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La Associació Cultural del Cas-
tell de Gardeny, que pidió a la 
Paeria que limpiara la maleza 
que cubría las escaleras, pro-
pone al consistorio que recu-
pere esta escalinata que unía 
la calle Alcalde Costa con el 
recinto militar hasta los años 
setenta.

‘Afloran’ las 
escaleras que 
usaban los 
quintos para   
ir a Gardeny

FOTO: Tony Alcántara / Dos tramos ya han aparecido bajo la malezaLOCAL | PÁG.14-15

Inquietud entre los alcaldes 
del Montsec por Mont-rebei
► La hostelería, 
resignada por el 
frío que prevé    
en las terrazas

► ‘Confinan’ la 
cultura dentro de 
los municipios  
el fin de semana

► Illa confía en 
vacunar entre el 
60 y el 70% del 
país hasta mayo FOTO: ACN / El Banc d’Aliments y Jericó llevan comida caliente a confinados sin recursos

Menús de 
solidaridad

Los aludes de rocas y la masificación ponen en alerta a Àger y Sant Esteve de la Sarga LOCAL | PÁG.18-19

| PÁG.3-7 Y PÁG 16

DEPORTES

Regreso 
amargo 
al Camp 
d’Esports

FOTO: N. García / El Lleida 
cae ante el Cornellà (2-3)

| PÁG.25-28
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PROTECCIÓ DELS ESPAIS NATURALS

Mont-rebei: cronologia   
d’una desesperació agònica
Les esllavissades constants i l’excés de visitants posen al 
límit la seguretat de les persones i del propi espai natural

16 abril de 2018. Dues víctimes 
mortals. 17 de juliol de 2018. 
Terra i arbres, sense danys perso-
nals. 15 de juny de 2019. Pedres, 
sense ferits però cues de trànsit. 
22 de gener de 2020. El tempo-
ral Glòria tampoc no dona treva, 
sense ferits. 2 de juliol de 2020. 
Pedres, sense ferits. 12 de no-
vembre de 2020. Camí greument 
danyat. Dos anys. Són les princi-
pals esllavissades que han obli-
gat a tallar accessos al congost 
de Mont-rebei durant aquest 
període de temps. “I la propera, 
quan?” 

 És la pregunta que es fa l’al-
calde de Sant Esteve de la Sarga, 
Jordi Navarra, després de la dar-
rera esllavissada que ha obligat 
a tallar tots els accessos al con-
gost de Mont-rebei. L’esllavissa-
da de blocs de pedres de grans 
dimensions va tenir lloc el passat 
dijous 12 de novembre i va da-
nyar greument el camí, obligant 
a tancar tots els accessos a l’es-
pai. Una setmana més tard, Jordi 
Navarra defensa, en declaracions 
a aquest diari, que la situació és 
“insostenible” i que s’ha perdut 
“l’essència” de l’espai natural que 
representa. “Vénen a mils i no ho 
podem suportar”, lamenta, men-
tre afegeix que “vénen també de 
manera inconscient, alguns amb 
xancletes, amb música alta, amb 
les neveres per quedar-se a dinar 
per allà, etc”. 

Amb aquesta esllavissada, 
doncs, el got de paciència s’ha 
vessat i Navarra advertia la set-
mana passada i es manté en la 
mateixa posició que “no s’obrirà 
perquè no ens podem arriscar”. 
En aquest sentit, afegeix que 
“s’ha de poder venir a gaudir de 
l’entorn” i d’una manera “orde-
nada” per a què es pugui assu-
mir. De fet, exposa que reben uns 
200.000 visitants a l’any, com a 
conseqüència de què “s’està pro-
mocionant a tot arreu”. De la ma-

JUDIT CASTELLÀ
@judit_castella
Lleida

teixa manera es manifesta l’alcal-
dessa d’Àger, Mireia Burgués, que 
assegura que “cal una regulació, 
que fa molt de temps que dema-
nem”. Burgués afirma que “no hi 
pot haver tanta gent de cop” tot 
i que remarca que el congost “és 
un dels principals motors econò-
mics d’Àger i de Lleida”. De fet, 
l’alcaldessa reconeix certa ‘sort’ 
de que hagi passat ara i no al juliol 
perquè “no sé què hauria passat”. 

