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Contingut || El foc
originat a Baldomar
continua actiu però
no supera la zona
perimetrada
Balanç || Arrasades
unes 2.800 hectàrees,
la majoria de bosc,
a la Noguera, Solsonès
i Alt Urgell
Evolució || Excepte
el d’Artesa de Segre,
la resta dels incendis
estan controlats tot i
el clima advers

El foc segueix
actiu en zones
de difícil accés.

Detingut un
presumpte piròman a
Navès gràcies als veïns
Un jove de 25 anys va ser arrestat ahir com a presumpte autor
de 5 conats d’incendi després
que veïns que van apagar els
focs el trobessin amagat.
és notícia ❘ 3-5

esports

L’Hoquei Alpicat
guanya (6-4) i opta
avui a pujar a l’OK
Lliga femenina
Ahir a la nit van vèncer a casa
el Mataró amb una gran remuntada i aquest migdia juguen el
tercer i definitiu partit a la pista del rival sense haver tingut
temps per descansar.
❘ 32

javi enjuanes

L’afició és d’ACB
però el Força Lleida
haurà d’esperar
Uns 1.200 lleidatans donen suport
a l’equip a Girona, que cau a
semifinals (68-77) contra l’amfitrió
després d’un pèssim inici
❘ 26-31
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L’incendi d’Artesa de Segre continua centrant els esforços dels Bombers en la quarta jornada d’extinció,
especialment dura per la simultaneïtat d’una trentena d’incendis de vegetació arreu del territori
català. El foc ja ha calcinat més de 2.400 hectàrees, segons les estimacions dels Agents Rurals.

➜

onada de calor emergències

L’incendi d’Artesa continua actiu i ja
ha arrasat més de 2.400 hectàrees

Continua centrant la lluita dels Bombers en una jornada amb 30 focs simultanis
redacció

❘ artesa de segre ❘ Els Bombers de
la Generalitat tenen previst estabilitzar la majoria d’incendis
forestals en les pròximes hores.
La jornada d’ahir va ser complicada, sobretot per les represes
provocades pel vent al foc d’Artesa de Segre, on les hectàrees
cremades ja eren més de 2.400.
Tanmateix, van aconseguir els
objectius marcats per dissabte i, al tancament d’aquesta
edició, tenien gairebé tots els
focs importants a punt d’estar
perimetrats, segons el conseller
d’Interior, Joan Ignasi Elena, i
el cap operatiu del cos, David
Borrell.
La simultaneïtat d’una trentena d’incendis de vegetació,
més una vintena d’altres serveis i les fortes represes en el
foc d’Artesa van tornar a posar
en perill la capacitat de resposta
dels serveis d’emergència. El
flanc dret del foc de la Noguera
era una prioritat, si bé a la zona
esquerra es va produir un núvol pirocúmul que va posar en
perill els bombers, que es van
retirar conjunturalment. No
obstant, en cap moment no va
perillar el perímetre d’aquest
flanc i tampoc el dret, que és
el que donaria accés a 20.000
hectàrees potencials de bosc.
Ahir a última hora, l’únic
incendi fora de control era el
d’Ogern, a l’Alt Urgell, que va

dadeS

5.000

hectàrees potencials

329

castellar de la ribera

42,8

7

lladurs

altès

El d’Artesa de Segre és el primer gran foc forestal de l’any i té
un potencial d’incendi de 5.000
hectàrees.

El foc ha arrasat unes 329 hectàrees a Castellar de la Ribera,
on les flames ja s’han donat per
controlades.

A Lladurs, un dels focs que més
preocupaven i que els Bombers
de la Generalitat van estabilitzar
ahir mateix.

Encara en actiu i ahir en fase d’estabilització, aquest foc ha afectat unes set hectàrees de terreny
forestal.
magdalena altisent

evolució

El foc “no està ni en fase
d’estabilització” però s’està
aconseguint que el
perímetre creixi menys
tenir “represes mitjanament
complicades”, encara que es
preveia estabilitzar-lo en les
pròximes hores. “Som on volíem estar”, va dir Elena, que va
advertir que avui també pot ser
un dia complicat, ja que malgrat que baixin lleugerament
les temperatures i es preveu una
mica més d’humitat, també hi
haurà més vent, la vegetació
porta molta calor acumulada
i encara hi pot haver llamps
latents.
Per la seua part, el cap de
suport de l’operatiu dels Bombers de la Generalitat, Miquel
López, va comentar a la tarda
que de moment el foc d’Artesa de Segre “no està ni en
fase d’estabilització” però sí

