia ahir en exposició pú
blica al web de la delegació del 
Govern a Aragó. Ajuntaments, 
Generalitat, associacions i par
ticulars presenten aquests dies 
al·legacions en contra seu. Així, 
el consistori d'Aitona ha pre
sentat tot un plec d'al·legacions 
contra la línia de Forestalia al 
seu municipi, mentre la Gran
ja d'Escarp va posar dilluns un 

Presenten els resultats del 
nanosatèl·lit Enxaneta 
I TREMP 1 El vicepresident de la 
Generalitat i conseller de Polí
tiques Digitals i Territori, Jor
di Puigneró, presentarà avui a 
Tremp els resultats del primer 
cas d'ús en entorn real d'Enxa
neta, el nanosatèllit que el Go
vern va posar en òrbita el març 
del 2021 en el marc de l'estra
tègia NewSpace de Catalunya. 
Durant l'acte, Puigneró farà ba
lanç del primer any en funcio
nament d'Enxaneta i explicarà 
l'ús que se li està donant per als 

cultius de vinya del Pallars Jus
sà. Així mateix, avançaran les 
pròximes proves pilot lligades 
a la missió d'Enxaneta i que es 
desenvoluparan aquest mateix 
any. 

Jocs Olímpics d'Hivern 
D'altra banda, a la tarda, 

Puigneró participarà en el con
sell d'alcaldes del Jussà i expo
sarà el projecte de la candidatu
ra dels Jocs Olímpics d'Hivern 
del2030. 

INFRAESTRUCTURES ELÈCTRIQUES I POLÈMICA 

Reunió a la Granja contra la línia de Forestalia a la localitat. 

Pallars Jussà 
I De 400 kV, partiria d'Osca i pas
saria a Lleida els municipis de 
Tremp, Castell de Mur, Gavet i 
Isona, on acabaria en una futura 
subestació de REE. 

Tramitació estatal 
I Els projectes per a línies a Lleida 
i un altre a Tarragona es tramiten 
davant de l'Estat, en expedients 
que vinculen cada una a centrals 
eòliques i solars concretes. 

Renúncia a centrals 
I Forestalia es va acollir a un de
cret estatal que, el desembre pas
sat, va oferir als promotors la pos
sibilitat de renunciar a projectes 
sense perdre les fiances de 40.000 
euros per megawatt de potència. 
Va desistir de centrals solars i eòli
ques que sumarien uns 800 MW. 

línia polèmica a Alcarràs 
I La línia d'alta tensió al Segrià per 
evacuar l'electricitat dels futurs 
parcs eòlics d'Ignis i Solaria a Al
carràs és també objecte d'oposi
ció a la comarca. La Generalitat ha 
exigit soterrar-la per pal·liar el seu 
impacte. 

Parcs eòlics al mar 
I La consellera d'Acció Climàtica, 
Teresa Jordà, va afirmar ahir que 
Catalunya necessitarà 1000 MW 
de parcs eòlics marins per assolir 
els seus objectius en matèria de 
renovables el 2030. 

model d'al·legació a disposició 
dels veïns contra la línia que 
afecta aquesta localitat. 

Per la seua part, la ministra 
de Transició Ecològica, Teresa 
Ribera, va assenyalar que la 
renúncia de Forestalia a pro
jectes farà que l'Estat examini 
si les seues línies guarden "pro
porcionalitat" amb les centrals 
eòliques i solars que la firma 
preveu connectar-hi, ara menys 
que quan va demanar permisos 
(vegeu el desglossament). 

l'Estat examinarà si les línies 
"han perdut la seua justificació" 

TURISME BALANÇ 

• La ministra de Transició 
Ecològica, Teresa Ribera, va 
avançar que el Govern cen
tral "ana.l.itzarà en detall" 
si la retirada de projectes 
de Forestalia pot suposar 
"perdre la justificació" de 
les línies a través de Llei
da si es constata una "falta 

de proporcionalitat" entre 
les centrals eòliques i solars 
previstes i les línies per eva
cuar la seua energia. Ribera 
va respondre així una pre
gunta de la senadora d'ERC 
Sara Bailac, que va dir que 
"seguirem amb atenció quins 
projectes s'han retirat". 

