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Cremen unes
500 tones de palla
a Gimenells i
Pl

""

Pn

Un incendi va calcinar ahir durant la matinada· una pila de
palla de 40 metres x 20 metres
i uns 4 metres d'alçada, entre
400 i 500 tones, al terme municipal de Gimenells i Pla de
la Font. Els serveis d'emergències van ser alertats del foc a
les 22.46 hores i no va haver-hi
perill per la granja que hi havia
més propera a la zona.

Un ferit lleu en un
accident entre dos
turismes a la C-233, ·
al terme d~rbeca
Una persona va resultar ahir
ferida de caràcter lleu en un accident entre dos turismes que
es va registrar al quilòmetre 68
de la C-233, al terme d'Arbeca.
Emergències va ser alertada a
les 17.21 hores i es van desplaçar Bombers, SEM i Mossos.

Comença la vuitena
edició del Formació
"1 n
e!'
tor"stes
'li

La 8a edició del programa Formació 3.0, una acció formativa
organitzada pel Servei Català
de Trànsit (SCT) i ANESDOR (Associació Nacional d'Empreses
del Sector de les Dues Rodes)
que s'adreça als conductors i
conductores de motocicletes,
començarà el cap de setmana.

El Col·legi de Metges registra 4
agressions físiques.i verbals als
professionals durant el 2021
Anima a denunciar-les i comunicar-les a l'ens per
oferir assessoram~nt jurídic i suport psicològic
Lleida
REDACCIÓ
El Col·legi Oficial de Metges de
Lleida (COMLL) va registrar l'any
2021 quatre agressions físiques i
verbals a professionals, el doble
que l'any anterior. De fet, l'ens
anima els col·legiats a denunciar
totes les agressions sofertes en
l'àmbit professional, tant les de
caire verbal com les físiques i a
comunicar-les al Col·legi per facilitar als afectats assessorament
jurídic en el procés de denúncia i,
si fos necessari, suport psicològic
a través del Programa d'atenció
integral al metge malalt (PAIMM).
Dissabte és el Dia Europeu contra
les Agressions a Metges i Professionals Sanitaris i el COMLL vol
aprofitar per cridar l'atenció de
la ciutadania sobre les agressions
físiques i verbals que pateix el
personal sanitari i les seves conseqüències.
Segons l'informe de la policia espanyola presentat el 3 de
març de balanç de les agressions

a professionals sanitaris durant
el 2021, les denúncies registrades arreu de l'Estat va ser 225,
un 14% més que l'any anterior.
Les causes podrien ser la tornada a la presencialitat als centres
hospitalaris i de salut, així com la
vigilà ncia del compliment de les
mesures higienicosanitàries. El
perfil més freqüent de l'agressor
és un home d'entre 36 i 55 anys i
de nacionalitat espanyola.
En aquest sentit, el Col·legi
de Metges de Lleida assenyala
que la violència contra els facultatius "afecta l'activitat sanitària,
la salut de la persona agredida i
trenca la relació de confiança entre els metges i els pacients". Les
agressions a metges es consideren delictes des de 2017, quan
els facultatius van ser reconeguts
com a autoritat sanitària. Les penes que castiguen els agressors
oscil·len entre els 3 i els 6 anys de
presó, multes i indemnitzacions
per la via de responsabilitat civil.
El COMLL reivindica el12 de març

FOTO: CSIF I Manifestació davant del CAP de Balaguer per una agressió
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el Dia Europeu contra les Agressions a Metges i Professionals Sanitaris. Aquesta campanya de sensibilització socia l se celebra a tot
Europa per tercer any consecutiu,
ja que va ser oficialment declarada per la Confederació d'Ordres
Mèdiques Europees el 2020, rei-

La Noguera i el Pallars
Jussà, les comarques més
afectades per la sequera
Segons el DeBoscCat, el 2021 trenca
amb dos anys de recuperació de boscos
lleida
REDACCIÓ
El 2021 ha estat un any excepcionalment sec al país, exceptuant a
la meitat sud. L'informe anual del
DeBosCat, la xarxa de monitoratge del Decaïment dels Boscos de
Catalunya; va registrar gairebé
4.000 noves hectàrees afectades per sequera, trencant la lenta recuperació iniciada pels boscos catalans fa dos anys, després
d' un 2016 amb molta incidència .
Més de 15.000 hectàrees de bosc
han patit decaïment forestal el
2021 i només 1.440 s'han . recu-

perat d'afectacions anteriors. La
Noguera, Pallars Jussà, Osona i
Berguedà tenen el major nombre d'hectàrees de bosc afectades i l'Empordà agrupa més del
40% de la nova superficie afectada. En canvi, les Terres de l'Ebre
i el Camp de Tarragona romanen
pràcticament inalterades per les
pluges estivals.
La xarxa de monitoratge del
Decaïment dels Boscos de Catalunya, impulsada pel Departament
d'Acció Climàtica, Alimentació i
Agenda Rural i coordinada pels
Agents Rurals i el CREAF, asse-