Vista de Baldomar, nucli d’Artesa de Segre, amb el paisatge calcinat al fons.

que s’està aconseguint que el
perímetre creixi en “menys
proporció”.
Al Solsonès van aconseguir
estabilitzar el foc de Lladurs,
que al principi va ser dels que
més preocupació despertaven
pel seu gran potencial d’incendi
i que ha calcinat unes 42,8 hectàrees. També es trobava en fase d’estabilització el foc d’Altès
(Bassella), amb una afectació
d’unes 7 hectàrees, mentre que
el de Castellar de la Ribera va
ser donat per controlat amb una
afectació estimada d’unes 329
hectàrees. Els focs de Peramola
i de Cabó van ser estabilitzats,
mentre que continuava actiu
el que va ser provocat per un
llamp a Coll de Nargó.

magdalena altisent

L’incendi a la Noguera manté un eix de confinament d’unes 5.000 hectàrees.
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➜

onada de calor arrest

Detingut un presumpte piròman
per causar cinc incendis a Navès

Un veí de la localitat de vint-i-cinc anys acusat de provocar els focs ahir al marge
de la C-26 || Va ser localitzat amagat en una caseta d’una zona de pícnic
m.c.e.

❘ navès ❘ Els Mossos d’Esquadra
van arrestar ahir a primera hora un jove de vint-i-cinc anys i
veí de Navès com a presumpte
d’autor de cinc conats d’incendi
forestal al marge de la carretera C-26 que creua el municipi.
Des de les associacions de defensa forestal (ADF) van explicar a aquest diari que el primer
incendi es va registrar al voltant de les cinc de la matinada, quan un veí que conduïa de
camí a la feina va alertar d’un
foc que feia pocs minuts que
s’havia originat. Ràpidament,
membres de les ADF del municipi i els serveis d’emergència
es van mobilitzar per apagar
fins a cinc petits focs al peu de
la carretera.
Efectius dels Bombers de la
Generalitat que van acudir al
lloc van observar a prop dels
incendis un jove a peu que més
tard també va ser vist per un
altre veí. “Tots ens hem posat
a buscar-lo i al final l’hem trobat en una zona de pícnic amb
barbacoes, amagat a dins d’una
caseta”, expliquen.
Finalment, a les set del matí, agents dels Mossos d’Esquadra que es trobaven a prop del
lloc van poder arrestar el presumpte autor dels focs, que ahir
continuava a la comissaria a
l’espera de passar a disposició
judicial per aquest cas, que investiguen els Agents Rurals.

les claus

prevenció

Aragonès prega “no
abaixar la guàrdia”
n El president de la Generalitat, Pere Aragonès, va demanar
ahir prudència i responsabilitat
davant del risc d’incendis que
hi ha a Catalunya: “Els bombers i els serveis d’emergència
estan lluitant incansablement
contra els incendis. Però les
temperatures continuen sent
extremament elevades i els
riscos també. No abaixem la
guàrdia.”

emergències

La simultaneïtat de 30
focs va complicar el dia
n Els Bombers van registrar a
la tarda una trentena d’incendis de vegetació simultanis.
Als grans incendis declarats
aquest dimecres se’n va sumar
un de nou a Olivella, més tard
un altre a Pedraforca i un a la
zona de Can Zam de Santa Coloma de Gramenet. Aquesta simultaneïtat va complicar molt
els treballs.

temperatures
Moment de la detenció del jove, amagat en una caseta en una zona de pícnic.

L’alcalde de Navès, Josep Maria
Casafont, que també va participar en les tasques d’extinció
d’aquests conats d’incendi forestal, va interposar una acta
de declaració de fets davant de
la policia catalana.
“Ens hem quedat molt sorpresos i indignats. Som molts
els veïns que aquests dies hem
dormit poc ajudant en l’extinció
dels incendis dels últims dies i
als agricultors encara els queda

tot per collir”, va dir Casafont,
que va lamentar que “si l’alerta de l’incendi hagués arribat
mitja hora més tard, s’hauria
produït un desastre”.