Les cases rurals tanquen el2021 amb 
els millors registres des de l'últim lustre 
I LLEIDA I El turisme rural de Llei
da va tancar el 2021 amb el 
creixement d'un 17,73% quant 
al nombre de pernoctacions 
del 2019 (215.292 davant les 
182.869 del 2019) i un incre
ment del33,86% amb relació al 
2020, que va generar 160.829 
estades. Unes dades que repre
senten el millor registre des de 
l'any 2016. 

El sector turístic a la demar
cació de Lleida ha tancat l'any 
2021 amb un increment d'un 

33,8% en el nombre de viat
gers i d'un 28,5% en el nombre 
de pernoctacions amb relació 
a l'any 2020. 

Tanmateix, aquestes dades 
estan per sota dels resultats re
gistrats abans de la pandèmia 
i, respecte al2019, el sector ha 
tingut una pèrdua d'un 23,3% 
en la xifra de viatgers i d'un 
15,5% en la de pernoctacions 
segons les dades de l'Institut 
Nacional d'Estadística. 

Mentre que el sector del 

càmping ha tingut el millor re
sultat de tots els temps, l'hos
taleria, més diversificada a la 
zona de l'Alt Pirineu i Ponent, 
ha registrat una pèrdua del 
32% pel que fa al nombre de 
pernoctacions amb relació al 
2019, si bé ha incrementat la 
xifra d'estades en un 17% res
pecte al2020. 

D'altra banda, FGC ha reno
vat el conveni amb l'estacions 
d'esquí nòrdic del Pirineu amb 
una inversió de 300.000 euros. 
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RESIDUS 

La Noguera tindrà 
nova deixalleria 
comarcal a Ponts 
I PONTS I El consell de la No
guera implantarà una nova 
deixalleria comarcal per a la 
gestió dels residus municipals 
al municipi de Ponts. A tra
vés d'una ajuda de l'Agència 
de Residus de 162.141 euros 
l'ens comarcal preveu incre
mentar els punts nets de la 
comarca, juntament amb els 
que Ja hi ha a Balaguer i Ar
tesa de Segre. Aquest servei 
es complementa amb les dei
xalleries mòbils. 

INICIATIVES 

Recapten 200.000 € 
per a una residència 
a l'Urgell 
I SANT MART f I El Grup Alba i 
Coop57 van esgotar en vuit 
hores els 200 títols partici
patius per contribuir a fi
nançar la residència de Sant 
Martí de Maldà. Es tractava 
de 200 títols participatius de 
1.000 euros cada un per un 
valor total de 200.000 euros. 
Cada persona podia adqui
rir un màxim de 10 títols 
participatius. 

INFRAESTRUCTURES 

El Govern central 
impulsa la variant 
de la Pobla de Segur 
I LA POBLA DE SEGUR I El ministeri 
de Transports i Mobilitat sot
metrà ben aviat a informa
ció pública el projecte de la 
variant de la Pobla de Segur 
(Eix Pirinenc N-260), que ja 
compta amb l'informe am
biental favorable. Es preveu 
una ronda de dos quilòme
tres i compta amb un pressu
post superior als 20 milions 
d'euros. 

ADMINISTRACIÓ 

Aran reclama les 
competències en 
matèria social 
I VIELHA I La síndica d'Aran, 
Maria Vergés, va demanar 
ahir una reunió amb la con
sellera de Drets Socials, Vio
lant Cervera, en què es pugui 
tractar la necessitat que té el 
Conselh Generau d'aconse
gmr un conveni de traspàs de 
competències en matèria so
cial per poder desenvolupar 
unes polítiques que millorin 
l'atenció a les persones. Ver
gés ja va sol·licitar aquesta 
trobada al setembre, però no 
va rebre resposta. 
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SUCCESSOS SISME 

Un terratrèmol de 3,8 graus sacseja 
l'Alt Urgell però no causa danys 
Amb epicentre a Os de Civís i una vintena de rèpliques li El més potent des de 
dbril del 2019, quan es va reg•~ a e mes tort del mil·lenni a Ribera d'Urgellet 