FOTO: CREAF Un bosc de la Noguera afectat per la sequera
nyala en l'informe del 2021 que
només 1.440 hectàrees forestals
s'han recuperat, en comparació
amb les 10.300 que havien cicatritzat el 2020, en un any que va
ser extraordinàriament plujós.
Tot i això, destaca que més de
15.000 hectàrees han empitjorat
la seva situació el darrer any.

En aquest sentit, l' informe del
DeBosCat constata que el 2021
s'ha duplicat la superficie de bosc
afectada per sequera respecte a
la campanya de l'any anterior. Mireia Banqué, tècnica del CREAF i
coordinadora del DeBosCat, afirma que "són resultats poc optimistes". "Per una banda, s' han
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terant amb aquest acte que la segurêtat dels metges a la feina és
la base per una atenció mèdica
de qualitat.
Cal recordar que recentment
una dona va ser condemna a sis
mesos de presó per agredir una
infermera del CAP de Balaguer.

registrat 68 nous episodis de sequera que han afectat gairebé
4.000·hectàrees i, per altra, hi ha
11.900 que ja registraven decaïment d'anys anteriors i han empitjorat la seva afectació", explica.
· "Quan un bosc queda debilitat
per la sequera, la pluja dels anys
següents determina si els arbres
es recuperen o acaben morint",
remarca Banqué. És per això que
revisiten cada any les zones de
bosc afectades prèviament i enguany han vist "un canvi de tendència", comenta la coordinadora
del DeBosCat. "Veníem de dos o
tres anys bons, on es veia una recuperació clara, però la sequera
del 2021 ha trencat la dinàmica
positiva", assenyala.
En aquest sentit, cal indicar
que a nivell territorial, les comarques amb més superficie afectada són la Noguera i el Pallars Jussà amb més de 3.000 hectàrees
afectades cada una, tot i que no
s'hi han registrat noves afectacions durant el 2021.
·
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La guitarrista leridana
Maria Ribera Gibal
dirige las lli Jornades de
Guitarra de Catalunya
Las conferencias y recita les se abr·en
en Barcelona y luego estaran de gira
La tercera edición de las
Jornades de Guitarra de
Catalunya, impulsadas por
la guitarrista leridana Maria
Ribera Gibal, arrancan en
Barcelona antes de recorrer
todo el territorio catalan.

La banda catalana Stay Homas
publicó ayer junto al panameño Rubén Blades la canción 'Es
por ti', segundo avance de su
mixtape 'Here2play' que saldra
a la luz mañana viernes. Según
Halley Records, 'Here2play' es
un recopilatorio de seis canciones que nacieron en la terraza
de la casa donde viven los tres
miembros de la formación y que
ahora cobran vida nueva en formato digital, con la colaboración
de Rubén Blades, Manu Chao,
Juanito Makandé y Vic Mirall as.

'Es por ti' es una canción de
desamor que tiene "un aire a
Jarabe de Palo gracias al Hammond del maestro Toni Saigi
'Chupi', teclista de cabecera de
Pau Donés", según la discografica. El grupo, que se hizo famoso durante el confinamiento
gracias a las composiciones que
compartió en las redes sociales
desde su terraza, recupera ahora alguno de aquellos temas.
Stay Homas estara en concierto en el festival Talarn Music
Experience ellS de julio.