Nivell 3
Davant de l’elevat risc d’incendi forestal i la simultaneïtat
dels focs, la Generalitat ha activat el nivell 3 del Pla Alfa en un
total de noranta-tres municipis
de tretze comarques –vuit al

Solsonès−, mesura que implica
la suspensió de tots els treballs
d’agricultura i altres activitats
al medi natural que impliquin
un risc d’incendi forestal.
Imatges de
la detenció

Vegeu el vídeo al
mòbil amb el codi.

La calor evapora l’aigua
dels bombarders
n Les temperatures extremes
d’aquests últims dies dificulten
les tasques dels equips d’extinció d’incendis, ja que l’aigua que descarreguen sobre
les flames els avions i els helicòpters no fa amb prou feines
efecte a l’evaporar-se abans
d’arribar-hi, segons van explicar ahir fonts d’emergències
citades per TV3.

c.sans

jordi echevarria

El fum de l’incendi de Baldomar, visible ahir des de Tremp.

El fum de l’incendi de Baldomar és
visible des de la Conca de Tremp
Dos bombers ferits al bolcar amb el camió quan treballaven a Altés
❘ altés ❘ Un camió del parc de
bombers d’Ulldecona que ahir
a la matinada realitzava tasques de reforç al foc d’Altés va
tenir un accident i va bolcar en

una de les pistes forestals de la
zona. El sinistre es va produir
a les 03.16 hores. A l’interior
viatjaven dos efectius que van
ser traslladats fins a l’Hospital

de la Seu amb ferides de caràcter lleu i que, segons van
assenyalar els Bombers de la
Generalitat, van ser donats
d’alta hores després.

❘ coll de nargó ❘ Setanta efectius
terrestres dels Bombers de la
Generalitat i una desena de mitjans aeris van seguir treballant
ahir en el gran incendi forestal
de Baldomar, la columna de fum
del qual va arribar ahir a entelar
el cel a la conca de Tremp. El
vent de sud que va començar

a bufar a la tarda va complicar
les tasques d’extinció d’aquest
foc, que ja afecta més de 2.000
hectàrees, per la qual cosa els
Bombers creuen que encara
avui no podran donar-lo per
estabilitzar-lo. En concret, va
arrasar 1.700 ha de massa forestal i 300 de camps de cultiu.
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tremp
Ajuntament�����������������������������������973 65 00 05
CAP Urgències�������������������������������973 65 28 28
Hospital Comarcal del Pallars���973 65 22 55

Pallars/Alta Ribagorça
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Creu Roja ���������������������������������������973 65 10 00
Servei d’ambulàncies . . . . . . �����904 10 81 08
Farmàcies . . . . . . . . Martínez�����973 65 00 32
. . . . . . . . . . . . . . . . . . Artigues�����973 65 01 38
Correos�������������������������������������������973 65 03 09
Inem�������������������������������������������������973 65 07 65
Bombers�����������������������������������������973 65 08 80
Urgències Mossos ����������������������������������������112
Mossos d’Esquadra ���������������������973 65 88 00

SORT
Ajuntament�����������������������������������973 62 00 10
Creu Roja ���������������������������������������973 62 01 64
Servei d’ambulàncies . . . . . . �����904 10 71 07
Farmàcia . . . . . T. Mallorqués�����973 62 00 65
Departament d’Agricultura, Ramaderia i
Pesca de la Generalitat . . . . . �����973 62 08 04
Correos�������������������������������������������973 62 02 41
Escola de Piragüisme  . . . . . . �����973 62 07 75

energia iniciatives

Jutjat de Pau���������������������������������973 62 00 64
Bombers�����������������������������������������973 62 00 80
Mossos d’Esquadra ���������������������973 65 88 85
EL PONT DE SUERT
Ajuntament�����������������������������������973 69 00 05
CAP���������������������������������������������������973 69 11 59
Creu Roja ���������������������������������������649 80 53 05
Servei d’ambulàncies . . . . . . �����902 45 09 02
Jutjat de Pau���������������������������������973 69 00 77

comarques

17

Oficina turisme�����������������������������973 69 06 40
Farmàcia Aguilà Borràs . . . . . �����973 69 01 08
Correos�������������������������������������������973 69 03 05
C. de Recursos Pedagògics �������973 69 03 43
Serv. d’Extensió Agrària . . . . �����973 69 00 40
Societat de Pescadors . . . . . . �����973 69 05 15
Bombers�����������������������������������������973 69 00 80

certàmens fires
salvem lo pallars

edgar aldana

Visitants en una de les parades de la Fira de Sant Joan.

