
Engeguen un projecte pioner 
per forjar l’acollida de joves 
emigrats sols als Pirineus
La iniciativa, presentada a Tremp pel conseller    
El Homrani, contempla obrir dos pisos per acollir
El conseller de Treball, Afers 
Socials i Família, Chakir El 
Homrani, va presentar ahir 
a Tremp el projecte AVENIR, 
una iniciativa pionera 
per fomentar l’acollida i 
integració de joves emigrats 
sols als Pirineus, que preveu 
obrir dos pisos per acollir 
inicialment un total de 10 
joves. 

Tremp
REDACCIÓ
Aquest projecte s’emmarca dins 
del programa europeu de coo-
peració transfronterera POCTEFA 
per promoure el desenvolupa-
ment sostenible i la revitalitza-
ció de les regions frontereres de 
Catalunya i França i està finançat 
amb un milió d’euros. En aquest 
sentit, el conseller El Homrani va 
destacar el caràcter “transfron-
terer” de la iniciativa. “Aquest 
projecte és aliança, complicitat 
i treball conjunt per aconseguir 
millors objectius”, va afirmar el 
conseller. 

El Homrani va dir que aquest 
projecte ha de ser palanca de 
transformació a Catalunya i a 
França i va reivindicar “la diver-
sitat del nostre país i el treball 
per enfortir-la”. “Hem de pren-
dre consciència que no som una 
illa, que els reptes que tenim com 
una comunitat són compartits i 
que l’arribada i acollida de joves 
emigrats són un repte col·lectiu 
a nivell d’Europa”, va declarar el 
conseller. 

Cal tenir en compte que el pro-
jecte AVENIR té tres anys de dura-
da i permet impulsar l’Estratègia 
catalana d’acollida i inclusió d’in-
fants i joves migrats sols, a simili-
tud dels programes de formació i 
inserció que França desenvolupa 
a la regió dels Pirineus per aquest 
col·lectiu. “És un projecte refe-
rencial que volem que sigui pa-
lanca de canvi també del sistema 
de protecció”, va explicar el con-
seller durant la seva presentació. 

El projecte AVENIR preveu 
obrir properament dos pisos per 
acollir inicialment un total de 

FOTO: Govern/ Imatge de la visita del conseller El Homrani a Tremp per presentar el projecte

Milloren els 
abonaments 
de bus entre 
Solsona i 
Barcelona

Concurs ‘Dolç’ 
de Balaguer, 
obert a tota la 
ciutadania

Bellvís marida 
amb un concert 
la cultura de les 
lletres i el vi

Territori ha millorat els 
abonaments del servei de 
bus entre Solsona i Barce-
lona. D’aquesta manera, 
es dóna resposta als sug-
geriments rebuts per part 
dels usuaris i del Consell 
Comarcal del Solsonès. 
D’una banda, s’amplia fins 
a 180 dies el termini de va-
lidesa dels abonaments de 
transport en els serveis en-
tre Solsona i Barcelona, i de 
l’altra, s’ofereix la possibili-
tat d’abonaments de cinc 
viatges en 180 dies pels qui 
no en fan ús tan intensiu. 

En el marc de la Fira Q d’en-
guany, la Paeria de Balaguer, 
l’Associació de Comerciants 
de Balaguer 2021 i l’Associa-
ció Gastrobar han organitzat el 
concurs Dolç de Balaguer. Per 
sisè any consecutiu es durà a 
terme el Concurs de Cuina de 
Fira Q Balaguer, De la nostra 
terra al plat. En aquesta edició, 
però, amb un canvi significatiu: 
se celebrarà un concurs per es-
collir un dolç típic de Balaguer, 
amb la voluntat que esdevingui 
una marca gastronòmica típica.

La Biblioteca Municipal de Bell-
vís s’ha adherit per primer any 
al cicle Lletres i vins dins el pro-
jecte de Biblioteques amb DO, 
que vol abordar la cultura del 
vi des d’altres vessants. El du-
et Carlitos Miñarro i Pep Lla-
dó van presentar el seu nou 
projecte Rumba Blanca davant 
d’un públic que havia exhaurit 
les inscripcions en dos dies. Els 
dos músics van mostrar la seva 
vessant més poètica. El concert 
va anar maridat amb un tast 
de vins a càrrec de Rosa Xifré 
i Joan Penella, propietaris del 
celler Matallonga de Fulleda. 

