
Durro ‘confina’ les falles amb una 
baixada simbòlica pels seus veïns
La població obria la temporada a tot el Pirineu
La baixada de falles s’havia suspès oficialment però després 
d’obtenir permís d’Agricultura per encendre foc un grup de 
joves va baixar falles en un acte només pels veïns de Durro.

FOTO: L.M. / Un grup de joves de Durro va complir amb el ritual i la nit abans de Sant Quirc va baixar falles fins al poble en un acte només pels veïns

Durro
Núria casteLLs 
Durro, pedania de la Vall de Boí 
(Alta Ribagorça), va complir amb 
la tradició i va inaugurar aquest 
dilluns a la nit la temporada de 
falles del Pirineu. Ho va fer de for-
ma simbòlica i sense públic, unes 
falles confinades només per al po-
ble i amb el permís del Departa-
ment d’Agricultura per encendre 
foc, a pesar de que oficialment 

havien quedat suspeses, segons 
va anunciar fa uns dies l’alcaldia 
pedànea. Un grup de vint fallai-
res, poc menys de la meitat de la 
població de Durro, van encendre 
el faro a Sant Quirc al voltant de 
la mitjanit i van fer la tradicional 
baixada fins al poble, sense es-
pectadors pels carrers, només 
van ser rebuts pels crits d’ànim i 
aplaudiments d’alguns veïns des 
de les seves cases i algun altre 

Durro viu aquests dies la seva 
festa major i tot i que aquest 
any el Covid-19 ha obligat a 
canviar el programa d’actes 
i la tradició, el poble no ha 
renunciat tampoc a la missa 
en honor al patró Sant Quirc, 
que es va fer ahir sota la plu-
ja, amb mascaretes i respec-
tant distàncies. Ara queda per 
veure què faran la resta de 
pobles fallaires, que en la se-
va totalitat i de forma oficial 
han suspés també les baixa-
des i que ara hauran de tenir 
en compte la fase 3, és a dir 
l’afluència massiva de gent.

La tradició de 
Sant Quirc es 
mantè a l’Alta 
Ribagorça tot   
i la pandèmia

FOTO: L.M. / Missa de Sant Quirc amb mascaretes i guardant distàncies

que va inmortalitzar les imatges 
des d’algun racó de la població. 
Una entrada dels fallaires al po-
ble insòlita i històrica. La baixada 
es va portar amb total discreció 
fins a l’últim moment en què es 
va rebre el permís de l’Adminis-
tració. Només quan es va veu-
re encendre’s i cremar el faro a 
Sant Quirc es va fer visible des de 
l’exterior que es faria la baixada. 
La pedania de Durro va emetre 
un comunicat oficial fa uns dies 
on les falles quedaven suspeses 
arran de la Covid-19, un comuni-
cat que també van fer després els 
Ajuntaments de la Vall de Boí, el 
Pont de Suert i Vilaller respecte a 
la resta de baixades de falles de la 
comarca de l’Alta Ribagorça. Tot 
i que tots els comunicats es van 
fer amb l’acord de les associa-
cions fallaires, una part d’aquest 
col·lectiu no va descartar fer ac-
tes simbòlics els dies de cada 
baixada. Durro és el primer poble 
que ho ha fet, amb la peculiaritat 
de que no hi ha encara turistes. 
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La Xarxa per a la 
Conservació de 
la Natura avala la 
nova Agència 
La Xarxa per a la Conservació 
de la Natura (XCN) va assegurar 
que la creació de l’Agència de 
la Natura de Catalunya és clau 
per poder tenir “estructures 
per garantir la gestió efectiva” 
d’aquests entorns i fer front a la 
situació d’emergència climàtica 
actual. Tot i això, el president 
d’aquesta organització, Marc 
Vilahur, creu que el nou ens no 
és “substitutori” d’un departa-
ment de Medi Ambient.

El Departament de Territori i Sos-
tenibilitat té en licitació la redac-
ció del projecte constructiu per 
definir les actuacions necessàries 
per a la millora del ferm i la reor-
denació d’accessos de la C-13 al 
seu pas per Térmens. Aquesta ac-
tuació permetrà millorar la segu-
retat viària i la mobilitat a l’entorn 
de la travessera. La redacció del 
projecte constructiu es licita per 
un import de 61.000 euros i un 

termini de sis mesos. L’obra com-
portarà una inversió que Territori 
estima en 1 milió d’euros.

El projecte abasta un tram d’un 
quilòmetre de la C-13 i inclourà la 
millora del paviment i l’ordenació 
dels dos marges de la travessera. 
En aquest sentit, analitzarà la re-
ordenació de dues cruïlles, la de 
la carretera de Bellvís (LV-9225) i 
la del camí del camp de futbol i 
de la cooperativa

Impuls al projecte de millora 
del ferm i ordenació dels 
accessos a la C-13 a Térmens

El ple de la Diputació de demà 
debatrà l’aprovació de diferents 
convenis de col·laboració amb 
els consells comarcals de l’Alt 
Urgell, el Solsonès i el Pallars 
Jussà, corresponents a projectes 
FEDER de Catalunya 2014-2020.
Aportarà 1.010.936,56 euros 
per als tres projectes, que co-
rresponen al 25% de les despe-
ses elegibles de cadascun i que 
suposen unes aportacions de 

354.368,90 euros per a l’opera-
ció “Impulsa energia. Millora de 
l’eficiència energètica de l’en-
llumenat i edificis públics a l’Alt 
Urgell”; de 373.101,37 euros 
per a l’operació “Foment del pa-
trimoni natural d’interès turístic 
al Pallars Jussà”, i de 283.466,29 
euros per a l’operació “Illa cul-
tural de Solsona, un eix verte-
brador del turisme i la cultura al 
Solsonès”.

La Diputació aportarà 
més d’un milió a projectes 
FEDER de tres comarques 
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