Protesta contra centrals solars al Jussà ■ Salvem Lo Pallars i la Plataforma Unitària Contra l’Autopista Elèctrica van organitzar ahir una protesta contra les tres centrals solars que promouen
filials de Forestalia i Blueprom entre Tremp i Isona. Van portar a terme una marxa lenta entre
Figuerola i la capital del Jussà i van recollir més d’un centenar d’al·legacions.

equipaments subministraments

Renuncien a la llicència per
assegurar energia a Boí Taüll
La Generalitat presenta un nou projecte per a una línia elèctrica
|| Una empresa havia impugnat el primer
e. farnell

r. ramírez

❘ la vall de boí ❘ La Generalitat ha
renunciat a la llicència d’obres
que li va atorgar l’ajuntament
de la Vall de Boí per construir
una nova línia elèctrica que
asseguri el subministrament
d’energia a l’estació d’esquí
de Boí Taüll.
Es tracta d’una obra considerada prioritària per garantir
l’activitat del complex, davant
del deteriorament de l’única
línia que ara li proporciona
electricitat. Fonts de Ferrocarrils de la Generalitat (FGC),
propietària de les pistes de l’Alta Ribagorça, van corroborar
aquesta setmana que han demanat la nul·litat del permís
d’obres i que han presentat un
nou projecte al consistori perquè l’autoritzi.
La renúncia a la llicència i la
presentació d’un altre projecte
per sol·licitar un nou permís
arriben després que una empresa impugnés l’autorització municipal. Es tracta de la
firma Gestora Valenciana de
Viajes de Grupo, que al·legava
que les obres de la nova línia
elèctrica envairien terrenys
de la seua propietat: les pastures pròximes a la urbanització
del Pla de l’Ermita per la qual
transcorre també l’actual línia

Esterri d’Àneu recupera
la Fira de Sant Joan
redacció

❘ esterri d’àneu ❘ Esterri d’Àneu
va celebrar ahir la Fira de
Sant Joan, que va reunir una
vintena d’expositors de productes d’artesania al carrer
Major d’aquest municipi del
Pallars Sobirà. La localitat va
recuperar així aquest certamen, ja que l’última edició
va ser la que es va organitzar el 2019, perquè la crisi
sanitària del coronavirus va
impedir-ne la celebració els
últims dos anys. L’alcalde,
Pere Ticó, va explicar que

entre els paradistes hi havia
negocis locals i també de la
resta de Catalunya. L’ajuntament d’Esterri d’Àneu organitza tradicionalment aquest
certamen el cap de setmana
anterior a Sant Joan.
D’altra banda, Sort acollirà
divendres la Fireta de Sant
Joan i una xollada d’ovelles
amb tisora, en un acte organitzat per l’ajuntament, l’Associació Catalana de Criadors d’Oví de Raça Xisqueta
(Acoxi) i el Parc Natural de
l’Alt Pirineu.

municipis projectes

La Vall de Boí repara la passarel·la
de fusta pròxima al Salencar
❘ la vall de boí ❘ L’ajuntament
de la Vall de Boí ja té pressupost per reparar la passarel·la
secundària que dona accés a
un mirador pròxim al nucli
de Cardet, proper al parc del
Salencar.
Per la seua banda, l’alcaldessa, Sònia Bruguera, va
defensar que el parc es troba
en bon estat, que es revisa i

neteja períodicamente i tots
els accessos estan oberts i accessibles. Si bé hi ha alguna
peça de fusta que requereix
un canvi, la reparació es farà
en les pròximes setmanes.
Bruguera va indicar que el
Salencar és objecte d’importants inversions anuals procedents de l’ajuntament i del
Parc Nacional d’Aigüestortes.

municipis iniciatives
Imatge del resort del Pla de l’Ermita.

que subministra a l’estació. Els
va adquirir mesos enrere en
subhasta, en el marc del procés de liquidació de Promocions Turístiques de la Vall,
filial del grup Nozar i antiga
propietària de Boí Taüll.