X. RODR(GUEZ I E. FARNELL 

1 LLEIDA I Un sisme va tomar a sac
sejar ahir de matinada durant 
diversos segons l'Alt Urgell, el 
Pallars Sobirà i Andorra, mi
nuts després de les 03.00 hores. 
Va tenir una magnitud de 3,8 
graus en l'escala de Richter i no 
va provocar danys materials ni 
personals, tot i que sí que va 
moure mobles, quadres i ger
ros. L'epicentre es va localitzar 
al nucli d'Os de Civís (a prop de 
les Bordes de Setúria, dins del 
Parc Natural de l'Alt Pirineu) i 
es van registrar fins a 20 rèpli
ques, totes de menys de 2 graus. 
El d'ahir va ser el sisme més im
portant després del que es va 
registrar a Ribera d'Urgellet el 
3 d'abril del2019, de 4,5 graus, 
qualificat com el més potent del 
mil·lenni a Catalunya. 

El director del Parc Natural 
de l'Alt Pirineu, Marc Garriga, 
va explicar que els tres últims 
terratrèmols registrats a l'Alt 
Urgell van tenir el mateix epi
centre que el d'ahir, "encara que 
van ser més suaus". Va apuntar 
que ahir es va percebre una tre
molor de 3 o 4 segons que no 
va arribar a trencar res. "Han 
estat molts els municipis del Pi
rineu en els quals s'ha percebut 
i molts els veïns que es van des
pertar", va dir. En aquest sentit, 
l'alcaldessa de Ribera d'Urge
llet, Josefina Lladós, va explicar 
que quan es va produir el sisme 

Imatge d'arxiu d'Os de Civís, ja durant la pandèmia. 

CENTRALS I PRE~S 

Endesa va inspeccionar 
les centrals de Llavorsí i 
Montamara i també les 
preses de Tavascan i Graus 

dormia i el seu fill de 13 anys 
la va despertar i li va dir que li 
semblava que "s'havia mogut 
el llit". A Arrós de Cardós, la 
titular de l'allotjament rural Ca
sa Mora, Àngels Castellà, es va 
despertar per la tremolor pen
sant que era el vent. "No abs-

tant vaig sentir un soroll fort 
en profunditat, com si passés 
el metro per sota la casa", va 
assegurar Castellà. 

Després del terratrèmol, Pro
tecció Civil va activar la pre
alerta del pla Sismicat i va rebre 
318 enquestes de percepció de 
municipis com la Seu o la Pobla 
de Segur. Fonts d'Endesa van 
explicar que van inspeccionar 
les centrals de Llavorsí i Manta
mara i les preses de Tavascan i 
Graus, que són les que es troben 
dins d'un radi de 25 km de l'epi
centre del terratrèmol, tal com 
estableix el protocol d'actuació. 

ADMINISTRACIÓ ORGANISMES 

Talarn i alcaldes de Lleida que formen el Consell de Governs Locals amb Vilagrà i càrrecs de la Generalitat. 

La Generalitat reactiva l'òrgan de 
representació municipal al cap de 7 anys 
I BARCELONA I El president de la Di
putació, Joan Talarn, va parti
cipar ahir en la constitució del 
Consell de Governs Locals i va 
destacar que "és important que 
el món local pugui traslladar 
la seua realitat directament al 
Govern de la nació per no per-

dre la sensibilitat municipal a 
la redacció de lleis i la mateixa 
acció executiva". "El país el fem 
sencer des del municipalisme, 
que és l'administració més prò
xima a la ciutadania i qui millor 
pot captar les necessitats més 
peremptòries per millorar e l 

dia a dia de totes les persones", 
va dir. 

Talarn és un dels membres 
nats del Consell de Governs Lo
cals, que es reactiva després de 
7 anys. Aquest organisme repre
senta els municipis i vegueries a 
les institucions de la Generali-

LES CLAUS 

Breu tremolor 
I El terratrèmol d'ahir, de 3,8 
graus de magnitud, va durar 
només uns segons, no va pro
vocar danys. Hi va haver 20 rè
pliques durant el matí, totes de 
menys de 2 graus. 

Efectes 
I El sisme va despertar molts 
veïns del Pirineu i va moure mo
bles, ·quadres i gerros. 

Experts 
I Geòlegs asseguren que 
aquestes tremolors són normals 
al Pirineu, que és un límit entre 
la placa Ibèrica i l'Europea. 

No van detectar anomalies a les 
instaHacions. 

