
La passarel·la de Mont-rebei 
torna a reobrir als turistes 
aquest cap de setmana
Després d’efectuar-se les millores en seguretat

El Congost de Mont-rebei 
és un dels espais naturals 
més visitats de Catalunya 
i cada cap de setmana 
són molts els turistes que 
el recorren i passen per 
la seva passarel·la més 
emblemà ca.
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La passarel·la del Congost de 
Mont-rebei tornarà a estar ober-
ta a par r d’aquest cap de set-
mana, segons va informar ahir la 
presidenta del Consell Comarcal 
de la Noguera, Concep Cañadell. 
En els darrers mesos ha estat tan-
cada per mo us de seguretat i el 
pas de persones va quedar total-
ment prohibit.

Ara després de les millores 
efectuades aquest pas que es 
troba a l’entrada al Congost i que 
uneix la part catalana amb l’ara-
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gonesa del Congost torna a estar 
obert al públic.

Molts turistes pasen per aques-
ta passarel·la durant els caps de 
setmana en la ruta per recorrer el 
Congost, un dels llocs més visitats 

de Catalunya. Es va decidir tancar 
al pas la passarel·la quan es van 
detectar problemes estructurals i 
a més hi havia gent que passava 
saltant provocant moviments, fet 
que elevava el risc”.

Aquesta setmana s’ha celebrat a 
Burdeus (França) la reunió anual 
de l’AREFLH, l’Associació de Re-
gions Productores Europees de 
Fruites i Hortalisses, en la que 
la presidenta sor nt, Simona 
Caselli de l’Emilia Romagna, ha 
estat reelegida per unanimitat 
en el seu càrrec, així com el vi-
cepresident, ean-Louis Moulon 
de la Val de Loire. Manel Simon, 
director general d’Afrucat, assu-

mirà el càrrec de vicepresident 
tresorer i, Carmel Mòdol, direc-
tor General d’Alimentació i In-
dústries de la Generalitat, tam-
bé estarà present al nou Consell 
d’Administració compost per re-
presentants de les regions i as-
sociacions d’organitzacions de 
productors.

La reelegida presidenta es va 
mostrar contenta per la tasca fe-
ta durant aquests tres anys.

Afrucat assumeix una 
vicepresidència del ‘lobby’ 
fructícola d’Europa
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Unió de Pagesos considera que 
la caiguda del preu en origen 
de l’oli d’oliva a l’Estat espanyol 
d’un 25% en l’úl m any, segons 
el Consell Oleícola Internacio-
nal, no respon a raons de mer-
cat, tenint en compte diversos 
indicadors. Per aquest mo u, el 
sindicat demana a les adminis-

tracions que inves guin un pos-
sible abús de posició de domini 
per part de la gran distribució.    
Les dades del Consell Oleícola 
Internacional indiquen que el re-
trocés del consum mundial d’oli 
previst per la campanya 2018-
2019 és del 2% respecte de l’an-
terior.

UP considera que la 
disminució del preu de l’oli 
no es deu al mercat
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El Grup Incorpora Lleida va or-
ganitzar ahir a la sala d’actes del 
Consell Comarcal de l’Alta Riba-
gorça una jornada empresarial 
per presentar a l’empresariat 
local de l’Alta Ribagorça i la Val 
d’Aran el programa Incorpora de 
l’obra social ”la Caixa”, dirigit a fa-
cilitar l’accés al mercat laboral.

Presenten un 
programa sobre 
inserció a l’Alta 
Ribagorça
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