Més terrenys en subhasta
D’altra banda, setze finques
més, pròximes al Pla de l’Ermita, han sortit aquest mes a
subhasta, també en el marc

de la liquidació de la filial de
Nozar. Formen part de l’anomenat SAU-3, l’àrea en la qual
anys enrere estava previst ampliar de la urbanització de Boí
Taüll.
Tanmateix, els terrenys
mantenen la categoria de sòl
rústic. Fins al moment, s’han
ofer t per aquestes més de
79.000 euros i l’adjudicació
està prevista per a mitjans del
mes de juliol.

Veïns de Gotarta denuncien
falta de manteniment
❘ el pont de suert ❘ Veïns de
Gotarta denuncien falta de
manteniment al poble. Asseguren que porten des del
2015 demanant a l’ajuntament que arregli els forats
que hi ha al paviment d’un
carrer i afirmen que des del
novembre registren talls en
el subministrament d’aigua.
L’alcalde, José Antonio Tro-

guet, va explicar que després
de les obres per construir un
bloc de pisos va quedar un
clot al carrer i ara faran un
drenatge. Quant a l’aigua,
va dir que al novembre hi va
haver una avaria que es va
solucionar i que fa un mes
van arreglar una obstrucció
amb un bypass i demà la repararan de forma definitiva.

Segre
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Solidaritat. Aspros dona les gràcies a les
famílies en el segon acte del 60 aniversari.

jordi echevarria

Concerts. La música envaeix els carrers de
Lleida amb el Magnífic Fest més urbà.

➜

Festes Tradicions

Falles amb restriccions

Sort i Durro les van fer baixar ahir tot i que amb limitacions a causa del risc d’incendi a les zones de
bosc || Algunes poblacions han anunciat la suspensió de la revetlla de Sant Joan
edgar aldana

R.Gasque

❘ Sort ❘ Les poblacions de Sort i
Durro van celebrar ahir la seua
festa del foc amb una baixada
de falles que, de nou, va estar
marcada per les restriccions
dels Bombers a causa de les altes temperatures i el risc d’incendis. La localitat de la Vall de
Boí va celebrar amb certa normalitat aquesta festa malgrat
que es va prendre la decisió de
no encendre el faro en el qual
els fallaires encenen les torxes
abans de córrer muntanya avall
en direcció a Durro. Malgrat tot,
cadascun dels 150 participants
va encendre de forma individual
la seua teia i va fer el recorregut
amb la falla encesa fins a arribar
al municipi.
“Teníem moltes ganes de
tornar a viure la festa. Tant els
turistes assidus a aquest tipus
de tradicions com, sobretot, els
veïns i veïnes del poble. Quan
vam saber que enguany podríem celebrar-ho ens vam posar
a treballar perquè tot sortís a
la perfecció”, va explicar a SEGRE l’alcalde pedani de Durro,
Enric Plaza.
La festa va estar marcada per
la presència de molta gent jove
que assegura un futur a aquesta tradició, una cosa que també va voler ressenyar l’alcalde.
“Els joves han estat els primers

Les falles es van encendre un cop es va arribar al centre urbà i no hi va haver perill. A la imatge, Sort.
edgar aldana

Relleu a durro

La presència de gent jove
en el retorn de la baixada
de falles assegura un bon
futur a aquesta cita
a implicar-s’hi. És normal que
després de dos anys sense festes
els primers a posar-hi els colzes
siguin ells, però a les generacions més grans ens dona tranquil·
litat ja que veiem que la festa
té futur.”
Per la seua part, Sort també
va fer baixar les falles encara
que en aquesta ocasió l’organització va decidir fer-ho amb
les torxes apagades i il·luminant
el camí amb llanternes frontals.
A les 19.00 els participants van
recollir les falles al Riuet i a les
20 h van iniciar la pujada cap a
Bressui. Dos hores més tard, a
les 22.00, va començar la baixada d’Olp i a les 22.30 ho van fer
els de Bressui. Es pot dir que les
falles de Sort són les que recorren més quilòmetres de totes ja

Durant la baixada les torxes van estar apagades però es van il·luminar amb llanternes.