Davant d’això, a l’alcalde de 
Sant Esteve de la Sarga només li 
queda exigir que hi hagi una “bo-
na gestió” com a condició per tor-
nar a obrir l’accés al congost que 
correspon al seu àmbit.  

La de la setmana passada és 

l’última esllavissada i, si bé va cau-
sar danys al camí, no es va haver 
de lamentar cap dany personal. 
Però no sempre ha estat així i la 
cronologia de despreniments a 
la zona del congost està marcada 
per l’esllavissada que hi va haver 
el 16 d’abril de 2018, on van per-
dre la vida dues persones. Eren 
els pares de l’alcalde de Sant Es-
teve de la Sarga, que van quedar 
atrapats dins del seu vehicle, des-
prés de quedar colgats per les ro-
ques que van caure. 

Va tenir lloc a la carretera LV-
9124, a Castell de Mur. Més en-
davant, al mes de maig, es van 
començar a retirar les roques que 
s’havien desprès. Aquestes obres 

van suposar una inversió d’uns 
450.000 euros per part de la Di-
putació de Lleida, que és la titular 
de la via. 

NAVEGACIÓ TANCADA

Amb només uns mesos de dife-
rència, una nova esllavissada tor-
nava a sacsejar el congost. Aquest 
cop era el 17 de juliol del 2018, 
quan un despreniment de terra i 
arbres va tallar el camí d’accés al 
congost per Sant Esteve de la Sar-
ga. En aquest cas, es va tallar l’ac-
cés a peu i la navegació pel pantà 
de Canelles com a mesura de pre-
venció per si queien més roques. 
Després dels treballs, on també 
s’hi van instal·lar cartells advertint 

que es tracta d’un espai natural, 
es va reobrir l’accés el 26 de juliol. 

La cronologia de despreni-
ments, malauradament, no acaba 
aquí i és que al matí del 15 de juny 
de 2019 n’hi va haver una altra, 
que va obligar a tallar l’accés prin-
cipal al congost durant diversos 
dies. Però la prohibició del pas no 
va ser un impediment a tenir en 
compte per la gent que continu-
ava anant al congost. Jordi Navar-
ra posava de manifest, en aquell 
moment, que no sabien com 
“aturar” la gent. En aquest sentit, 
actualment l’alcalde defensa que 
“s’ha de venir d’una manera orde-
nada” i amb “respecte” cap a un 

FOTO: Consell Comarcal del Pallars Jussà/ Imatge d’arxiu d’operaris treballant en la retirada de les roques caigudes el 17 de juliol de l’any 2019

● pasa a la pág. siguiente  →
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espai natural com aquest. Finalit-
zades les millores, es va reobrir al 
públic el 8 d’agost del 2019. 

EL GLÒRIA, TAMBÉ

Per si la zona no havia patit 
prou, al gener del 2020 va arri-
bar el temporal Glòria, que no va 
donar treva i també va provocar 
una esllavissada el 22 de gener a 
la carretera LV-9124 a Castell de 
Mur. Aquell dia, però, la Diputa-
ció de Lleida va anunciar que els 
serveis tècnics havien començat 
a traçar una ruta alternativa. En 
aquesta línia, Jordi Navarra reco-
neix que “les institucions estan 
fent coses, el que passa és que 
es tarda perquè ens hem de po-
sar d’acord els tres ajuntaments 
–Sant Esteve de la Sarga, Àger i 
Viacamp–, les dues diputacions i 
els dos governs”. Així mateix, ne-
ga que se sentin “desprotegits”: 
“Per l’actual Diputació no ens en 
sentim”.  

En aquesta línia, l’alcaldessa 
d’Àger, Mireia Burgués, exposa 

←  viene de la pág. anterior ●

que la dificultat també rau en què 
són tres consistoris. “Si només 
pertanyés a un ajuntament, pot-
ser ja s’hagués pogut fer alguna 
mena d’ordenança per regular, 
però al ser tres, és més compli-
cat”. 

Tres dies més tard, els Bom-
bers tancaven els accessos de 
Corçà, de la Masieta i de l’Aragó 
pel despreniment d’un bloc de 
pedra al camí de la zona de Cor-
çà. Les afectacions del Glòria es 
van poder arreglar i es va reobrir 
el 12 de juny de 2020 amb la zo-
na adequada. En ple estiu, al mes 
de juliol, una nova esllavissada va 

tornar a tallar la carretera LV-9124 
a Castell de Mur. Després d’aques-
ta esllavissada, el 4 de juliol, la Di-
putació va començar les obres per 
fer una variant provisional d’uns 
200 metres de longitud al munici-
pi de Castell de Mur. I l’última, el 
12 de novembre de 2020. Fa poc 
més d’una setmana i el record de 
totes les anteriors encara és ben 
present i sustenta les demandes 
dels consistoris. 

