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La Pobla estrena la temporada de
falles postpandèmia amb «molta
prudència» per l'onada de calor
S'ha limitat a 150 fallaires la baixada per no massificar la festa i el tram de bosc
s'ha fet amb la falla apagada

Un grup de fallaires amb la falla ja encesa a la Pobla de Segur | ACN

La Pobla de Segur ha estrenat aquest divendres la temporada de falles postpandèmia amb un
total de 150 fallaires i pubilles fent el recorregut amb les falles enceses per la localitat. Aquest
any han limitat la participació a 150 parelles per evitar massificar la festa i fer-la més atractiva per
l'espectador. Les ganes de falles s'han vist rebaixades per la prudència donada la situació
meteorològica de plena onada de calor.
Els fallaires poblatans, doncs, han baixat amb la falla apagada des de Santa Magdalena i l'han
encès en arribar al poble. En aquest sentit recorden que als anys 80 durant una baixada de falles
es va incendiar la muntanya. Per evitar un episodi similar han optat per encendre-les al poble.
V?deo: https://www.youtube.com/watch?v=p5uXgpaVbVo
Amb les falles ja enceses, els fallaires han fet un recorregut pel casc antic de la localitat fins a
dipositar-les a una gran foguera a la plaça de la Pedrera. Posteriorment, s'han dirigit a l'església
Mare de Déu de Ribera per fer l'ofrena a la verge.
[intext1]
El president de l'Associació Cultural de Fallaires i Pubilles de la Pobla de Segur, David Garín, ha
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dit que aquest any, per prevenció, han encès totes les falles al nucli urbà. Garín ha destacat que per
damunt de la festa hi ha la seguretat i que recorrent els carrers de la Pobla amb la falla encesa
els veïns també han gaudit de la celebració.
El torn de les falles de Sort
Les falles de la Pobla de Segur donen el relleu a les de Sort i Durro (l'Alta Ribagorça), que se
celebren aquest dissabte. A la capital del Pallars Sobirà, per prevenció, també optaran per baixar
les falles apagades fins l'entrada de la localitat i un cop allí les encendran per fer el recorregut
pels carrers del municipi fins arribar a la foguera.
[intext2]
Al parc del Riuet els esperarà la falla major. Precisament, en aquest espai, i com a novetat
d'enguany, s'ha instal·lat un monument en honor a aquesta tradició del municipi, recuperada fa
pocs anys. En total, 16 falles que representen els diferents pobles de la Vall d'Àssua i el Batlliu. No
és l'única novetat, ja que enguany també s'interpretarà la cançó dels Fallaires de Sort.

Últims retocs al monument homenatge a les falles de Sort, Batlliu i Vall D'Àssua #pallars
pic.twitter.com/6u46o5re3y
? Fallaires de Sort (@FallesSort) June 15, 2022
Patrimoni de la Humanitat des de 2015
La temporada de Falles al Pirineu de Lleida és la gran festa del foc que marca el final de la
primavera i l'inici de l'estiu. Una tradició mil·lenària que enguany celebraran durant aquest mes de
juny i el juliol un total de 17 poblacions de l'Alta Ribagorça, el Pallars Sobirà, el Pallars Jussà i
l'Aran. L'any passat es va incorporar a la baixada de falles el municipi d'Alàs i Cerc, amb la qual
cosa l'Alt Urgell recupera una tradició perduda des de fa molt temps.
L'any 2015 es van incloure amb la resta de falles del Pirineu a la llista de Patrimoni Immaterial
de la Humanitat per la Unesco.
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