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Agricultura permet que les
vaques immobilitzades de
Soriguera tornin a les pastures
Aprova una resolució després del cas de tuberculosi
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Els sindicats mantenen la
vaga a l’escorxador del
Grupo Jorge de Mollerussa
UGT i CCOO mantenen la convocatòria de vaga, prevista a
partir del proper 18 de juny, a
l’escorxador del Grupo Jorge
de Mollerussa i insisteixen que
l’empresa mantingui l’activitat a
Catalunya, regularitzi la situació
laboral dels treballadors i treballadores, donant-los d’alta en
el règim general de la Seguretat
Social i aplicant-los el conveni
col·lectiu del sector, i garanteixi

l’ocupació estable. Per la seva banda, l’empresa va mantenir ahir els seus plantejaments,
tot i que va manifestar que està disposada a asseure’s a parlar. El Departament de Treball,
davant la situació de bloqueig,
va ajornar la reunió d’ahir i tornarà a convocar les parts en els
pròxims dies. La reunió de mediació per la vaga indefinida va
ser a la Conselleria de Treball.

L’Aran foragitarà a l’ós
‘Goiat’ quan s’acosti a
ramats i nuclis habitats
El síndic d’Aran, Carlos Barrera,
es van reunir aquest dijous a Barcelona amb el secretari general
de Territori i Sostenibilitat de la
Generalitat de Catalunya, Ferran
Falcó, i amb el director general de
Polítiques Ambientals de la Generalitat de Catalunya, Ferran Miralles. En la reunió es van tractar
els atacs d’ós que s’han produït

en els primers mesos d’aquest
2018 i el comportament de l’ós
Goiat, únic exemplar que disposa d’equipament de seguiment.
També la reiteració d’alguns atacs
que s’han produït en explotacions ramaderes properes a nuclis habitats de la Val d’Aran i que
disposaven de mesures de seguretat (tancaments perimetrals i

La resolució permet que les
vaques que donin negatiu
puguin tornar a les pastures
comunals i també obliga a
què no hi hagi cap tipus de
contacte amb altre bestiar
a la muntanya per evitar la
propagació de la malaltia.
Soriguera
carme quintana
La Subdirecció de Ramaderia del
Departament d’Agricultura de la
Generalitat va emetre ahir una
resolució on permet de forma excepcional que les vaques de dues
explotacions de Soriguera (Pallars
Sobirà) on es van detectar casos
de tuberculosi deixin d’estar immobilitzades i puguin tornar a
pasturar en prats comunals.
La resolució indica que solament podran tornar a les pastures comunals els exemplars que
donin negatiu en aquesta malalgossos de defensa).
Quant als desplaçaments,
atacs i presència a poca distància
dels nuclis urbans que s’ha pogut
determinar amb exactitud per mitjà del GPS de Goiat una primera
conclusió és que cal aplicar mesures de persuasió per intentar corregir aquest comportament, per
tant a partir d’ara, quan es detecti
la proximitat d’aquest exemplar a
les zones de ramats o de proximitat a nuclis habitats es faran accions de desplaçament d’aquest
exemplar, segons un comunicat
difòs ahir pel Conselh Generau
d’Aran.
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tia. Cal recordar que les vaques
que van donar positiu ja van ser
sacrificades.
La resolució també obliga als
ramaders propietaris a què els
seus ramats no tinguin cap mena

de contacte amb altres vaques o
bestiar. El Departament d’Agricultura i Ramaderia ha detectat set
casos de tuberculosi bovina en
granges del Pallars Sobirà, Jussà i
l’Alt Urgell.
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Volta a Lleida

Reiner Hugo, primer líder en Tremp
El veterano neerlandés logra la victoria en la primera etapa
El pelotón ciclista comenzó
a recorrer ayer los 400
kilómetros en tres etapas
de la Volta a Lleida. Reiner
Hugo Honig (Smartdry) ganó
la etapa y es el primer líder.
Lleida
REDACCIÓN
Honig remató una escapada de
cinco en la que también formaban Gozalbez y Eusbio Pascual
(Mutua Levante), Egoitz Fernández y Txomin Juaristi (Fundación
Euskadi), y que entró en meta
con un minuto de renta sobre el
pelotón en una etapa que se hizo dura pese a no tener grandes
puertos. Así, se convierte en el
primer líder. Honig tiene un amplio pasado como ciclista profesional, pues estuvo entre otros
en el Roompot. Hoy tendrá lugar la etapa reina de montaña,
de 164 kilómetros. La ciudad de
Lleida dio ayer el pistoletazo de
salida a la 61ª edición de la Volta Ciclista Internacional de Lleida,
la más participativa, con 120 deportistas inscritos en 20 equipos,
como el cántabro Gomur Liébana. En el Compack de Tarragona
compite el leridano Arnau Solé.
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Nadal tumba a Del Potro y
peleará contra Thiem en París
París
AGENCIAS
El balear Rafa Nadal, número uno
del mundo, tumbó ayer al argentino Juan Martín del Potro, sexto,
y peleará por ganar su undécimo
Roland Garros en la final de mañana ante el austríaco Dominic
Thiem, quien derrotó antes al
italiano Marco Cecchinato. Nadal, en su mejor exhibición en
esta edición del torneo, doblegó
al vencedor del Open de Estados
Unidos en 2009 por 6-4, 6-1 y 6-2
en dos horas y 14 en minutos. El
número uno del mundo continúa
forjando su leyenda. Le queda un
paso para levantar su undécima
Copa Mosqueteros e igualar el
récord de la australiana Margaret
Court, quien también se alzó con
once Grand Slam. Además, el rey
de la tierra batida firmará su 24º
final, apenas por detrás de Roger
Federer. La final femenina la disputan Halep contra Stephens.
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Marina Graell, del Associació,
convocada por Catalunya
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La jugadora del primer equipo de la Associació Lleidatana
d’Handbol, Marina Graell, ha
viajado hacia Galicia con la Selecció Catalana Absoluta femenina para disputar la X Copa de
las Naciones de Balonmano, que
tendrá lugar en la población gallega de Porriño, donde partici-

parán junto con la Selección de
Euskadi, Galicia y la invitada este
año, Guinea. Para esta edición,
el cuerpo técnico está formado
por Pau Campos, Xavi Vilella y
Núria Rosell. Las catalanas se estrenarán mañana en las semifinales contra Euskadi. Catalunya
se proclamó campeona en 2009.