Per la seua part, Joan Esc uer, 
de l'Observatori de Georisc, va 
explicar que aquest tipus de tre
molors són normals al Pirineu, 
que és "un límit" entre les pla
ques Ibèrica i Europea. Va des
tacar que a la serralada hi ha 
"una certa sismicitat", tot i que 
fa més de 200 anys que no es re
gistra una tremolor de més de 6 
graus. En aquest sentit, va apun
tar que a partir de S els terra
trèmols causen danys materials, 
"depenent de la profunditat" en 
la qual es registrin. 

tat i el formen 100 alcaldes, 17 
dels quals de les comarques de 
Lleida. Són els primers edils de 
Lleida, Tàrrega, Mollerussa, la 
Seu, Tremp, Vielha, Solsona, 
Torrefarrera, Aitona, el Cogul, 
Torà, Es Bòrdes, Montornès de 
Segarra, la Granja d'Escarp, 
Rialp, Vilaller, i Cava. L'alcal
de de Lleida, Miquel Pueyo, va 
defensar un pes més gran dels 
municipis en la despesa pública 
total a l'Estat. 

La primera edil de Figueres, 
Agnès Lladó, va ser elegida com 
la presidenta de la comissió per
manent, de la qual formen part 
les alcaldesses de Tremp, Pilar 
Cases, i Ai tona, Rosa Pujol. Lla
dó va destacar que aquest orga
nisme "serà una eina transfor
madora i una força per afrontar 
els grans reptes de futur". Va 
assenyalar la falta de compe
tències i el finançament com dos 
dels principals desafiaments. 
Per la seua part, la consellera de 
Presidència, Laura Vilagrà, va 
apuntar que "és una nova eta
pa per donar veu als municipis 
grans, mitjans, petits, metropo
litans, micropobles i de reforçar 
les institucions". 

·I 
I 

I 
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FUTBOL ESPORT FORMATIU 

Lliçó d'esportivitat 
El jugador aleví de l'EP Urgell Lanseni Diakité va demanar a l'àrbitre anul·lar 
un gol al seu equip perquè va cometre falta li L'Escola Orgèl·lia destaca el gest 

XAVIER MADRONA 
I PENELLES I "Vaig xocar amb un ju
gador de l'altre equip, li vaig fer 
falta i li vaig demanar a l'àrbitre 
que ens anuHés el gol. Em vaig 
sentir bé." Així explica Lanseni 
Diakité, un jugador de 12 anys 
de l'equip aleví de l'Escola de 
Futbol Urgell, el gest de fair play 
que va protagonitzar i que va 
fer que l'equip rival, l'Escola de 
Futbol OrgèHia de la Seu d'Ur
gell, ho destaqués a les xarxes 
socials. "Així ha de ser el futbol 
base o així hauria de ser. Hi ha 
accions que tenen més valor que 
un resultat", van escriure al club 
de l'Alt Urgell al costat d'un text 
que descrivia l'acció al detall. 

Lanseni, que va emular el 

VALORS 

El seu entrenador, Marc 
Prat, diu que "l'important 
és la manera com es 
guanya o com es perd" 

Lanseni Diakité, amb la pilota, ahir amb la resta de companys i l'entrenador Marc Prat. 

gest que va fer tot just fa dos 
setmanes la capitana de l'AEM 
Van esa Núñez Pixu, va ser feli
citat immediatament per l'entre
nador de l'equip contrari, Xavi 
Sanchez. Podria haver estat el 
3-0 a favor de l'EF Urgell, que 
va acabar guanyant 5-1, però el 
resultat va ser el menys impor
tant. Lansen,i Diakité, que no va 
marcar, va aconseguir simbòli
cament el millor gol del partit. 

