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COMARQUES

Alpicat renova el centre històric, en el
qual invertirà 1,2 milions

www.segre.com/comarques
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La Pobla de Cérvoles ‘recupera’ la
travessia, amb un tram per a vianants
p.
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PROMOCIÓ INICIATIVES

Empreses del Montsec recuperen el Camí
Vell de Mont-rebei negat pel pantà

Demanen ajuts a la Diputació i instal·laran una passarel·la per superar uns 200 metres que queden
coberts per l’aigua || Anirà des de la Pertusa fins al pont flotant que uneix Catalunya i Aragó
E. FARNELL/H. CULLERÉ

❘ LLEIDA ❘ Empreses turístiques
de la Vall d’Àger han impulsat
la recuperació de l’antic camí
d’accés a Mont-rebei que va
des de la zona del barranc de
la Pardina, a prop de l’ermita
de la Pertusa, al nucli de Corçà,
fins al pont flotant que uneix els
dos costats del congost de Montrebei entre Aragó i Catalunya.
Segons els coneixedors de la
zona, aquest camí tindria uns
cinc quilòmetres i va vorejant
el pantà de Canelles, excepte
en un tram de 200 metres que
queda negat quan l’embassament és ple. Per a aquest tram,
els empresaris han sol·licitat el
suport del Patronat de Turisme

TEMPS

Troben una
urna funerària a la
zona del pàrquing
de la Pertusa

LA DADA

100.000
TURISTES EL 2016

El nombre de turistes que
l’any passat van visitar el congost de Mont-rebei des dels
seus diferents accessos.

EL PROJECTE

Camí pla
z El nou projecte contempla
un vial pla, que salva el desnivell actual de 400 metres,
que voreja les aigües del pantà de Canelles.

El vial permetrà reduir en
una hora el trajecte des de
la zona de la Pertusa a la
passarel·la flotant

Tram flotant

de la Diputació per instal·lar-hi
un pas penjant i esquivar aquest
tram de la via que enllaça amb
el camí de Mont-rebei que va
ser construït per l’elèctrica Enher el 1982, uns 30 metres per
sobre del camí del congost que
va ser condicionat el 1924 per
la Mancomunitat de Catalunya,
i que va assegurar un enllaç a
peu, ràpid i fàcil entre el Pont
de Montanyana i Àger. El nou
projecte contempla un camí més
pla, que salvi el desnivell de 400
metres de l’accés actual des de

Terminis i itinerari

L’urna funerària.

z El camí mesura uns 5 quilòmetres i s’hi habilitarà un
pont penjant per salvar un
tram que queda negat per
l’aigua.
z Preveuen tenir-lo llest a la
primavera i permetrà retallar
una hora el recorregut a peu.

la Pertusa. A més, permetria
reduir en almenys una hora el
temps per recórrer aquest espai entre Corçà i la passarel·la
penjant.
Un dels empresaris, Enric Maestre, de Montsec Aventura, va
assenyalar que l’objectiu és donar un al·licient més a la zona

EQUIPAMENTS MANTENIMENT

Un tram del camí que recuperaran empresaris i Diputació.

i la possibilitat de combinar el
trajecte amb barca i caminant.
“La zona de Corçà ha millorat
molt des de la construcció d’un
altre pàrquing i permet un flux
més gran de persones”, va dir.
Per la seua part, Josep Maria
Mercader, gerent del Càmping
d’Àger, va assenyalar que la ini-

ciativa permet ampliar l’oferta
d’activitats a la Vall d’Àger perquè es podrà accedir al congost
des de l’aigua. Preveuen tenir
llest el camí per a la primavera vinent i ser un al·licient “de
luxe” per als més de 100.000
turistes que anualment visiten
Mont-rebei.

n Las xarxes socials es
van fer ressò fa unes setmanes que “algú” havia
“oblidat” una urna funerària, buida, al costat del
pàrquing de la zona de la
Pertusa. Al cap d’una setmana, l’urna havia estat
retirada, encara que testimonis de la zona van assegurar que es desconeix
qui havia sigut.
A les xarxes socials,
les opinions majoritàries
apuntaven que entenien
que hi hagi qui vulgui deixar les cendres dels seus
íntims en aquest espai,
però que cal ser més respectuós amb els usuaris i
el medi ambient.

MUNICIPIS PLENS

El canal de Gavet, operatiu al Balaguer inicia els tràmits per
cap de 5 setmanes de treballs recuperar els títols de ‘Paeria’ i ‘paers’
❘ TREMP ❘ El canal de Gavet va
tornar a estar operatiu ahir
després de cinc setmanes de
treballs de manteniment, que
han suposat la parada tècnica
de la central de Talarn, que es
troba aigües amunt. Endesa va
acabar les tasques en aquestes
instal·lacions del Pallars Jussà,
que han consistit en la millora
del revestiment de formigó del
canal en dos trams, s’han reparat petits desperfectes que es
van detectar en la inspecció del

conducte i han netejat a fons les
herbes i algues que han crescut
en els dos anys durant els quals
el canal ha estat operatiu.
Durant el buidatge es van
rescatar fins a 134 peixos autòctons que s’han alliberat a
la Noguera Pallaresa. Els treballs de rescat es van realitzar
mitjançant el sistema de pesca
elèctrica, que consisteix en una
petita descàrrega que immobiliza els peixos uns segons per
poder capturar-los.

❘ BALAGUER ❘ El ple de l’ajuntament
de Balaguer debatrà avui iniciar un expedient per recuperar
el títol de Paeria que va tenir
el consistori fins fa tres segles
(abans dels Decrets de Nova
Planta) i de paers per als edils
del consistori. Així ho va confirmar l’alcalde, Jordi Ignasi
Vidal, que va confiar que la
proposta pugui tirar endavant amb el màxim suport
dels grups municipals. “A priori aquesta proposta estava

més que consensuada amb tots
els grups, veurem si continua
sent així”, va dir. En cas d’aprovar-se, el consistori demanarà
a la Generalitat el canvi i haurà
d’aprovar un reglament.
L’ajuntament de les Borges
Blanques també va demanar
recuperar aquests títols, que
sí que tenen entre d’altres
l’ajuntament de Cervera o el
de Lleida. Així mateix, el ple
d’avui donarà compte de quatre decrets d’alcaldia després

de l’expulsió dels edils socialistes de l’equip de govern. Un
dels decrets serà per substituir
els edils de les comissions de
govern, retirar-los les atribucions de les regidories, i l’últim, el relleu de l’edil del PSC,
Carlos García, com a primer
tinent d’alcalde. El ple també
passarà una moció en relació
amb el dia internacional contra
la violència contra les dones i
s’espera que sigui aprovada per
unanimitat del ple.