El conseller va visitar ahir la tarda 
el municipi de Montgai, que acull 
els joves MENA per les tasques 
de neteja dels aiguats. El Homra-
ni va assegurar que “hem de ser 
conscients que la feina comen-
ça als pobles, als barris i ciutats 
d’aquest país, per això les políti-
ques de treball i socials no tenen 
sentit sense el municipalisme”. 

Reivindica els 
pobles com a 
garants per la 
integració social

FOTO: Anna Feixas / El conseller també va visitar Montgai a la tarda

10 joves migrats sols. El projecte 
combinarà la part educativa i so-
cial amb la formativa i laboral. En 
aquest sentit, en el primer àmbit 
es fomentarà sobretot el desco-
briment de l’entorn de muntanya 
des d’un punt de vista cultural, 
esportiu, lúdic i de lleure per ge-
nerar vincles socials i afecció dels 
joves emigrats al territori. 

La part formativa i d’inserció 

laboral es fixarà especialment en 
l’àmbit de les professions de mun-
tanya. En aquest sentit, el projec-
te prioritza i es centra en oferir als 
joves una sortida formativa i pro-
fessional adaptada a les necessi-
tats específiques dels Pirineus. 

El Homrani va destacar que 
aquest projecte “també suposa 
una oportunitat per reflexionar 
sobre quin és el futur del territori, 

com generar activitat econòmica 
sostenible i oportunitats perquè 
els pobles no es buidin”. “Hem 
d’aprofitar aquest projecte per 
generar palanques, a l’entorn de 
l’ocupació, l’acreditació professio-
nal i els professionals del territo-
ri”, va dir el conseller. El Homrani 
va presentar aquest projecte als 
alcaldes, regidors i tècnics comar-
cals de l’Alt Pirineu. 
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FOTO: Rock de Kasba / Kop es una potente banda que repite en el festival reivindicando su particular ‘Revolta’. El cartel ya ha quedado completado con las seis bandas en liza este año

El próximo día 28 de marzo, el Es-
bart Bell-Camp de Alguaire volve-
rá a servir de escenario para la se-
gunda edición del Makot Fest, en 
el que entrarán en liza seis ban-
das, a partir de las 20.30 horas, en 
una velada gratuita.

Las actuaciones teóricamente 
estelares correrán a cargo de los 
tres grupos invitados al certamen 
-Kop, Milenrama y The Capaces-, 
mientras que las tres formaciones 
de la demarcación de Lleida se-
leccionadas de las 20 aspirantes 
al concurso previo -Blindpoint, 
Saüc y Hollow Cry- se encargarán 
de abrir la tanda concertística.

Kop repiten en esta cita anual 
con su EP, ‘Revolta’ (Rock de Kas-
ba) que incluye seis temas reivin-
dicativos impregnado del color 
de las calles. Curiosamente, la 
canción ‘Tres voltes rebelds’ par-
te de los versos de Maria-Mercè 
Marçal cediendo el protagonismo 
a las mujeres, de ahí las colabo-
raciones de Marta (The Capaces), 
Pimen (Milenrama) -ambas ban-
das también en el Makot Rock-, 

Momo (Violets), Triki (ex Els Tron-
chos) y Carla Uyn.

Milenrama, grupo de Sarrià de 
Ter que cultiva el punk-hardcore, 
llega presentando su disco ‘Cora-
zón y Actitud’, tras haber partici-
pado en los principales festivales 
de la Península y haber pasado 
por el Adictes Fest de Tàrrega y el 
Kalikenyo Rock de Juneda.

The Capaces aterrizan en Al-
guaire inmersos en la gira de sus 
20 años, dos décadas en las que 
se han consolidado como un refe-
rente del punk-rock estatal.

Blindpoint, grupo de metal de 
Lleida que triunfa con su álbum 
‘Throug the ashes of life’; Saüc, 
banda de Balaguer de rock duro 
en catalán que está ultimando 
su álbum de debut, y Hollow Cry, 
formación de Tremp de metalco-
re que pasea su disco ‘From ashes 
to flames’, acceden a uno de los 
tres premios: grabación de una 
maqueta, rodaje de un videoclip 
o ‘book’ fotográfico. 

Los tres son quinteto y tam-
bién fueron finalistas de distintas 
ediciones del Pepe Marín Rock.

FOTO: Paranoide / Hollow Cry viajan con su disco ‘From ashes to flame’ FOTO: Isma Boldú / Saüc está trabajando en su primer larga duración

FOTO: Jordi Fu / Blindpoint pasea su álbum ‘Throug the ashes of life’

El II Makot Fest convoca el 28 de 
marzo a seis bandas en Alguaire
ANDRÉS RODRÍGUEZ

Lleida
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