Segre
Diumenge, 11 de juny del 2017
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equipaments memòria històrica
segre

La inauguració del Centre d’Interpretació de la Guerra Civil d’Alcoletge el 2013.

Queixes a Alcoletge al tancar
uns dies el museu de la Guerra
L’ajuntament assegura que ha estat només puntual per problemes
de personal || Afirma que es potenciarà l’activitat i es dinamitzarà
maría molina

❘ alcoletge ❘ El tancament del
Centre d’Interpretació de la
Guerra Civil d’Alcoletge per
problemes de personal diversos
dies el mes passat i, en concret,
dos caps de setmana, els del 13
i 14 i 20 i 21, ha provocat queixes veïnals, ja que consideren
que un dels principals reclams
turístics i d’estudi de la població s’està infravalorant i temen
que aquesta reducció de la seua
activitat acabi portant a l’ober-

tura només en dates puntuals,
amb la consegüent degradació
de les instal·lacions. Per la seua
part, l’alcaldessa, Lluïsa Prat, va
descartar taxativament aquesta possibilitat i va assenyalar
que el tancament s’ha degut a
problemes puntuals, ja que la
persona encarregada del centre va deixar el lloc de treball
després de sol·licitar una excedència i s’ha hagut de suplir la
baixa. Prat va remarcar que el
centre ja està obert de nou amb

els horaris habituals, de dimecres a diumenge al matí, i que
la nova persona que gestionarà el centre d’interpretació està estudiant com potenciar-lo i
dinamitzar-lo, amb més cursos,
jornades, exposicions i recreacions de la guerra aprofitant les
trinxeres i refugis republicans.
De fet, Prat va indicar que avui
mateix s’inaugura una exposició
i aquest estiu hi haurà una taula
redona d’estudi en el marc de la
Universitat d’Estiu.

certàmens esport

Carrera solidària a Rosselló
en la segona edició de Firabike
a. rosselló

redacció

❘ Rosselló ❘ Rosselló va celebrar
ahir la segona edició de Firabike, un certamen dedicat al
ciclisme que va reunir diversos expositors de bicicletes que
van oferir al públic assistent
l’oportunitat de provar nous
models amb motor elèctric. A
més, també s’hi van oferir tota
mena de productes relacionats
amb aquest sector, així com assessorament tècnic en bicis. El
programa es va completar amb
un esmorzar popular per a tots
els assistents i una carrera solidària per a tots els nivells, els
fons recaptats de la qual es van
destinar a l’associació contra
el càncer, que també tenia una
parada en el certamen. La fira,
organitzada pel Club Ciclista
Rosselló, juntament amb l’ajuntament, vol aconseguir consolidar-se, al tractar-se d’un es-

Inauguració de la segona edició del certamen Firabike.

port en alça i molt practicat a
la zona. De fet, el mes d’abril
passat es va estrenar un parc
BTT a la Serreta, una zona on
es van senyalitzar i es van mar-

car vint-i-una rutes per fer ciclisme de muntanya. Es tracta
d’un traçat per als aficionats a
aquest esport, que reclamaven
més infraestructures.
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