que els fallaires que surten des
de Llessui recorren més de 17
quilòmetres i superen un desnivell negatiu de 730 metres.
Una vegada a Sort, els fallaires
van encendre les torxes per a les
23.30 dur a terme la crema de
la falla major i la cantada de la
Cançó del Fallaire. Finalment,
a les 24.00 va tenir lloc el ball
amb el grup Satisfires al parc
del Riuet.
Dijous vinent, dia 23, les
poblacions d’Isil, Alins, Alàs,
Vilaller, Boí i el Pont de Suert
celebraran la baixada de falles,
i el dissabte 25 ho faran a València d’Àneu i Senet. Per ara
no es coneix cap restricció de la
festivitat d’aquestes localitats.
D’altra banda, les elevades
temperatures i el risc d’incendi han obligat algunes poblacions com Isona i Conca Dellà
o Castell de Mur a prohibir algunes activitats per a la nit del
23 de juny vinent, quan quedaran prohibides les fogueres, el
llançament de petards i coets,
així com qualsevol activitat
pirotècnica.
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tradicions foc
algunes falles

falles i els
LA POBLA DE SEGUR

17 juny

Per visitar: Molí de l’oli de Sant
Josep, Casa Mauri, ermita romànica
de Sant Miquel del Pui, Comú
de Particulars i Molí de Farina,
Vila Closa, Museu dels Raiers.

Per visitar: Església nova, església
vella de Santa Maria, Les Cases
d’Aragó, castell de Lavaix.

18 de juny

La Vall de Boí-Alta Ribagorça

Isil. De pi
roig, mesura
entre 150 i
170 cm i pesa
entre 20 i 45
quilos.

Ribagorçana.

Amb quatre
estelles de
teia clavades
en un pal
d’avellaner.

Per visitar: Església de la Nativitat
i ermita de Sant Quirc (les dos
Patrimoni de la Humanitat).

Barruera.
D’avellaner,
amb la part
superior
partida en 4
trossos.

Vilaller. Tres
taulons en
forma de
punta
triangular
d’1,80 m.
Font: ‘Les falles del Pirineu’ (Pagès Ed.)

CASÓS		
Per visitar: Església
romànica de Sant Romà

Gembie

Créchets

Anla

Ilheu

Cazarilh

Antichan
Esbareich

VILALLER		

Bielsa

23 de juny

Alta Ribagorça

BOÍ		

ISIL		

23 de juny

Izaourt

23 de juny

Per visitar: Castell de Sort,
església de Sant Feliu i carrer
Major, ple de botigues antigues.

18 de juny

Pallars Sobirà

FRANÇA

Ferrère

23 de juny

La Vall de Boí-Alta Ribagorça

Pallars Sobirà

Per visitar: Castell, nucli
antic emmurallat, pont medieval,
església romànica de Sant Joan
(Patrimoni de la Humanitat). Entrada
al Parc Nacional d’Aigüestortes
i Estany de Sant Maurici.

Per visitar: Església de Sant
Joan d’Isil, Casa de l’Os.
ALINS		

23 de juny

Vall Ferrera-Pallars Sobirà

Broto

Le

Bagnères
de Luchon
Aneto

San Juan
de Plan

Castanesa
Saünc

OSCA
Boltanya

63

Campo

El Po
de S

La llista de Patrimoni Immaterial: 63 municipis de Catalunya,
Aragó, França i Andorra.

Graus
El Grado

Set de les fallaires de la
Pobla de Segur.

Malgrat ser les falles més antigues de Catalunya, aquest
any celebraran la segona edició || El Patronat de Turisme
de la Diputació espera xifres de rècord al Pirineu

Visitants en massa

La població d’Isil, amb 80
habitants, multiplicarà la
població per 50 i arribarà
als 4.000 visitants
La baixada de falles d’Alàs és
un esdeveniment cultural inspirat en la troballa documental d’una menció de l’encesa de
falles al Serrat de les Peces el
1543, que en el dia d’avui és el
testimoni explícit més antic que
es coneix sobre la celebració
fallaire al Pirineu. La festa es
va perdre a Alàs en una data
indeterminada però la notícia
va inspirar la recuperació. La
d’aquest any serà la segona edició d’època contemporània i algunes poblacions veïnes ja s’han
plantejat celebrar aquesta festa
en un futur pròxim a les seues
localitats.

