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Més de 200 persones caminen
de Corçà a Mont-rebei perquè
el Montsec sigui Parc Natural
La Plataforma en defensa del Congost presenta
dimecres al Parlament dos proposicions de llei
La Plataforma “Salvem
Mont-rebei” va exigir ahir el
Parc Natural del Montsec.
“Hem de blindar el
patrimoni d’aquest territori
i deixar-lo com herència a
les futures generacions”,
van dir.
Corçà
REDACCIÓ
Més de 200 persones van participar ahir malgrat la pluja insistent
en la caminada organitzada per la
Plataforma “Salvem Mont-rebei”
i que va transcórrer per aquests
paratges del Prepirineu de Lleida.
En finalitzar la caminada es va llegir un manifest amb el lema “A
Mont-rebei: ni presa, ni Endesa.
Montsec Parc Natural, ja!!!”.
Els membres de la Plataforma
van expressar ahir la seva satisfacció perquè “entre tots hem
aconseguit de moment que Endesa hagi manifestat la retirada
del projecte”. Ecologistes i excursionistes assenyalaven ahir que el
Congost de Mont-rebei “suposa
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un dels patrimonis naturals paisajístics i històrics més singulars del
Prepirineu” i recordaven que el
Congost ha estat declarat reserva
natural, està inclòs al PEIN i a la
Xarxa Natura 2000 i ha estat declarat ZEPA.
La Plataforma en defensa de
Mont-rebei recordava ahir que el
11 de novembre de 1988 el Parla-

ment català va votar per unanimitat la declaració de Parc Natural
de les serres del Montsec. “Ja fa
d’això 27 anys. Quant temps més
hem d’esperar encara?, deien.
“Ara és el moment de dir prou
i exigir el Parc Natural del Montsec, ja!!, al Parlament català pel
que fa als Montsecs de Rúbies i
Ares i al Parlament aragonès pel

que fa al Montsec de l’Estall o de
Montgai”, van manifestar membres de la Plataforma.
“Ni devem ni volem esperar
més. El Parc Natural ens ha de
permetre ficar en valor els actius naturals, culturals i humans
d’aquest territori en un moment
on el consens existeix. Hem de
blindar el patrimoni d’aquest territori i deixar-lo com herència a
les futures generacions”, insisteixen els portaveus de la Plataforma. El portaveu de l’organització ecologista Ipcena, Joan
Vàzquez, va qualificar d’èxit la caminata d’ahir des de Corçà fins al
Congost i va avançar que el proper dimecres una representació
de la Plataforma mantindrà una
trobada al Parlament amb els diferents grups parlamentaris, on
se’ls presentarà dos esborranys
de dues proposicions de llei per
la seva tramitació i aprovació.
Una versarà sobre la declaració
de Parc Natural del Congost de
Mont-rebei. L’altra, de moment,
no la van voler desvetllar.
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La fira Ecojardí atrau a més
de 13.000 visitants en 2 dies

Albesa ret homenatge a la
Gent Gran de la població

La Fira d’Alpicat va clausurar ahir
a la tarda la seva 20a edició, que
va tancar portes amb un balanç
força positiu tant pel que fa en
nombre d’expositors, una cin-

Albesa va celebrar ahir un acte
d’homenatge a la Gent Gran de
la població, organitzat per l’Ajuntament. Els actes van començar
amb una missa a l’església de

quantena, com de visitants, que
l’organització va xifrar en més de
13.000 entre els dos dies. El certamen va ser inaugurat dissabte
pel conseller Felip Puig.

la localitat, després al mateix
temple hi va haver un concert a
càrrec de la Coral Maristes Montserrat. La Jornada va acabar amb
un dinar al centre cívic.

Rosselló
celebra els 25
anys de la Llar
de Jubilats
Sant Antolí
Rosselló va celebrar ahir diumenge l’aniversari dels 25 anys de la fundació de la Llar de
Jubilats Sant Antolí. L’acte va
ser presidit per l’alcalde, Josep Abad, i va comptar amb
la presència del director dels
Serveis Territorials de Benestar
Social i Família de Lleida, Josep
Ma Forné, i la diputada al Parlament de Catalunya Violant
Cervera, entre altres autoritats.
Forné va fer entrega d’una placa commemorativa al president
de la llar i cap de l’oficina de la
Gent Gran Activa, Agustí Vilà
Segura. Es van lliurar plaques
al membres històrics i actuals
de la junta. En els parlaments
es va destacar el valor de les
persones grans en la societat
i, especialment, en el municipi.
La jornada va finalitzar amb un
refrigeri per a tots els assistents
i un dinar de germanor amb diferents reconeixements al casal
Rossellonès.

Gimenells
acull la
onzena edició
del Segrià
Corals
Els assistents a la inauguració
de la onzena edició dels Segrià Corals, que es va celebrar
a l’església de la Mare de Déu
del Roser, de Gimenells i Pla de
la Font, van poder gaudir contemplant la fusió entre el Cant
Coral i les Sardanes. En un acte
inèdit, van ballar al voltant de
l’altar de l’església, la sardana
La Santa Espina, dels mestre
Morera, per part del grup sardanista Montserrat, acompanyats per les veus de les corals
Sant Bartomeu d’Alpicat, La Primavera d’Artesa de Lleida i el
Petit Cor Cantàtor.
El president del Consell Comarcal del Segrià, Pau Cabré,
va voler assenyalar la contribució que les entitats corals
de la comarca del Segrià fan en
l’afany de promoció de la cultura popular a la comarca del
Segrià i va destacar la figura del
mestre Morera, com impulsor
de cant coral a Catalunya.

