
de decidir, i al final pòster serà el 
govern que determini el que es 
pot fer i el que no”. En els altres 
dos municipis de l’Alta Ribagorça, 
com el Pont de Suert i Vilaller, en-
cara no s’han fet reunions entre 
ajuntament i veïns. Els tres alcal-
des de la comarca sí han acordat 
decidir de forma consensuada i 
sempre en funció de l’evolució 
dels contagis i de les directrius 
que determini el departament de 
Salut de la Generalitat i el Govern 
de l’Estat. L’alcaldessa de Vilaller 

Les falles, pendents del Covid-19
Ajuntaments i veïns comencen a plantejar-se si mantenen       
o no la festa del foc que se celebra els mesos de juny i juliol
Vall de Boí
NÚRIA CASTELLS
Alguns municipis del Pirineu ja 
han començat a plantejar-se si 
mantenen les baixades de falles 
aquest estiu (se celebren juny i 
juliol) davant la situació provoca-
da pel covid19. Tot i que és molt 
d’hora per decidir ja que les falles 
no es comencen a organitzar fins 
al mes de maig, la situació actu-
al obliga a comença a pensar-hi, 
ja que per aquestes dates, per  
exemple, si és habitual que ja 
s’hagin fet públics els cartells i ca-
lendaris de falles. Un dels primers 
municipis que ha començat a par-
lar sobre el tema és la Vall de Boí, 
a l’Alta Ribagorça, que divendres 
passat va realitzar una reunió per 
videoconferència entre els repre-
sentants de l’Ajuntament i de les 
associacions de veïns per tal de 
mostrar una posició conjunta de 
cara, no només a les baixades de 
falles sinó també de la celebra-
ció de les festes majors d’estiu, 
tenint en compte que al maig es 
vol anunciar els esdeveniments 
que es posposen i els que queden 
anul·lats definitivament. Algunes 
de les propostes que van sorgir 
són anular les festes majors i ce-
lebrar baixades de falles restrin-
gides en nombre de persones i 
amb totes les mesures de segure-
tat o fer les falles tots els pobles 
el mateix dia en una data per de-
terminar. L’Ajuntament de la Vall 
de Boí recollirà propostes i farà 
una enquesta per consensuar-les 
entre tots els veïns. L’alcaldessa 
de la Vall de Boí, Sonia Brugue-
ra, manifesta que “per part de 
la vall, estem intentant anar tots 
a una, però encara s’ha d’acabar 

El Patronat 
de Turisme 

divulga Lleida 
via ‘on line’

FOTO: ACN / Una baixada de falles restringida o fer-la el mateix dia a cada poble és una de les opcions que es plantegen a la Vall de Boí
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Estudi pioner 
al Pallars sobre   
els carnívors a 
la Prehistòria
Els investigadors Maite Arilla, 
Jordi Rosell i Ruth Blasco han fet 
un estudi experimental amb car-
nívors salvatges del Pallars amb 
l’objectiu d’explicar quin era el 
seu comportament durant la Pre-
història. L’estudi s’ha publicat a 
la revista Scientific Reports, i han 
reproduït diversos campaments 
neandertals de curta durada i la 
seva posterior exposició a l’acció 
dels carnívors salvatges. 

L’Ajuntament de Fraga va comen-
çar ahir els treballs de mante-
niment i asfaltatge dels camins 
rurals de la zona de Llitera i Vin-
camet. L’empresa que els fa és 
Hormigones Grañén S.L. i l’im-
port de l’obra és de 19.800 euros. 
Està previst que les obres durin 
aproximadament uns deu dies si 
no hi ha inclemències meteorolò-
giques que ho impedeixen.

Fraga comença 
els treballs de 
manteniment 
dels seus camins

FOTO: Aj. de Fraga / Les obres de pavimentació duraran uns deu dies

i presidenta del Consell Comarcal 
de l’Alta Ribagorça, Maria José Er-
ta, creu que “s’ha d’esperar i de-
cidir de forma conjunta amb un 

criteri homogeni, tenint en comp-
te a més que les falles se celebren 
a tot el Pirineu”. Erta, presidenta 
també de l’Associació de Muni-
cipis fallaires del Pirineu, té una 
reunió la setmana que ve amb la 
resta de membres d’aquesta enti-
tat per avançar en aquesta línia i 
opina que “en un mes poden can-
viar moltes coses, no cal que ens 
precipitem a decidir ara”.

D’altra banda, el Patronat de 
Turisme de la Diputació de Llei-
da està impulsant via on-line des 

de la declaració de l’estat d’alar-
ma la descoberta del territori en 
imatges i el suport al sector turís-
tic amb informació que li pot ser 
d’utilitat, com ara les diferents 
línies de subvencions i cursos de 
formació. També recolza les dife-
rents iniciatives sorgides entre els 
productors de la demarcació per 
poder fer arribar els seus produc-
tes directament als consumidors. 
També ha difòs un vídeo d’agraï-
ment al personal sanitari per la 
pandèmia del coronavirus.

Vielha i els pobles 
del municipi no 
faran els romiatges 
previstos pel maig
Les EMD d’Arròs e Vila, Aubèrt, 
Mont, Montcorbau i Betlan i 
l’Ajuntament de Vielha e Mija-
ran han decidit suspendre els 
romiatges i festivitats previstes 
pel maig. Les festivitats afecta-
des són: romiatge de Sant Joan 
d’Arròs (3 de maig), romiatge 
de la Verge dels Desemparats 
de Montcorbau (10 de maig), 
festa de Sant Pònç a Vielha (11 
de maig) i el romiatge de Santa 
Quitèria (boca sud del Túnel).
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