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LLEIDA I COMARQUES

FESTES REIVINDICACIONS

El rebuig de les mines de tungstè
arriba a la Pujada al port de Salau

Queixes per traves a
minusvàlids a Tremp

Més de 600 persones van participar ahir en aquest agermanament occitanocatalà ||
Els actes oficials es van centrar a recordar els presos i demanar-ne l’alliberament
CAOC

MARÍA MOLINA

❘ ISIL ❘ Més de 600 persones van
participar ahir en la XXXI Pujada a Salau organitzada pel
Cercle d’Agermanament Occitano-Català (CAOC), una edició en la qual els actes oficials
es van focalitzar en el suport
als presos independentistes
i als exiliats i en la crítica per
l’actual falta de llibertats a Catalunya. Segons l’organització,
tant els participants que van
venir de la zona occitana com
catalana van fer front comú a
l’hora d’exigir llibertat per “als
activistes catalans”.
Durant el viatge de pujada,
alguns participants van expressar les queixes contra el
projecte per a l’extracció d’or
i tungstè (material que s’utilitza en bombetes i xips) previst
a la zona. Tant el director del
Parc Natural de l’Alt Pirineu i
Aran, Marc Garriga, com l’alcaldessa pedània d’Isil, una de
les poblacions afectades, Sofía
Isús, van remarcar la profunda
oposició que suscita al territori. Garriga va posar èmfasi en
el fet que aquesta possibilitat
entraria en contradicció amb
els criteris de protecció d’una
àrea inclosa dins del parc Nntural, que aquest any celebra els
quinze anys de la seua creació.
A més, es va anunciar la creació
del parc natural de les Tres Nacions, que es farà aquest mes. Al
seu torn, Isús va indicar que s’està treballant amb responsables
d’un i l’altre costat de la frontera
per canalitzar l’oposició a les
mines. Un altre dels temes dels
quals es va parlar durant la pujada al port va ser la possibilitat
de recuperar el funicular que
durant els primers anys del segle
XX va servir per portar fusta
dels boscos de Bonabé a Salau
i del qual encara queden restes.

Rescats a Alins, Aran
i la Baronia de Rialb
❘ ALINS ❘ Els Bombers de la Generalitat van practicar entre
dissabte a la tarda i ahir tres
rescats en helicòpter. Dissabte a les 20.30 hores van
rescatar una parella que s’havia desorientat a prop de la
Pica d’Estats, a Alins. Ahir
a la tarda, van evacuar una
anciana de 82 anys després
de caigués als voltants de la
Bassa d’Oles, a Vielha. Van
rebre l’avís a les 16.20 hores.
Finalment, també van traslladar al CAP de Ponts una
excursionista de 54 anys que
es va torçar el turmell a la
Baronia de Rialb.

Perill màxim d’incendis
per la calor
Foto de família de les més de 600 persones que es van reunir ahir al port de Salau.
PNALP

La música tradicional va ser una de les protagonistes de l’acte.

Front per la falta
de llibertat a
Catalunya
n A més de demanar la
llibertat per als presos independentistes, la jornada
també va servir per denunciar la falta de llibertats a Catalunya, una reivindicació que va comptar
amb el suport dels assistents de la zona occitana.
Com cada any, després de
la pujada es van cantar i
ballar danses tradicionals
després d’un dinar a base
de productes de la terra,
un acte que va durar tot
el matí.

Pardinyes entrega
carnets als nounats
REDACCIÓ

❘ LLEIDA ❘ L’onada de calor segueix i encara que a la ciutat
de Lleida no es va arribar als
quaranta graus, es van superar els 38. A causa de les altes
temperatures dels últims dies, hi ha perill màxim d’incendis al pla de Lleida, com
també a les Terres de l’Ebre,
on sí que en alguns municipis van superar els quaranta
graus ahir.

Concurs de microrelats
de la Vall Fosca
❘ LA TORRE DE CAPDELLA ❘ Montse
Milan Moliné, amb la història de revenja d’una vaca en
uns terrenys destinats a una
estació d’esquí, és la guanyadora de la segona edició del
concurs de Microrelats de la
Vall Fosca.

AMADO FORROLLA

LLEURE FESTES

❘ LLEIDA ❘ El barri de Pardinyes va
celebrar aquest cap de setmana
passat la festa major. Un dels
principals actes de la jornada
d’ahir va ser la missa cantada
per la coral Llum de Veus a la
parròquia de Sant Salvador. El
tinent d’alcalde i regidor del
barri de Pardinyes, Rafel Peris, va assistir a la celebració.
A continuació, al local social
de l’associació de veïns, va tenir lloc la recepció i l’entrega

❘ TREMP ❘ La Diputació de Lleida ha sol·licitat a l’ajuntament
de la capital del Pallars Jussà
permís per fer un accés provisional per a minusvàlids a
l’oficina de recaptació de la
capital del Jussà. La Diputació va estrenar local fa un
mes en una antiga seu bancària pendent de resoldre
aquesta trava que ha motivat queixes veïnals.

de carnets Orvepard (Organització de Veïns de Pardinyes)
als nounats d’aquest barri de
la capital del Segrià. Les festes
van començar amb el pregó de
Ramona Salla, que pertany a
l’associació de veïns des de fa
cinquanta anys i ha estat impulsora d’una infinitat d’activitats.
Per la seua part, Rafel Peris va
destacar “la gran participació
de les festes, que mostra la vitalitat del barri i el compromís
dels seus veïns amb la tradició”.

Els nounats van rebre els carnets de socis d’Orvepard.

