
FOTO: Núria Castells / La baixada de les falles a Durro va comptar amb una gran participació

Durro inicia la temporada 
de falles a l’Alta Ribagorça

Prop de 200 fallaires, entre 
nens i adults, van inaugurar 
ahir a la nit a Durro (Alta 
Ribagorça) la temporada de 
falles de la Vall de Boí.

Durro
NÚRIA CASTELLS
La primera baixada de l’any de les 
falles del Pirineu com a patrimoni 

mundial va ser la de Durro (des-
prés de la de Pobla de Segur, al 
Pallars Jussà, divendres). Des de 
l’ermita de Sant Quirc els fallai-
res de Durro van encendre el tra-
dicional far que ja s’ha convertit 
en símbol emblemàtic de l’inici 
del calendari de falles. La baixada 
dels nens es va fer en dues etapes 
amb dos fars (mitja hora abans 

dels adults). La festa es va desen-
volupar aquest any amb tempe-
ratures molt baixes i neu caiguda 
el dia abans a les muntanyes, un 
fet inusual al mes de juny. Des-
prés de la baixada de Durro, la 
propera cita del calendari de fa-
lles del Pirineus serà el cap de set-
mana de Sant Joan amb les baixa-
des de Senet i Boí, entre d’altres.

Baixes temperatures en el recorregut

El Ministeri de Foment va tallar 
ahir (i avui fins les 10 del matí) el 
trànsit de l’autovia A-2, entre els 
enllaços de Torrefarrera i Alpicat 
amb motiu de les obres de cons-
trucció del tram de l’A-14 entre 
Lleida-Rosselló.

En concret, els talls es van dur 
a terme entre les 4 hores de la 
matinada i les 10 hores, també 
avui, i mentre durin el trànsit es 
desvia per les carreteres N-230, 
N-240 i per l’avinguda de Pinyana 
de Lleida. L’execució dels carrils 
de trenat previstos a l’A-2 entre 
l’enllaç de Torrefarrera (N-230) i 
el futur enllaç amb l’A-14 reque-
reixen la demolició de les piles 

laterals del pas superior del camí 
de Cunillàs i la transferència dels 
esforços a noves piles mitjançant 
unes bigues metàl·liques. Per les 
seves característiques (80 metres 
de longitud de biga) i la ubicació 
dels camins laterals, Foment ha 
optat per tallar l’autovia davant la 
impossibilitat d’establir cap des-

viament alternatiu del trànsit de 
l’A-2 dins la zona d’obres tal com 
s’havia fet fins ara.

Mentre durin els talls, els vehi-
cles que circulin per l’A-2 entre els 
enllaços de Torrefarrera i Alpicat 
es desviaran per l’N-230, l’N-240 
i l’avinguda de Pinyana de la capi-
tal del Segrià. 

Cues entre 
Torrefarrera i 
Alpicat pels talls 
a l’A-2 per les 
obres de l’A-14
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El Consell Comarcal de les Ga-
rrigues, juntament amb l’Ajun-
tament de Juneda, va organit-
zar ahir la 10a Mostra Cultural 
de les Garrigues. Des de les 11 
del matí i fins a la mitjanit, una 
quinzena d’actes culturals i fes-
tius van tenir lloc a la localitat 
garriguenca de Juneda. Els actes 
es van iniciar a les 11.00 hores 
al col·legi públic Manuel Ortiz 

amb una màster class de Batu-
cada a càrrec de Pau García, de 
la Bandarra Street Band, seguit 
del repic de campanes a càrrec 
dels campaners i pujada al cam-
panar. A les 12.00 hores es va fer 
la inauguració dels espais expo-
sitius i els parlaments de les au-
toritats al Complex Cultural de 
Juneda, seguit d’una cercavila 
amb gegants i grallers.

Juneda acull la 10a Mostra 
Cultural de les Garrigues 
amb més de 15 actes festius
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ROSSELLÓ ORGANITZA LA PRIMERA FIRA BIKE 
Rosselló acull avui la primera Fira Bike organitzada pel Club 
Ciclista Rosselló amb la col·laboració de l’Ajuntament. La troba-
da comptarà amb disset estands i amb la previsió de rebre uns 
5.000 visitants. A més, s’inaugurarà una circuït de pump track 
per a bicicletes. Amb motiu de la celebració de la Fira, l’Ajunta-
ment ha prohïbit la caça durant tota la jornada d’avui a tot el 
terme municipal.

El Club Munigim’s de Gimnàstica 
Rítmica va celebrar divendres al 
vespre el seu tradicional Festival 
Fi de Curs, en el que van realit-
zar una gran exhibició de tot 
el treballat durant l’any, les 43 

gimnastes del club. Amb els nú-
meros preparats han participat 
amb notable èxit en diferents 
competicions catalanes i en di-
ferents festivals als que han es-
tat invitades.

Fi de Curs de Gimnàstica 
Rítmica a Almacelles
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