
Durro ja prepara les falles
Ja està plantat el faro de les falles de Durro, les primeres de la 
temporada al Pirineu, que se celebraran el pròxim 18 de juny. La 
Unesco ha declarat les falles del Pirineu Patrimoni Mundial.

Festa aquàtica al Pont de Suert
La piscina municipal coberta del Pont de Suert va acollir dissabte 
passat la tradicional Festa Aquàtica. Es va organitzar per als nens 
de la comarca una activitat per moure’s, jugar i gaudir a l’aigua. 

Posen un WC a Aigüestortes 
Fa uns dies un grup d’operaris van instal.lar a l’àrea del Parc 
Nacional d’Aigüestortes un WC prefabricat, per a treballadors i 
visitants en una de les zones més freqüentades del parc.

Recullen 400 signatures 
a l’Alta Ribagorça per 
acollir a refugiats sirians
Una plataforma veïnal demana als 
tres consistoris un pla d’acollida
El Pont de Suert
NÚRIA CASTELLS

La plataforma de veïns de l’Alta 

Ribagorça en suport als refugiats 

sirians van presentar ahir als tres 

ajuntaments amb registre d’en-

trada una moció de suport per-

què els pròxims plens municipals 

abordin un pla d’acollida de refu-

giats, avalat també per una reco-

ﾉﾉｷS; SW gヴﾏWゲ ケ┌W ;ｴｷヴ デ;ﾏHY ┗; 
presentar la plataforma als ajun-

taments i que sumen prop de 400 

signatures. 

La moció, a efectes de que 

sigui debatuda i si s’escau, sot-

mesa a la seva aprovació en el 

ple municipal que se celebri en 

la següent data posterior a la 

presentació de la mateixa recull 

que: una bona part de la pobla-

ció siriana i d’altres llocs,  s’ha 

vist obligada a fugir de casa se-

┗; ; I;┌ゲ; SWﾉゲ Iﾗﾐ｡ｷIデWゲ HXﾉびﾉｷIゲ 
que pateixen en els seus països, 

un gran nombre d’aquestes per-

sones refugiades s’ha dirigit i es 

Iﾗﾐピﾐ┌; Sｷヴｷｪｷﾐデ I;ヮ ; デWヴヴｷデﾗヴｷ 

W┌ヴﾗヮW┌く Lげ;ヴピIﾉW ン SW ﾉ; DWIﾉ;ヴ;-

Iｷﾙ Uﾐｷ┗Wヴゲ;ﾉ SWﾉゲ DヴWデゲ H┌ﾏ;ﾐゲ 
estableix que “Tot individu té 

dret a la vida, a la llibertat i a la 

ゲWｪ┌ヴWデ;デ SW ﾉ; ヮWヴゲﾗﾐ;ざ ｷ ﾉげ;ヴピ-

IﾉW ヱヴくヱ  SW ﾉ; ﾏ;デWｷ┝; DWIﾉ;ヴ;Iｷﾙ 
estableix que “En cas de persecu-

ció, tota persona té dret a cercar 

;ゲｷﾉ ｷ ; HWﾐWgIｷ;ヴどゲWげﾐ Wﾐ Sげ;ﾉデヴWゲ 
ヮ;ｼゲﾗゲが ﾉ; W┝ヮ┌ﾉゲｷﾙ IﾗﾉびﾉWIピ┗; SげWゲ-

trangers està prohibida en virtut 

SWﾉ Cﾗﾐ┗Wﾐｷ E┌ヴﾗヮW┌ SW DヴWデゲ 
H┌ﾏ;ﾐゲく Eﾉ PヴWゲｷSWﾐデ SW ﾉ; GWﾐW-

ヴ;ﾉｷデ;デが C;ヴﾉWゲ P┌ｷｪSWﾏﾗﾐデが ゲげｴ; 
adreçat recentment per carta al 

comissari europeu d’Immigració.
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presentació del projecte Viles 

Florides a les 17 hores a la Sala de 
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posteriorment es realitzarà un 

tour per tots els racons del poble 

decorats. Vilaller va ser nome-

nada Vila Florida de Catalunya 

essent incorporada al moviment 

VｷﾉWゲ FﾉﾗヴｷSWゲが ケ┌W ﾃ; ゲ┌ﾏ; Αヵ 
municipis a tota Catalunya així 

Iﾗﾏ ﾏYゲ SW ヲヰヰ ﾉﾉ;ヴゲ ｷ Wゲヮ;ｷゲ ヮ┎-

blics al llarg de tot el territori. Vi-
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Presenten el projecte ‘Viles 
Florides’ a Vilaller el dia 28
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