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La foguera del turó de la Seu Vella ja estava ahir a punt per a la festa.

Tot a punt per viure Sant Joan
La capital encendrà 22 fogueres per celebrar la nitmés curta de l’any || Entitats
excursionistes surten a la recerca de la flama del Canigó

TRADICIONSACTIVITATS

❘ LLEIDA ❘Tot a punt a les comar-
ques de Ponent per viure aques-
ta nit una de les grans tradicions
catalanes, la revetlla de Sant Jo-
an. Segons les previsions, diver-
ses associacions, entitats veïnals
i grups d’amics encendran un to-
tal de 22 fogueres a la ciutat de
Lleida, segons el llistat d’auto-
ritzacions de la Paeria. Entre
aquestes fogueres destaca la del
turó de la SeuVella, que aquest
any estrena revetlla al nou parc
de Santa Cecília, amb actuaci-

ons dels grups Pepet i Marieta,
La FamíliaTorelli i PD Uriroots.
La flama del Canigó, responsa-
ble d’encendre les fogueres ar-
ribarà a la Paeria a les 20.00 ho-
res, moment en què se celebra-
rà la recepció oficial. El Centre
Excursionista de Lleida, els ci-
clistes del ClubTerraferma i el
Grup Cultural Garrigues seran
els responsables de portar la fla-
ma des del cim del Canigó. El
mateix farà la Penya Pedal i el
Centre Excursionista de Bell-

puig, que també van sortir ahir
cap al Pirineu a la recerca de la
flama. En el viatge de tornada,
abans d’arribar a Bellpuig, pas-
saran perTàrrega. La capital de
l’Urgell ha cancel·lat la revetlla
per retallades pressupostàries,
però oferirà diverses activitats
aquest cap de setmana emmar-
cades en la festa de Sant Joan.
Dissabte, el grup de Diables BAT
celebrarà els 25 anys amb un es-
pectacle piromusical a la plaça
de l’Hort del Barceloní, que cul-

minarà amb un concert dels
grups Naraina i 5 Sentits. La Seu
és una altra de les ciutats que
comptaran amb una actuació de
diables. Serà aquesta nit, des-
prés d’encendre la foguera a la
plaça dels Oms.Així mateix, Sort
celebrarà demà la 22a edició de
la Xollada d’Auvelles ambTiso-
ra. D’altra banda, el Gremi de
Forners de Lleida va fer entre-
ga ahir de la tradicional coca de
Sant Joan al primer lleidatà de
l’any, Kaasem.

SOCIETAT

Espectacle teatral
ambmúsica i
màgia a Solsona

OCI

❘ SOLSONA ❘ El Consell d’Infants
iAdolescents de Solsona ha
organitzat una representació
teatral diumenge sota el títol
Per art de música, un espec-
tacle de màgia visual i tea-
tre còmic. Se celebrarà alTe-
atre Comarcal de Solsona i,
com que és un espectacle in-
tergeneracional, es concedi-
rà entrades gratis a les pare-
lles formades per nens i jubi-
lats.

Retard en l’ajuda
per a pares de
nens amb càncer

SALUT

❘MADRID ❘ El ministre deTreball,
Valeriano Gómez, va al·legar
ahir motius de“complexitat”
per justificar el retard de qua-
tre mesos del Govern en
l’aprovació del reglament per-
què els pares de fills amb càn-
cer o una altra malaltia greu,
que requereixin un ingrés
hospitalari, puguin sol·licitar
la baixa laboral i beneficiar-
se de la prestació correspo-
nent.

Estudien crear
la Denominació
d’Origen Andorra

VINS

❘ SANT JULIÀ DE LÒRIA ❘ L’andorra-
na Casa Beal, propietat de la
famíliaTorVisa, comercialit-
za un vi d’alta muntanya amb
el nom Cim del Cel, elaborat
amb la varietat gewürztrami-
ner. Es tracta del primer vi
que es produeix aAndorra
després de segles. Els seus
productors proposen ara cre-
ar la Denominació d’Origen
Andorra.

Kaasem, el primer lleidatà de l’any, va rebre ahir la coca.

Els excursionistes de Bellpuig van sortir ahir cap al Canigó.

LLEONARD DELSHAMS AJUNTAMENT DE BELLPUIG

GREMI DE FORNERS DE LLEIDA

La senyora

Francesca Llonch Balart
Vídua de Josep Bigorra

Ha mort el dia 22 de juny als 88 anys.

(A.C.S.)

Filla, Sílvia, i Ramon Espinet; néts, María, Félix, Víctor, i Oriol i Mariona Espinet,
i família tota.

En assabentar els seus amics i coneguts de tan sentida pèrdua, us informem que
avui estarà al Tanatori Jardí La Lleidatana.

Demà divendres, dia 24, tindrà lloc el funeral, que anunciarem oportunament.

Lleida, 23 de juny del 2011DM: Tanatori Jardí La Lleidatana. Camí de Montcada, s/n.
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