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Tècnics de la Diputació
visiten avui Mont-rebei
Lleida
REDACCIÓ
Tècnics de la Diputació de Lleida
visiten avui Mont-rebei per tal
de valorar la situació, després de
l’esllavissada de roques de dissabte. Així ho va confirmar ahir
Josep Ibarz, vicepresident quart
de la Diputació.
A més, la Diputació de Lleida
col·laborarà econòmicament en
l’arranjament del camí municipal
de Sant Esteve de la Sarga que dóna accès al congost de Mont-rebei. Ibarz, que va dir “compartir
la preocupació de l’alcalde de la
localitat afectada, Jordi Navarra”,
va explicar que la via que dissabte va patir una esllavissada de roques és un camí municipal asfaltat del municipi de Sant Esteve de
la Sarga i que, des de la Diputació,
es col·laborarà en l’arranjament
de la via i, si cal, es farà que s’impliquin altres institucions, com la
Generalitat de Catalunya.
El representant de la Diputació va informar que l’Ajuntament
de Sant Esteve de la Sarga co-
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Vallfogona de Balaguer
rebateja el pavelló amb
el nom de Meritxell Serret
FOTO: Jordi Navarra / La via resta tallada a causa de l’esllavissada

mençarà avui les tasques de retirada de les roques de la calçada.
Així mateix, va explicar que l’Ajuntament farà arribar a la Diputació
un informe sobre punts de riscs
i que, un cop analitzat i valorat
aquest projecte, “si es considera
tècnicament que hi ha punts de

riscs, la Diputació ajudarà econòmicament” a l’estabilització dels
terrenys. La presidenta de la Diputació, Rosa Maria Perelló, també va manifestar que la seguretat
de la zona és primordial.
El passat hivern ja va haver-hi
una altra esllavissada a la zona.
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CONSUMEIXES,
ESTEM AL TEU
COSTAT.

SI TENS UNA INCIDÈNCIA AMB EL VOL,
L’AGÈNCIA CATALANA DEL CONSUM SEMPRE ESTÀ AL TEU COSTAT
PER INFORMAR-TE, PER ORIENTAR-TE I PER PROTEGIR-TE.
#CADAVEGADAQUECONSUMEIXES

Vallfogona de Balaguer va inaugurar ahir el pavelló Meritxell
Serret, en honor a l’exconsellera
d’Agricultura de la Generalitat,
actualment a Brussel·les.
L’alcalde del poble, Xavier
Castellana, explica que la iniciativa va sortir de la celebració
de l’aniversari de l’1-O, a través
d’una petició de l’ANC i els veïns

del municipi que demanaven
posar el nom de Serret al pavelló. “Vam considerar que convenia ficar un reconeixement a
l’exconsellera com a veïna de la
localitat, per la seva tasca com a
consellera i com a política, i més
tenint en compte la situació excepcional en la que es troba”,
manifesta l’alcalde.
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La massificació marca la primera
baixada de falles de l’any a Durro
Alguns pobles es plantegen restringir el nombre de fallaires
Durro
NÚRIA CASTELLS
Des de que va ser declarada Patrimoni Mundial per la Unesco fa quatre anys, la festa de les
falles del Pirineu no para de sumar participants i espectadors.
El que en principi és motiu d’orgull per a una tradició mil·lenària
comença a comportar molèsties
i problemes per la massificació.
L’any passat, pobles com el Pont
de Suert i Vilaller van enregistrar
prop de 400 fallaires respectivament, una xifra impensable fa
uns anys. Durro va estrenar dissabte la temporada amb més de
200 fallaires, entre nens i adults,
que van ocupar l’esplanada de
l’ermita de Sant Quirc i van tenir
dificultats per encendre les falles
per la gran quantitat de fallaires i
també de públic. Les restriccions
de vehicles als accessos ja fa anys que es produeixen per evitar
col·lapses de trànsit, però ara
es comencen a plantejar la seva
aplicació també en les baixades
de falles per raons de seguretat i
respecte a la tradició. Els primers
que començaran a restringir les
baixades són alguns de la Vall
de Boí. Boì, que celebra la festa
la nit de Sant Joan, va fer pública una circular on acota el nombre máxim de fallaires en 150, i
d’aquests només podran baixar
els veïns del poble més un per casa, els empadronats a la Vall i els
titulars de segones residències.
Així, es pretén reduir la massificació que porta a baixar falles a
moltes persones de fora dels pobles, especialment turistes.

La temporada
de falles segueix
amb les de la
Pobla de Segur i
acaba a Llesp
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Avui se celebren les falles a La
Pobla de Segur, les segones
de la temporada, i dissabte
se celebraran les de Senet. El
dia fort, però, serà diumenge,
quan Alins, Arties, Boi, Casós, Isil, Les, el Pont de Suert
i Vilaller celebren la festa del
foc. El 29 són les de Barruera
i València d’Àneu, les últimes
de juny, i les primeres de juliol
són el dia 6 a Eril la Vall i Alós
d’Isil. El 19 de juliol són a Taüll
i el 27, les últimes, a Llesp.
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