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LLEIDA I COMARQUES

FAUNA GRANS DEPREDADORS

SUCCESSOS

L’Estat ha destinat més d’un milió
d’euros a l’ós bru en quatre anys

Denuncien un
robatori en una
fusteria d’Alcarràs

En el període entre el 2009 i el 2013, una xifra que preveu superar entre enguany i el
2016 || A Lleida hi col·labora amb patrulles i tècnics amb la Generalitat i el Conselh
R. RAMÍREZ

❘ LLEIDA ❘ L’Estat ha destinat més
d’1,1 milions d’euros a la conservació de l’ós bru al Pirineu
entre el 2009 i el 2013, una
quantitat que el ministeri d’Agricultura preveu superar entre
aquest any i el 2016.Així consta en la resposta del Govern a
una pregunta parlamentària del
senador socialista per Lleida
Francés Boya. L’Executiu espanyol assenyala que col·labora
amb la Generalitat i el Conselh
Generau d’Aran amb el “cofinançament de patrulles de vigilants i de tècnics de camp”.
La resposta al senador subratlla l’“escassa viabilitat genètica de la població del Pirineu
central”, que inclou les comarques de muntanya de Lleida, “ja
que la major part dels óssos
bruns nascuts en llibertat provenen d’un únic mascle territorial”. Al·ludeixen així a Pyros,
un dels tres primers exemplars
d’origen eslovè reintroduïts entre el 1996 i el 1997. Se’l considera l’únic supervivent de la
primera reintroducció que França va dur a terme a la serralada. La femella Melba va morir
abatuda per un caçador, mentre
que Giva es creu probablement
morta després de quatre anys
sense ser observada.
Precisament, rellevar Pyros
és un dels objectius del nou projecte Life Plus que la UE ha con-

❘ ALCARRÀS ❘ Una fusteria ubicada al carrer Joan XXIII d’Alcarràs va ser objecte d’un robatori ahir a la matinada. Segons van denunciar els responsables del sometent
d’aquesta localitat del Segrià,
algú va entrar a la fusteria i
es va emportar eines i màquines elèctriques. El negoci està ubicat en un dels carrers
més cèntrics d’aquesta població.

MUNICIPIS

Acord per
compartir tanatori
❘ LLEIDA ❘ El ple d’Albatàrrec ha
aprovat aquest mes el conveni de col·laboració amb l’ajuntament de Montoliu de Lleida per a la construcció i la gestió conjunta de la sala per a
vetlles que hauran de compartir aquests dos municipis
del Segrià.

URBANISME
Dos dels cadells d’ós nascuts aquest any al Pirineu amb la seua mare al Pallars Sobirà.

cedit a la Generalitat, amb una
dotació d’1,8 milions. Part
d’aquesta suma s’haurà de destinar a deixar anar un nou
exemplar al Pirineu. El projecte de l’Executiu català se suma
a les partides de l’Estat per a la
conservació d’aquesta espècie
protegida. Una cosa que, juntament amb el seguiment sobre el
terreny, inclou l’adopció de me-

sures per a la protecció de ramats (com l’agrupació sota la vigilància de pastors a Aran i el
Pallars Sobirà) i les indemnitzacions a ramaders per predacions dels plantígrads als seus ramats.
La població d’óssos al Pirineu
s’estima en al voltant d’una trentena d’exemplars. Al llarg del
passat estiu, es va constatar el

ASSOCIACIONS FIRA D’ENTITATS DE BALAGUER

naixement d’almenys cinc nous
exemplars. Entre aquests, el cadell d’ós conegut com a Aubèrta, trobada als carrers del nucli
d’Aubèrt. Després de dos intents
fallits de tornar-la al bosc en els
quals va tornar al poble, la van
instal·lar en un recinte apartat
de la presència humana com a
pas previ a alliberar-la abans de
l’hivern.

Lleida aprova
l’avanç del POUM
❘ LLEIDA ❘ La Paeria ha convocat
per a demà una comissió extraordinària d’Urbanisme per
aprovar l’avanç del Pla d’Ordenació Urbana de Lleida.
Així mateix, divendres el ple
donarà llum verda al document.

TURISME PROMOCIÓ
AJUNTAMENT DE BALAGUER

DIPUTACIÓ DE LLEIDA

Els participants en la trobada d’Instagramers a Tuixent.

Promoció de la Ruta de l’Últim
Càtar a través d’Instagram
Quaranta entitats presenten les seues activitats a Balaguer
❘ BALAGUER ❘ Quaranta entitats van
donar a conèixer ahir les seues
activitats en la 14a Fira d’Entitats de Balaguer, dedicada a la
divulgació de l’associacionisme

i el voluntariat. En aquesta edició va destacar la presència de
col·lectius d’immigrants dedicats a la integració dels estrangers. L’alcalde, Josep Maria Roi-

gé, va inaugurar la fira juntament amb representants del
consell i del Govern. La pluja
va obligar a suspendre les activitats previstes a la tarda.

❘ TUIXENT ❘ Uns quaranta aficionats
a la fotografia a la xarxa social
Instagram van recórrer ahir aTuixent la Ruta de l’Últim Càtar, en
una sortida (Instawalk) organitzada pel patronat deTurisme de
la Diputació per promocionar
aquest recorregut de senderisme a l’Alt Urgell. Una tercera

part dels participants procedia
de Barcelona i la resta, de les comarques de Lleida. L’alcaldessa
de la localitat, Maria Carme
Valls, va donar la benvinguda
als assistents. L’IEI organitzarà
una exposició amb les 44 millors
imatges d’aquesta jornada el 27
d’octubre.