Marcel·lí Borrell I opinio@lamanyana.cat
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Dos al preu d'un
~ història. Gotham City, ahir,
a les novetats: reaparició d'una Caavui, demà? La ciutat es veu
tWoman mel·líflua i gata maula com
sacsejada pel violent assassi- acostuma; la sincopada figura del
nat de l'alcalde a mans d'un justicier Pingüí aparatós i sapastre qual conemmascarat que signa les seves acvé al súper heroi; i itatxin, tatxin!,
tuacions sota el nom d'Enigma, això
la misteriosa, estentòria, rogallosa
obliga l'altre emmascarat de la city,
i riallera figura nocturna d'un altre
el Batman, a perseguir les criminals
emmascarat justicier que respon
accions del vindicatiu psicòpata ...
(o no) a l'agraït epítet Enigma. Tal
Les formes. Si existeix un persocom sona. Per tant, dos venjadors al
natge polimorf i poliform, aquest
preu d'un, dos psicòpates justiciers
és, sens dubte, el Batman, l'Home deambulant amunt i avall al llarg
Muricec, creat en
d'una llarga pel·lí1939 pel tàndem
cula (tres horetes
Bob Kane & Bill
i escaig) farcida
'The Batman'
Finger sobre 'pulp',
de persecucions,
és a dir, de 'usar y
cops d'efecte i
Director:
tirar' per Detectid'afecte, per gauMatt Reeves.
ve Comic. Malgrat
di de batmaníacs
Intèrprets:
haver complert.
irredempts. l'altra
Robert
83 anys, Batman
novetat radica en
Pattinson, Zoe
segueix àgil i cel'actor que persoKravitz, Andy ..
pat com sempre.
nifica (és un dir)
Serkiys. USA,
Això sí, més neul'etern Home Mu2022.
175'. JCA
ròtic i aHucinat
ricec, un taciturn
Alpicat, Centre
que un psicòpata
Robert Pattinson
Mollerussa,
fugit d'un maniescapat d'un capíMajestic
comi gòtic. Ara,
tol del vampiresc
fidel al ritme d'un
'Crepúsculo'. Fins
Tàrrega,
Batman cada dos
la propera, friends
Audiovisuau
per tres, s'estreand enemies!
Vi el ha
na "The Batman",
El fons. Qui riu el
aquest cop dirigit
darrer, riu millor.
pel tal Matt ReeClar que cal saber
ves (Nova York, SS anys), que també
qui és el darrer.
ha signat el guió amb la col·labora- La imatge. l'automòbil desbocat enció interessada de Peter Craig. Nocmig la cerimònia funerària municiturnitat i traïdoria, pluja a bots i bapal amb l'esglai general.
rrals, mastegots i trets a dojo, a bord
La frase. "El miedo es una arma de
de motos i automòbils atota merda,
destrucción masiva", etziba un crípentre pinxos de barri, corruptes sistic i amenaçador Batman. La por mai
tèmics, apocalíptics polítics i polis
no falla, per a bé i per a no tant.
enrotllats enmig d'una cursa inaca- La recomanació. Superlativa vetbable d'enigmes criminals digna
llada reservada a fans del muricec
d'un campament estiuenc de boys androgin i col·leccionistes de súper
scouts salvapàtries. Pel que respecta
herois.

L

FOTO: Teresa Uordes I Maria Ribera es una especialista en Emili Pujol
11-XX)', a quien seguira el guitarra de la història, para luego dar
rrista Miguel Javaloy ofreciendo · paso a un recital de Jordi Sàbat.
música de aquellos momentos.
Las Jornades de Guitarra de
Finalmente, el día 25 la propia
Catalunya induiran conferencias,
Maria Ribera propondra una reconciertos, talleres, rutas, expositrospectiva sobre el instrumento
dones y actividades pedagógicas
a lo largo de los 4SO años del na- que llegaran a diferentes puntos
cimiento de Joan Carles Amat, el
del territorio. La entrada es graautor del primer tratado de guitatuïta y sin reserva previa.

Niño de Elche
y Samantha
Hudson se
suman a Sónar
N1ño de Elche y Samantha Hudson son algunos de los mas de
30 nombres que se han incorporado a Sónar Barcelona 2022,
que se celebrara del 16 al 18 de
junio. Estos artistas se suman a
Chemical Brothers, The Blaze,
Moderat, C.Tangana, Arca, Eric
Prydz, Headie One, Morad, Bonobo, Nathy Pel uso y Overmono,
entre otros.

Stay Homas lanza 'Es por
y
ti' junto a Rubén Blades _
estaró en el Talarn Music

CRITICA CINEMA

lleida
ANDRÉS RODRÍGUEZ
"No es un simple festival, es mucho mas", comenta Maria Ribera
Gibal a LA MAÑANA, la guitarrista
de Guissona que lo dirige, especialista en la obra de Emili Pujol y
autora del libro 'Emili Pujol Villarrubí, retrat d'un guitarrista'.
El Palau Robert de Barcelona
acoge el viernes (18.00 horas) la
primera de las tres conferencias
mus1cales en torno al mundo de
la guitarra en Catalunya. Guillem
Pérez-Quer abrira la tanda con
'Una ullada als grans mestres catalans; la seva emprempta i reptes de futur en un món globalitzat'. El profesor del Conservatori
Superior del Liceu hablara de la
pedagogía de la guitarra antes de
ofrecer un pequeño recital.
El día 18 sera el turno del historiador Josep Maria Mangado
que hara un repaso a la evolución guitarrística con 'Barcelona,
ciutat de guitarristes (segle XVI-
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FOTO: Angel Medina I Niño de Elche lleva su 'Concert de músika festera'

