
La Fira de Primavera de Tremp 
va omplir aquest cap de setma-
na els carrers del municipi, no 
només d’expositors de diferents 
sectors sinó també d’especta-
cles, conferències, cercaviles, 
castellers, foc i gastronomia. En-
guany més de 130 d’expositors, 
de vehicles i maquinària agríco-
la, productes agroalimentaris i 
artesania van participar al certa-

men. A més, la fira va comptar 
amb bona participació d’insti-
tucions i entitats locals que van 
aprofitar la convocatòria per ex-
plicar els seus projectes i accions 
de treball. Sense dubte, a l’èxit 
de l’edició d’aquest any hi van 
contribuir dos esdeveniments 
paral·lels: la 3a Trobada Pallars 
de Foc i la 2a edició del Pallars 
Food Fest.

La Fira de la Primavera de 
Tremp tanca l’edició amb 
bones xifres de paticipació
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Les cabres salvatges 
ja formen part del 
paisatge de l’Alt Pallars
Es van reintroduir fa 4 anys a França, 
però 30 han travessat fins a Catalunya
Fa més d’un segle que l’herc, les cabres salvatges dels 
Pirineus, va desaparèixer a la zona i 4 anys que el Parc 
Natural dels Pyrénées Ariégeoises en va reintroduir.

Lladorre
ACN
Des de l’any 2014 s’han alliberat 
95 exemplars (39 mascles i 56 
femelles) i la població ha anat 
augmentat i cada cop és més 
freqüent veure’n a l’Alt Pallars, 
concretament als municipis de 
Lladorre, Vall Cardós i Alins. La 
població més estable que hi ha 
a l’Alt Pallars ja són una trente-
na. Els tècnics de la Reserva Na-

cional de Caça de l’Alt Pallars i del 
Parc Natural dels Pyrénées Arié-
geoises són els encarregats de 
fer-ne el seguiment. Els Pirineus 
com a entitat biològica natural i, 
per tant, sense fronteres, han fet 
que aquesta espècie anés ocu-
pant territori a banda i banda 
de la frontera administrativa des 
que es va procedir l’alliberament. 
Entre el 2014 i el 2017 han nas-
cut 26 cabrits i una part d’ells ja 
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dins la vessant catalana. Per as-
segurar l’èxit de la reintroducció 
és indispensable el seguiment. 
Cada animal alliberat porta unes 
marques visuals personalitzades i 
emissors, GPS i ràdio, destinats a 
facilitar la seva localització.

Aquest animal no està permès 
caçar-lo a França des del 2012 
però a Catalunya és espècie ci-
negètica, tot i que actualment el 
seu aprofitament no es preveu 
a l’RNC de l’Alt Pallars. En un fu-
tur, si la població està plenament 
consolidada i hi ha molts exem-
plars s’estudiarà caçar-lo.

L’Ajuntament d’Alpicat està pavi-
mentant diversos carrers i camins 
del municipi amb un pressupost 
de 18.000 euros. Un dels trams 
en què ja s’ha actuat és l’avin-
guda del Parc i a la via lateral de 
davant del col·legi Terraferma. En 
diversos camins municipals està 
previst efectuar un soteig mitjan-
çant un triple reg asfàltic. 

Alpicat repara 
el paviment 
de diversos 
carrers i camins
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EDICTE

El Ple de l’ajuntament d’ Organyà en la sessió ordinària 
celebrada el dia 30 d’abril de 2018 va adoptar, entre d’altres, el 
següent acord:
PRIMER. Aprovar inicialment la Modificació puntual núm. 5 del 
Pla d’Ordenació Urbanística Municipal d’Organyà (C/ Nou, 29) 
SEGON. Sotmetre’l al tràmit informació pública pel termini d’un 
mes, mitjançant anunci al Butlletí Oficial de la Província de 
Lleida, al tauler d’edictes de l’Ajuntament i al tauler electrònic 
(e-TAULER), a un dels diaris de més divulgació en l’àmbit 
municipal i a la pàgina web municipal: www.organya.cat  
Durant   aquest  temps  l’ expedient  romandrà  a  disposició   de 
qualsevol  persona que vulgui examinar-lo, a fi i efecte  que  es 
puguin formular les reclamacions i al·legacions procedents.
També romandran a disposició de qualsevol persona que vulgui 
examinar-los, els plànols i el document de resum, preceptius 
d’acord amb els apartats primer i segon de la lletra a) de l’article 
8.5 del DL 1/2010. 
TERCER. a) Suspendre per a l’immoble del C/ Nou, 29, la 
tramitació de projectes de gestió urbanística i d’urbanització, de 
llicències d’edificació, reforma, rehabilitació o enderrocament 
de construccions, d’instal·lació o ampliació d’activitats o 
usos concrets i d’altres autoritzacions municipals connexes 
establertes per la legislació sectorial.
b) L’acord de suspensió es publicarà al BOP i tindrà una durada 
màxima de dos anys, a comptar d’aquella publicació oficial. 
Afecta a l’immoble del C/ Nou, 29, identificat gràficament en 
el plànol de delimitació, que romandrà a disposició del públic 
en les oficines d’aquest Ajuntament, al llarg de tot el termini de 
suspensió.
c) En qualsevol cas, els efectes de la suspensió s’extingiran 
amb l’entrada en vigor de la modificació puntual núm. 5 del 
POUM per raó de la publicació de la seva aprovació definitiva.
QUART. També simultàniament al tràmit d’informació pública, 
sol·licitar un informe als organismes afectats per raó de llurs 
competències sectorials, els quals l’han d’emetre en el termini 
d’un mes, llevat que una disposició n’autoritzi un de més llarg.
L’ expedient es podrà consultar a la secretaria de l’ajuntament 
en dies laborables de dilluns a divendres de 8 a 14,30 hores.

Organyà, 3 de maig de 2018
L’alcalde, Celestí Vilà Betriu

Ajuntament 
d’Organyà

ANUNCI APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA REPARCEL·LACIÓ DEL 
POLÍGON D’ACTUACIÓ URBANÍSTICA PAU 34.

Per acord de la Junta de Govern local de data 3 de maig de 2018, 
s’ha aprovat definitivament l’expedient de reparcel·lació econòmica 
voluntària del Polígon d’Actuació Urbanística PAU 34 de Bellpuig, el 
que es fa públic als efectes oportuns.
Contra aquesta Resolució, es pot interposar de manera alternativa 
-Recurs de reposició potestatiu davant de la Junta de Govern d’aquest 
Ajuntament en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la 
recepció d’aquesta notificació, de conformitat amb els articles 123 i 
124 de la Llei 39/2015, del Procediment Administratiu Comú de les 
Administracions Públiques, o recurs contenciós administratiu davant 
del Jutjat Contenciós Administratiu de Lleida, en el termini de dos 
mesos comptats des del dia de la recepció d’aquesta notificació, 
d’acord amb el que estableixen els articles 8.1, 25.1 i 46.1 de la Llei 
29/1998, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Tot això sense perjudici d’exercitar qualsevol altre recurs que 
s’estimi convenient.
Bellpuig, 4 de maig de 2018.

Ajuntament
de Bellpuig
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