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Campanya
per donar a
conèixer el
Geoparc del
Montsec
Els 19 municipis que conformen
el projecte Geoparc Conca de
Tremp-Montsec ja llueixen pancartes de suport a la candidatura on s’hi pot llegir ‘’Esperem ser
Geoparc Mundial de la Unesco’’.
Amb aquesta campanya es vol
donar a conèixer la candidatura entre la població del territori
quan falta poques setmanes per
conèixer la decisió de la Unesco.
En les pròximes setmanes es reunirà la Junta de l’Organització de
les Nacions Unides per a l’Educació, la Ciència i la Cultura (UNESCO) per tractar aquest tema, entre
d’altres, i es preveu que la resolució oficial de la candidatura es
conegui durant el mes de maig.

Renoven
clavegueram i
paviment a la ciutat
de Cervera
A finals de març van acabar les
obres al carreró del Salí de Cervera, on s’ha substituït el vell
clavegueram de formigó per
canonada de polipropilè, s’han
instal·lat quatre embornals per
recollir les aigües pluvials i s’ha
canviat el paviment, que estava esquerdat i en mal estat.
L’actuació ha anat a càrrec de
l’Empresa d’Aigües de Cervera
(EASCS), que va adjudicar els
treballs a la constructora Codina Vall. Les obres, que han
tingut un cost de 42.235 euros, van començar el 9 de gener i han acabat el 29 de març.
L’obra principal ha consistit a
substituir el clavegueram existent de formigó.

‘Pyros’ no dóna senyals
de vida des de fa un any
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Si enguany no se’l detecta
ni l’any que ve tampoc es
donarà oficialment per
mort.
Pocs mesos després de què arribessin al Pirineu la Giva i la Melba
procedents d’Eslovènia, ara fa 20
anys, va ser el torn de l’ós Pyros,
que amb el pas del temps s’ha
convertit en el rei de la serralada i que està demostrat que és el
pare de la immensa majoria d’óssos que han nascut en llibertat en
aquestes muntanyes.
Pyros va trepitjar per primer
cop terra pirinenca el 2 de maig
de 1997 i des d’aleshores no ha
parat de campar per les muntanyes en total llibertat.
Tots aquests anys se li ha anat

fent seguiment per conèixer la
seva adaptació al hàbitat pirinenc
i per tenir constància de què està
bé de salut i fortalesa.
Però les alarmes han saltat des
de fa mesos perquè fa temps que
no es sap res d’ell. La darrera ve-

gada que se’l va detectar va ser
la primavera del 2017 a la Vall de
Varradós (Val d’Aran). Segons han
indicat fonts del Departament de
Territori i Sostenibilitat de la Generalitat, “es donaria oficialment
per mort si no es veiés aquest any

Fa pocs dies un veí d’Esterri
d’Àneu es va trobar de casualitat en una situació delicada. Es
va percatar que un prat del petit
poble de Borén hi havia una euga que tenia molts problemes per
parir al seu pollí i que patia molt.
No va dubtar en socórrer a l’animal i ajudà a l’euga a poder donar
a llum al seu pollí sa i estalvi.

crement del cabal de rius i rieres.
Segons l’SMC es preveu un fenomen d’intensitat i acumulació
de pluja i fins avui al migdia amb
possibilitat de superar els 20 l/m
2 en 30 minuts d’intensitat i els
100 l/m2 en 24 hores d’acumulació de pluja. Al Pirineu i Prepirineu les pluges abundants poden
incrementar els cabals dels rius
de muntanya.

i tampoc el que ve”.
Pyros té ara 29 anys o sigui
que està al límit per la seva espècie (30 anys). Ha estat sempre un
ós molt mogut, per la qual cosa
el fet que no es vegi fa temer el
pitjor.

Presenten els
camps de treball de
Joventut a Lleida
per al 2018

Un veí d’Esterri
ajuda a parir
una euga a
Borén

Protecció Civil activa
l’alerta per inundacions per
l’episodi de pluges intenses
Protecció Civil de la Generalitat
va activar ahir en Alerta el pla
d’emergències per inundacions a
Catalunya Inuncat per la previsió
del Servei Meteorològic de Catalunya SMC d’un episodi d’intensitat i acumulació de pluja i les incidències que es poden produir en
zones urbanes del litoral i prelitoral i amb el pas de les hores també al Pirineu i Prepirineu per l’in-
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Precisament per fer una correcta
regulació dels rius, la companyia
Endesa ha obert en les darreres
hores comportes en diferents
embassaments. Segons van informar ahir fonts d’Endesa, ahir
desembassaven aigua els pantans de la Torrassa i Borén, al Pallars Sobirà, i també el de Mequinensa. Així mateix també estaven
obertes les comportes a la ciutat
de Lleida, a la Mitjana, evacuant
30 metres cúbics per segon.
A La Torrassa i Borén es desembassaven ahir 10 metres cúbics
per segon i a Mequinensa, 150,
que afegits al turbinatge, eren de
750.

La coordinadora territorial de
Joventut a Lleida, Esperança
Casas, conjuntament amb el
director dels Serveis Territorials
del Departament de Treball,
Afers Socials i Famílies de Lleida, Joan Santacana, presentaran aquest divendres en roda
de premsa a Tremp l’oferta i les
principals novetats de camps
de treball per enguany.
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