Bonansa

municipis a la llista

Per visitar: Església preromànica de

git durant tota la tarda del 23
l’accés a la Verge Maria de les
Peces. A més a més, des de l’organització segueixen pendents
de la situació excepcional provocada per l’onada de calor i
l’elevat risc d’incendis, per la
qual cosa el programa podria
tenir alguna alteració com ja ha
passat en altres localitats que
ja han celebrat la baixada de
falles.

V

Montanui

Alàs celebra la primera
baixada sense limitacions
❘ Lleida ❘ Per segon any consecutiu, els veïns del municipi d’Alàs
i Cerc protagonitzaran la baixada de falles, la nit del 23 de
juny, des de l’ermita de la Verge
Maria de les Peces fins a la plaça
Major d’Alàs.
A l’edició d’aquest any es
preveu la baixada de fins un
total de setanta fallaires, homes i dones de tots els nuclis
de població del municipi d’Alàs
i Cerc que estan interessats a
participar en l’esdeveniment.
A diferència de l’edició anterior, la d’aquest any es caracteritzarà per l’aixecament de
totes les mesures restrictives
derivades de la crisi sanitària
de la Covid-19, i l’accessibilitat
al poble d’Alàs per a la rebuda
dels fallaires serà lliure, sempre
que s’hi accedeixi a peu.
“La veritat és que tenim les
expectatives molt altes. És la
primera edició que se celebrarà
amb normalitat i encara que no
hem fet una previsió numèrica
de turistes, esperem que estigui
ple de gent de fora del poble”,
va explicar l’historiador de l’Alt
Urgell Carles Gascón.
A partir de les 18.00 es tallarà l’accés als vehicles, que
es podran aparcar al llarg del
camí del riu Segre, per evitar
problemes de seguretat per a
fallaires i públic assistent. Pel
mateix motiu, quedarà restrin-

Bertren

Alta Ribagorça

Per visitar: Nucli antic, restes
de muralla medieval, restes de
la presó més antiga de Lleida (s.
XVII), om centenari. Als voltants
es troben monuments megalítics
i necròpolis medievals.

SORT		

R.gasque

Rantiner.
Abunda a la
Vall de Boí,
sobretot a
Taüll. De pi
negre.

23 de juny

Alta Ribagorça

DURRO		
Alins. De
fusta de pi
roig sense
escorça i amb
decoracions
lineals.

EL PONT DE SUERT

Pallars Jussà

Recuperació del turisme

Per la seua part, el director
del Patronat de Turisme de la
diputació de Lleida, Juli Alegre, va assenyalar que aquest
2022 s’estan superant tots els
registres del 2021 i esperen que
al juny es batin rècords a tot el
Pirineu. “Es tracta de la festa
que marca l’inici de l’estiu i que
genera un gran interès en els
turistes”, va explicar Alegre.
Un exemple d’això és Isil, amb
una població de prop de 80 habitants durant l’any, que espera
prop de 4.000 visitants, segons
Mireia Mandicó i Xavi Ros, de
la Associació Falles Isil, que sortiran el 23 de juny.

Els visitants van omplir els carrers de la Pobla de Segur.

Pont de
Montanyan
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seus al·licients patrimonials a Lleida

16

es

Erill la Vall
Casós
Boí

Alós d’Isil

ANDORRA

Isil

Taüll

Barruera
Llesp
Durro

Esterri
d’Àneu

Sant Julià
de Lòria
Alins

Sort

ont
Suert

Tremp

LLEIDA

23 de juny

Vall d’Aran

Dels 63 municipis, 15 són de Lleida. D’aquests, 10 de l’Alta Ribagorça, 2 d’Aran, 4 del Pallars.

Escaldes
Engordany
Andorra
la Vella

La Seu
d’Urgell

Gerri de
la Sal
La Pobla
de Segur

ARTIES		

municipis

Arties

Vilaller

na

Sant Feliu, el Colomer, la Torre Presó.

Per visitar: esglésies de Sant Joan i
de Santa Maria d’Arties, Montardo,
monument al Taro, ribera de Valarties.
LES
23 de juny (Crema deth haro)
29 de juny (Quilha deth Haro)

Llesp		

23 de juliol

Per visitar: Església romànica de Sant
Martí, tossal del Forat de la Mora.