"El més important és la manera 
com es guanya o com es perd, 
sobretot en aquestes categories 
de formació. La nostra tasca ha 
de ser educativa, que els nostres 
jugadors siguin un exemple de 
valors allà on vagin, i anar més 
enllà d'ensenyar a jugar amb 
la pilota", assegura Marc Prat, 
entrenador de l'equip aleví de 
l'EF Urgell que en aquest partit 
hi va estar com un espectador 

OLIMPISME PIRINEUS-BARCELONA 2030 

Aragó i Catalunya 
tornaran a parlar dels Jocs 
després dels de Pequin 
Segons el president aragonès, Javier Lamban 

AGÈNCIES 
I SARAGOSSA/BARCELONA I Els con
tactes entre Catalunya i Ara
gó per provar de configurar 
una candidatura conjunta als 
Jocs Olímpics d'Hivern 2030 
es reprendran després dels de 
Pequín 2022, que comencen 
aquest divendres, i mentres
tant se centraran en aspectes 
tècnics. Així ho va anunciar ahir 
als mitjans el president d'Aragó, 
Javier Lamban, amb motiu de la 
trobada que dilluns va mantenir 
el president del COE, Alejan
dro Bla nco, amb el president de 
la Generalitat, Pere Aragonès, 
i la consellera de la Presidèn
cia, Laura Vilagrà, per abordar 
aquest assumpte, davant de les 
diferències de criteri a l'hora 

d'organitzar una candidatura 
lliga, atesa la postura catalana 
de liderar-la i comptar amb al
tres regions com a col·labora
dores. Lamban va insistir que 
la candidatura és un projecte 
d'Estat que "no poden liderar ni 
Catalunya ni Aragó" a més que 
per separat "tampoc tindrien 
prou força com per liderar un 
projecte d'aquesta naturalesa". 

Davant de la necessitat de ser 
"al més discret possible" com 
li va demanar el president del 
COE, Lamban va subratllar 
que ja "arribarà el moment de 
tornar a parlar dels aspectes 
institucionals" i va anunciar 
que llavors Aragó "tornarà a 
la càrrega amb els mateixos ar
guments del primer dia". 

ja que sortia de quarantena per 
Covid i el seu lloc va ser ocupat 
pel coordin ador del club, Miki 

· Martínez. 
Prat no parla per parlar. 

L'equip prebenjamí de l'EF Ur
gell també va tenir un gest de 
joc net el cap de setmana passat 
en el seu partit al camp de l'Es
cola de Futbol Bellpuig. L'àr
bitre va xiular cessió al porter 
del Bellpuig i els de l'EF Urgell, 

considerant que l'acció no ha
via estat tal cessió, van decidir 
xutar la pilota fora de forma 
intencionada. 

L'Escola de Futbol Urgell, 
com altres escoles del futbol 
base lleidatà, és un exemple de 
cooperació entre municipis. En 
aquesta, en concret, hi ha juga- · 
dors d'Anglesola, Tornabous, la 
Fuliola, Castellserà, Bellmunt, 
Penelles, Montgai i Bellcaire. 

Imatge d'arxiu d'una de les re unions de la candidatura. 

Per la seua part, la Generali
tat, a través de la portaveu del 
Govern, Patrícia Plaja, va as
segurar ah ir que "no hi ha res 
trencat ni res tancat" respecte 
a la candidatura i els xocs que 
hi ha amb Aragó pel tema del 
lideratge, reafirmant que la po-

S[NDIC DE GREUGES 

Ha obert una actuació 
d'ofici i qüestiona que la 
consulta popular només es 
faci a l'Alt Pirineu i Aran 

SEGRE 
Di mec res, 2 de febrer del 2022 

FUTBOL 

Corea del Sud 
va a Qatar i la 
Xina no té opció 
I SEÜL I Corea del Sud va as
segurar la seua presència al 
Mundial de Qatar 2022, al 
qual s'atansa el Japó al gua
nyar l'Aràbia Saudita (2-0) i 
en el camí del qual s'estanca 
Austràlia, a què es va escapar 
la victòria a última hora en la 
visita a Oman (2-2). La Xina, 
per la seua part , es va que
dar sense opcions al perdre 
al Vietnam (3 -1). El conjunt 
xinès, en què el lleidatà Pep 
Muñoz exerceix d'ajudant del 
seleccionador Li Xiaopen g, 
buscava la segona presència 
mundiali-sta després de la de 
Corea i Japó 2002. 

