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❘ Alàs ❘ Després de l’èxit de la 
primera baixada de falles 
d’Alàs, l’any passat, arran 
d’una troballa documental de 
l’any 1543 que va descobrir 
que les falles d’aquesta po-
blació eren les més antigues 
del Pirineu català, Alàs tre-
balla per celebrar-ne una no-
va edició i consolidar així la 
tradició de les festes del foc 
a l’Alt Urgell. D’una mane-
ra similar a l’edició passada, 
aquest any s’han organitzat 
una sèrie de tallers els caps de 
setmana perquè els veïns que 
tinguin la intenció de baixar 
falles se les puguin elaborar 
amb els materials recollits a 
prop del Cadí amb la col·labo-
ració dels agents del Parc del 
Cadí-Moixeró. Aquests tallers 
reuneixen veïns del municipi 
d’Alàs i Cerc de totes les edats 
i condicions, en un ambient lu-
dicofestiu que anticipa la festa 
que se celebrarà el dia de la 
baixada de les falles, la nit de 
Sant Joan, des de la serra de 
Santa Maria de les Peces fins a 
la plaça Pardevila d’Alàs.

En aquests tallers s’elegei-
xen els materials amb què 
s’elaboraran les falles, que 
van des de l’avellaner fins a 
la fusta de pi amb què es fa la 
tulipa que contindrà la teia. 
A continuació es classifiquen 
per mida i s’inicia una cade-
na de producció entre tots els 
voluntaris per encaixar-ne les 

diferents parts. El resultat és 
una falla de tipologia ribagor-
çana, de gairebé dos metres i 
mig d’altura. Durant les prò-
ximes quatre setmanes s’espe-
ra fer-ne unes setanta que es 
cremaran la pròxima vigília 
de Sant Joan.

La Pobla de Segur, el diven-
dres 17 de juny, i Durro, el dis-
sabte 18, seran les dos prime-
res localitats a baixar (o córrer, 
segons la comarca) les falles. 
Fins al dia 23 de juliol un total 
de disset localitats del Pirineu 
de Lleida celebraran aquesta 
festa del solstici d’estiu, decla-
rada patrimoni immaterial de 
la humanitat per la Unesco.

Taller de falles a Alàs el  
mes de les festes del foc
És l’única població de l’alt Urgell que ho celebra || La Pobla de 
Segur el dia 17 i Durro el 18 obren les celebracions

tradicions pirineus

Un moment del taller de construcció de falles.
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Imatge de la reunió, ahir, a l’Ateneu Cooperatiu de Ponent.
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❘ lleiDA ❘ L’Ateneu Cooperatiu 
de Ponent Ponent Coopera 
ha acompanyat en la consti-
tució de setze projectes eco-
nòmics al territori lleidatà i 
sis més s’han creat gràcies 
als Projectes Singulars des 
de l’any 2017. 

En total, aquestes vint-i-
dos cooperatives han gene-
rat 353 nous llocs de treball i 
7.000 persones han participat 
en les activitats de formació 
i les diferents xarrades que 
s’han ofert en aquests qua-
tre anys.

“Més enllà de les xifres, 
des de Ponent Coopera vo-
lem destacar la referenci-
alitat que hem adquirit en 
aquests quatre anys com a 
porta d’entrada per a projec-
tes i iniciatives que treballen 
en els valors de l’economia 
social i solidària. A més, ens 

hem convertit també en un 
punt de trobada d’aquelles 
iniciatives ja constituïdes 
que fomenten la intercoope-
ració”, va explicar la coordi-
nadora de Ponent Coopera, 
Anna Maria Capdevila.

Pel que fa a les empreses 
constituïdes aquests últims 
quatre anys pertanyen a sec-
tors diversos. Des d’activi-
tats de producció agrícola 
fins a cooperatives en sec-
tors estratègics com Obrint 
Portes.

“La principal dificultat 
que trobem a Lleida és ex-
plicar que el cooperativisme 
pot dur-se a terme en tots 
els sectors i no només en 
l’agrari, on acostuma a ser 
més comú”, va assenyalar 
Josep Vidal, Director gene-
ral d’Economia Social i Soli-
dària de la Generalitat.

Més de vint cooperatives 
socials s’han creat a 
lleida des del 2017
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z Dv. 17: la pobla de segur.
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z Dimecres 15: Taüll.
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el regne Unit celebra els 70 
anys de regnat d’isabel ii

aniversari monarquia

La família de la reina Isabel la va acompanyar en la sortida al balcó per al vol de la reial Força Aèria.

❘ lonDres ❘ Milers de persones es 
van reunir ahir als carrers de 
Londres en l’inici de la celebra-
ció del setantè aniversari de la 
coronació de la reina Isabel II, 
que durarà fins diumenge. La 

reina va aparèixer al balcó de la 
seua residència oficial per pre-
senciar el vol de la Reial Força 
Aèria britànica. Ja a la nit, la 
monarca va presidir l’encesa 
de balises en una cerimònia es-

pecial des del castell de Wind-
sor. En total, es van encendre 
1.500 balises entre el Regne 
Unit i les capitals dels països 
de la Commonwealth. Aquest 
és el quart jubileu d’Isabel II, 

que ja va celebrar el Jubileu de 
Plata el 1977, el d’Or el 2002 i 
el de Diamant el 2012, i ha so-
breviscut set papes, dotze pri-
mers ministres britànics i on-
ze presidents dels Estats Units. 

Després dels actes d’ahir, fonts 
de Buckingham van anunciar 
que la reina no assistiria a la 
celebració d’avui a la cate-
dral de Sant Pau a causa d’una 
indisposició.
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La desfilada militar coneguda com el Trooping the Colour.
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