BARRUERA

z Per al paladar: El Pallars i la Ribagorça comparteixen (amb les
seues diferències) part de la seua
gastronomia, en la qual destaquen
plats com el freginat, a més dels
coneguts embotits com poden ser
la girella o el xolís o begudes com la
ratafia. A la Val d’Aran, molt influïda
per la Gascunya, alguns plats típics
són l’olla aranesa (sobretot a l’hivern), civet, el paté o begudes com
el licor de cassís. També resulta molt
conegut el caviar elaborat a la població de Les.

ALÓS D’ISIL

GIRONA

Coll de
Nargó

Per visitar: Esglésies de Santa
Maria i de Sant Climent (les dos
Patrimoni de la Humanitat).

Per visitar: plaça deth Haro, capella
de Sant Blai, aigües termals.
3 de juliol

1 de juliol

alt Àneu-Pallars Sobirà

Tuixent

15 de juliol

Alta Ribagorça

Per visitar: Església romànica de Sant
Feliu (Patrimoni de la Humanitat),
tradicions com el Via Crucis o el
concurs de dalladores a mà.

Bellver de
Cerdanya

Taüll		
Vall de Boí-Alta Ribagorça

Val d’Aran

Vall de Boí-Alta Ribagorça

Puigcerdà

Per visitar: Centre d’Interpretació
del Romànic, església de Santa
Eulàlia (Patrimoni de la Humanitat).

Per visitar: Portalada romànica de
l’església de Sant Llíser, pont romànic.
Erill la Vall	

3 de juliol

Vall de Boí-Alta Ribagorça
Violeta Font

en primera persona
Helena Huguet

Helena Huguet,
vestida de pubilla
per a la celebració
de la baixada de
falles de la Pobla de
Segur.

“Volíem obrir la festa i que cadascú
pogués viure-la a la seua manera”
n Violeta Font és una de les més
de 10 fallaires dones que participen en la baixada de la Pobla de
Segur. “Vaig començar a baixar
falles fa quatre edicions, sense
comptar els dos anys de pandèmia”, explica Font. Al principi
participàvem a la festa com a
pubilles, però ens cridava més
l’altra part de la festa.” Va ser un
grup de vuit dones les que van
proposar a l’Associació Cultural
de Fallaires i Pubilles de la Pobla de Segur la possibilitat que
cadascú pogués participar en la

festa en el rol que volgués. “La
nostra intenció sempre va ser
obrir portes i en cap cas sabotejar la festa. Crec que la gent de
l’associació ho va entendre així
i hi van votar a favor.” Segons
Font, natural de la Vall Fosca,
ser fallaire és “una experiència
molt divertida i que sempre et
deixa amb ganes de tornar l’any
següent”. Aquest any, Font va
tornar a participar en la baixada
encara que no va poder encendre la falla fins a arribar a la
Pobla de Segur.

«Les falles són emoció»
Helena Huguet
Pubilla de la pobla de segur

n “Poder tornar a celebrar les
falles és una cosa molt emocionant. Aquestes setmanes
prèvies han estat molt emotives pel retrobament amb tota
la gent.” Així explica Helena
Huguet, de 27 anys, el que
suposa la baixada de les falles per a ella. Per a Huguet,
l’arribada d’aquesta festa és
el moment més esperat de
l’any ja que “és una festa del
poble organitzada per i per a

nosaltres”. Des de molt petita, els seus pares la vestien de
pubilla encara que cap d’ells
participava de forma activa en
la festa. “Els nervis comencen
des del moment en què m’emprovo el vestit de pubilla mesos abans que arribi la festa.
Encara que per a mi hi ha tres
moments destacats. En primer
lloc, la trobada de les pubilles
per esperar els nostres fallaires mentre veiem els llums a
Santa Magdalena. Després,
quan els fallaires arriben al
poble, la tensió amb la qual
els esperem i els busquem per
donar-los el tros de coca i el

moscatell abans de començar
la desfilada. Finalment, i per
a mi el moment més important, el ball de la sardana a la
plaça de la Pedrera”, apunta
Huguet.
Pel que fa a les ganes de
recuperar la festa després
dels dos anys de pandèmia,
Huguet assenyala que “és
impossible que surti alguna
cosa malament, en tenim tantes ganes que hem treballat
fins a l’últim detall. Jo m’he
demanat vacances a la feina
a Barcelona per poder estar
col·laborant-hi des de primera
hora del matí”.