FUTBOL FEMENÍ 

El tècnic del 
Rayo va instar 
a una violació 
I MADRID I La plantilla del Rayo 
Femení va emetre ahir un 
comun icat de rebuig de les 
declaracions que el seu nou 
entrenador, Carlos Santiso, 
va fer fa quatre anys, a l'as
segurar que són "contràries 
a la dignitat de les dones". 
Sant iso va enviar un àudio 
de Whatsapp al seu staff di
ent que els faltava "fer -ne 
una com els de l'Arandina". 
Aquest cas es remu nta al 
2017, quan tres jugadors del 
club burgalès van ser acusats 
d'agredir sexua lment una 
menor d'edat. 

sició catalana "no ha canviat, és 
exactament la mateixa". 
· D'altra banda, el síndic de 

greuges Rafael Ribó va anunciar 
ahir que ha obert una actuació 
d'ofici per estudiar els criteris 
que el Govern ha utilitzat en la 
consulta sobre la candidatura, 
que se celebrarà a la primave
ra i es farà en 77 municipis del 
Pirineu català. 

Segons un comunicat, el de
fensor del poble català vol saber 
els motius pels quals el Govern 
"només considera afectada la 
ciutadania de l'Alt Pirineu i 
Aran (Lleida)" ja que la pro
posta demana cridar a votar 
els majors de 16 anys d'aques
tes comarques, però n'exclou 
d'altres com el Ripollès, el Ber
guedà i el Solsonès. A més, ha 
demanat a la conselleria d'Acció 
Exterior i Govern Obert tenir 
accés a !'"informe jurídic sobre 
la viabilitat jurídica de la con
sulta pel que respecta a aquest 
esdeveniment esportiu", així 
com "conèixer els motius sobre 
per què es considera afectats 
aquests territoris i no d'altres, i 
si es respecta el dret a la igualtat 
entre els ciutadans". 
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ART VÍDEO 

Videoart de 'guerra' 
d'Albert Bayona a Moscou 
El film 'Poble' de l'artista lleidatà, seleccionat al festival rus Now 
& After li Imatges del Ritz de Barcelona el 1936 
J.B. 
I LLEIDA I El nom de l'artista llei
datà Albert Bayona sona cada 
vegada més en l'àmbit del vi
deoart internacional. Fa anys 
que les seues videocreacions 
s'exhibeixen en festivals de tot 
el món dedicats a aquest gènere 
artístic. El cap de setmana pas
sat, Bayona va estrenar un nou 
capítol en la seua etapa pro
fessional, en aquesta ocasió a 
Moscou. El festival Videoart 
Now & After, que se celebra 
des de fa deu anys a la capital 
russa, ha seleccionat un dels 
seus films per a l'actual edició, 
dedicada en especial als me
tratges trobats i que es desen
voluparà fins al24 de febrer. Es 
tracta del vídeo titulat Poble, 
de quatre minuts i mig, que re
memora a través d'imatges his
tòriques d'arxiu la confiscació 
de l'Hotel Ritz de Barcelona 
en l'inici de la Guerra Civil, 
el1936. Bayona ha recuperat 
fragments d'enregistraments 
de la Filmoteca Espanyola de 
quan aquest establiment de 
luxe de la capital catalana es 
va transformar de la nit al dia 
en l'Hotel Gastronòmic Núme
ro 1 després de ser confiscat 
pel comitè revolucionari de la 
CNT-UGT. 

Les imatges històriques re
flecteixen com es van ocupar 
la cuina i els menjadors durant 
aquells primers mesos revo
lucionaris, amb brigades de 
cambrers servint comensals 
populars. 

Bayona ja va presentar 
aquesta videocreació anterior
ment en festivals audiovisuals 
a Marsella o Medellín el2018. 
En el Now & After moscovita, 
el lleidatà comparteix selecció 
amb artistes del Brasil, l'Argen
tina i Rússia i el lleonès Jorge 
Smírez-Quiñories. El programa 
s'exhibeix corn una instal-lació 

'Poble', d'Albert Bayona, recupera imatges del Ritz 'ocupat'. 
AlBERT BAYONA 

L'hotel de luxe es va convertir el1936 en establiment 'popular'. 

de vídeo multicanal en diver
sos museus de la capital russa, 
corn el d'Art Modern, l'Esta
tal d'Arquitectura o el Centre 
Winzavod d'Art Contempora
ni, i també es pot continuar on
line a través de la plataforma 
www. visualcontainer. tv. 

S'ha de recordar com un al-

tre dels seus més recents víde
os, Pandèmia, va ser selecci
onat l'any passat en festivals 
audiovisuals de tot el món: San 
Luis (Argentina), Berlín, Sant 
Sebastià, Singapuri Bolpur 
(Índia), i en el Loop Festival 
Barcelona el mes de novembre 
passat. 

