
Baixada de falles simbòlica a 
Sort amb dos representants 
de cada poble del municipi
Els veïns van poder veure l’acte des de casa seva

Sort

Sort fa tot just tres anys que ha 

recuperat la festa de les falles, 

tot i haver-hi documentació que 

acredita la baixada de falles al 

municipi l’any 1919. Aquest any 

s’ha suspès la tradicional baixada 

oberta a tothom i que reunia més 

per un acte més simbòlic. 

Dos representants de cada po-

ble del municipi (un total de 15) 

van portar una falla. Ja a mitja 

tarda van començar a caminar 

els del poble més lluny de Sort i 

a mesura que avançava el camí 

anaven recollint a la resta de fa-

llaires a cada poble. Finalment, es 

van reunir amb tres pobles (Olp, 

Pujalt i Bressui) i van començar 

de Sort han pogut veure des de 

casa seva.

Tres serps de llum van anar 

FOTO: Marta Lluvich (ACN)/ Els fallaires cremant les falles a Sort

trobar-se totes a Sort. L’esperit 

“la unió dels pobles és la base de 

la nostra força”. 

En arribar tots a Sort i cremar 

les falles a la foguera, la festa es 

va donar per acomiadada amb el 

cant dels Segadors i la cançó dels 

fallaires de Sort, recollida l’any 

1919 per Higini Anglès al llibre La 

nit de sant Joan de Josep Romeu.
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Alcaldes i sindicats agraris es van 

reunir ahir amb Afrucat per ex-

pressar el seu suport a l’Associa-

ció Empresarial de Fruita de Ca-

talunya arran de l’advertència de 

Competència per la previsió que 

va fer Afrucat davant la premsa 

de la collita de fruita dolça i d’un 

previsible augment de preus per 

l’augment de costos arran de la 

Covid-19. Pere Roqué, president 

d’Asaja Lleida, va explicar que la 

trobada era per “donar suport” 

i va deixar clar que “davant de 

qualsevol mena d’atac a qualse-

vol organització, la resposta vin-

drà de tot el sector”. Així mateix, 

va lamentar que “no és normal el 

que està passant en contra dels 

productors de fruita”. Per la seva 

banda, Josep Maria Companys, 

d’Unió de Pagesos, també va 

Sindicats i alcaldes traslladen 
el seu suport a Afrucat pel 
‘toc’ de Competència

mostrar el seu suport a Afrucat  

i va denunciar que Competència 

“des del 2011 està violant els pa-

ràmetres del sector i ara acusen 

el batlle d’Alcarràs, Manel Ezquer-

ra. En declaracions a aquest diari, 

Ezquerra va explicar que “hem 

acordat que farem un document/

esborrany a validar per totes les 

organitzacions agràries i ajunta-

ments de la Plataforma Salvem la 

pagesia, defensem el món rural 

on explicarem que les explotaci-

ons estan tocades i el rendiment 

per hectàrees és molt baix”. 
FOTO: Anna Berga (ACN) / Imatge d’arxiu d’un temporer aclarint fruita

Residus Urbans de l’Urgell ha fet 

públiques les emissions de me-

tà i diòxid de carboni del dipòsit 

controlat de residus sòlids urbans 

de l’Urgell durant el 2019: 120,87 

tones de metà i 286,06 tones de 

diòxid de carboni. El gas d’aboca-

dor (biogàs) es genera durant les 

diferents fases de biodegradació 

de la matèria orgànica present en 

els residus municipals abocats. 

Encara que també es  gene-

-

porcions, el metà i el diòxid de 

carboni són els principals gasos 

procedents d’aquesta descom-

posició. Ambdós són compos-

tos responsables de contribuir a  

l’efecte hivernacle.  Així, els resul-

tats després de les mesures de les 

emissions de les xemeneies del 

dipòsit controlat comarcal que es 

duen a terme mensualment per 

a donar compliment als requisits 

de l’autorització ambiental, han 

determinat que durant el 2019 

s’ha emès 120,87 tones de metà i 

286,06 tones de diòxid de carbo-

ni. Aquestes dades representen 

3,31 Kg de metà i 7,85 Kg de di-

òxid de carboni per cada habitant 

de l’Urgell durant el 2019. El metà 

és un gas d’efecte hivernacle amb 

un potencial sobre l’escalfament 

respecte del diòxid de carboni.

L’abocador de residus urbans 
de l’Urgell ha produït 286 
tones de diòxid de carboni

Donació de Josep Varela a l’arxiu
El professor, escriptor i polític Josep Varela ha donat a l’Arxiu de 
la Ciutat el fons documental de les entrevistes que va realitzar a 
persones signi�catives de Lleida. /FOTO:  Paeria de Lleida

Tàrrega ‘recupera’ la música
La música ha tornat a Tàrrega. Simbolitzant la represa cultural, el 
consistori ha programat dos concerts de petit format amb públic 
presencial aplegant sis propostes./FOTO:  Ajuntament Tàrrega

Tercera Ruta de la #or del pericó
L’Associació per a la interpretació de l’Horta va �nalitzar la 3a 
edició de la Ruta de la �or de pericó. Han estat tres jornades de 
passejada per l’Horta de Lleida descobrint la #or. /FOTO: J.Pifarré