APARCAMENT A CORÇÀ

Les esllavissades no són l’única 
problemàtica que hi ha hagut als 
darrers anys a la zona. A la ban-

da de Corçà, hi va haver una po-
lèmica marcada per la voluntat 
de construir un aparcament per 
evitar que els visitants al pantà de 
Canelles aparquessin al voral dels 
camins. Després de les protes-
tes dels veïns, però, l’Ajuntament 
d’Àger en va descartar la cons-
trucció. 

Així mateix, també s’ha anat 
treballant en l’ordenació de l’ús 
públic. En aquest sentit, el govern 
de Catalunya i Aragó van acordar 
al juliol del 2019 avançar en l’apro-
vació d’un full de ruta conjunt que 
serveixi per definir l’ordenació de 
l’ús públic i de les activitats turís-

tiques. Aquest compromís es va 
establir que es materialitzaria tre-
ballant conjuntament les institu-
cions implicades constituint una 
comissió permanent de coordi-
nació i seguiment. També pel que 
fa a l’ordenació, la comissió de 
Territori del Parlament va apro-
var al desembre de 2019  instar 
el Govern a aprovar un Pla Direc-
tor que reculli les normes d’ús, de 
seguretat de l’espai, les activitats 
econòmiques, regulació de la na-
vegació de l’espai, aparcament 
i l’accés. No obstant això, l’alcal-
dessa d’Àger lamenta que “el pla 
director està tardant”.

 D’altra banda, la Fundació la 
Pedrera –que gestiona el con-
gost– remarca, sobre l’última 
esllavissada, que és titularitat 
del consistori. No obstant això, 
afirmen que mantenen contacte 
amb l’ajuntament i “tenen tot el 
nostre suport”. Sigui com sigui, la 
incertesa de quan pot ser la se-
güent només ve determinada per 
la certesa que, malauradament, 
en poden venir més. 

S’exigeix una 
bona regulació 
de l’espai per 

obrir-lo

Mireia 
Burgués: “El 
Pla Director 
està tardant”

Navarra sobre 
la Diputació: 

“No ens sentim 
desprotegits”

FOTO: ACN/ Imatge d’arxiu d’uns visitants practicant caiac a la zona de Corçà, al congost de Mont-rebei

FOTO: Agents Rurals/ L’última esllavissada que s’ha produït al congost FOTO: La Pedrera/ Dues persones contemplant la bellesa del congost

Els municipis de l’entorn del 
congost de Mont-rebei han 
fet crides a limitar la navega-
ció i l’excés de visitants. Con-
cretament, al mes d’abril de 
l’any 2019 els alcaldes d’Àger 
i Viacamp demanaven que es 
regulés per la “pressió” que 
els suposava la visita d’unes 
200.000 persones a l’any. En 
aquesta línia, també des dels 
Consells Comarcals de la No-
guera i la Ribagorça s’alerta-
va que sense una regulació de 
la zona, es corria el risc de no 
poder continuar preservant 
aquest espai natural. 

Crida a limitar 
la navegació i 
el nombre de 
visitants per 
preservar-lo

RESPECTE 
L’alcalde de Sant Esteve 
de la Sarga demana 
“respecte” per a 
l’espai natural que 
representa Mont-rebei, 
ja que explica que hi 
ha visitants que hi van 
“amb xancletes i amb 
música alta”. 
REGULACIÓ 
Tant Jordi Navarra 
com Mireia 
Burgués consideren 
imprescindible que hi 
hagi una regulació per 
la quantitat de gent que 
hi va. 
INSTITUCIONS 
Ambdós alcaldes 
coincideixen a 
assenyalar que el 
fet de tenir diverses 
institucions implicades 
alenteix les actuacions 
però Jordi Navarra 
nega que se sentin 
“desprotegits” per la 
Diputació. 
MOTOR ECONÒMIC
Burgués defensa que 
el congost és un dels 
principals motors 
econòmics d’Àger.

LES CLAUS
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