MÚSICA NOVETAT 

MÚSICA PROGRAMACIÓ 

Juan Gómez 'Chicuelo' actuarà a Mollerussa el12 de març. 

El guitarrista flamenc 
Chicuelo, a LAmistat 
I MOLLERUSSA I Els concerts def 
guitarrista de flamenc Juan 
Gómez Chicuelo i el Conr::er
to a tempo d'umore, especta
cle còmic i teatral de música 
clàssica de l'Orquestra de 
Cambra de l'Empordà, són 
les principals propostes de 
la nova temporada d'espec
tacles de L'Amistat de Mo
llerussa. Chicuelo presentarà 
el dia 12 de març el seu nou 
pr ojecte Caminos en una 
iniciativa que es porta a ter
me en coHaboració amb els 
Amics del Bisbe Deig. L'Or-

questra de Cambra de l'Em
pordà arribarà a Mollerussa 
el 18 de juny, de la mà de 
l'Associació de la Música de 
Mollerussa. Inaugurarà la 
temporada una experiència 
cultural de Saó de Ponent, 
sota el nom de ... de llegir, es
criure i altres vicis. Baguls 
de Memòria, el dia 18 de fe
brer. Entre altres propostes, 
el13 de març es durà a terme 
l'obra de teatre familiar Hi 
ha res més avorrit que ser 
una princesa rosa?, de Gra
ppa Teatre. 

Els Premis Nacionals de Cultura, a les biblioteques 
I BARCELONA I Catorze biblioteques públiques catalanes ex
hibiran fins al maig exposicions per difondre l'obra de les 
persones i entitats que van rebre els Premis Nacionals de 
Cultura 2021. La biblioteca Maria Barba! de Tremp mostrarà 
aquest mes de febrer l'activitat del festival Dansàneu, a les 
Valls d'Àneu, un dels guardonats l'any passat. 

Aerosmith cancel·la la gira europea per la Covid 
I MADRID I La popular banda de rock Aerosmith va anunciar 
ahir la canceHació de la gira europea, prevista entre juny 
i juliol, 1 eri la qual havia de tocar al Wanda Metropolitana 
de Madrid. La banda liderada per Steven Tyler va motivar 
l'anuHació a causa que "la situacjó sanitària no millora" per 
la Covid i per "la dificultat que suposa per als viatges, amb 
canvis i restriccions". 

El grup manresà Falcon & Firkin viatja al 
Mediterrani al seu disc 'Brisa de mar' 

El cantant i líder del grup, Jordi López, en a(ció a s•tges. 

1 LLEIDA I El grup manresà Falcon 
& Firkin celebra aquest 2022 els 
seus quinze anys de trajectòria 
amb la publicació del seu novè 
disc, Brisa de mar, en el qual 
la banda liderada pel cantant 
i compositor Jordi López dei
xa de banda els seus anteriors 
treballs més rockers i elèctrics 
per tomar-se més acústics en un 
viatge musical a la Mediterrà
nia. Jordi López, de promoció a 
Lleida d'un àlbum que presenta
ran en directe aquest diumenge 

al teatre La Casa dels Contes 
de Barcelona, a Gràcia, va la
mentar "la dificultat en aquesta 
mala època actual per trobar 
locals on presentar les nostres 
cançons". 

En aquest sentit, el grup va 
publicar el disc la setmana pas
sada, tant en format físic com 
a través de les xarxes socials. 
"Però a internet tot va molt rà
pid, a un ritme frenètic, l'ende
mà ja s'obliden del teu treball", 
va comentar aquest artista que 

ha volgut traslladar a Sitges 
- on té la segona residència- un 
àlbum amb "unes cançons més 
personals, històries curtes que 
parlen de platja i d'estiu, que 
suposo que és el que ara agra
da més a la gent, sobretot els 
que vivim a l'interior, ja sigui a 
Manresa o Lleida". Val a desta
car que a Brisa de mar han col
laborat artistes com Pep Sala, 
Natxo Tarrés, Pemi Rovirosa, 
Dani Flaco i Joan Masdéu, entre 
d'altres. 
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