
L’entitat ecologista Ipcena 
recull 100.000 firmes per evitar 
que s’expulsi ‘Goiat’ del Pirineu
Demana necròpsies per saber l’autoria dels atacs
Lleida
ACN.
Ipcena lliurarà avui al Departa-
ment de Territori i Sostenibilitat 
les més de 100.000 signatures 
virtuals que ha reunit fins ara 
en la campanya que va posar en 
marxa l’entitat ecologista a tra-
vés de la plataforma Change.org 
per reclamar que no s’expulsi l’ós 
Goiat dels Pirineus després que el 
conseller de Territori i Sostenibili-
tat obrís aquesta possiblitat des-
prés dels reiterats atacs al bestiar 
per part de d’aquest exemplar. 

També farà entrega d’una car-
ta al conseller Damià Calvet per 
demanar-li que tingui en compte 
l’opinió dels signants i no única-
ment la dels ramaders pirinencs. 
Ipcena considera que la Gene-
ralitat no disposa de cap dicta-
men científic que demostri que 
es tracta d’un ós “problemàtic” i, 
en aquest sentit, l’entitat reclama 
que es portin a terme necròpsi-
es als èquids, la mort dels quals 
s’atribueix a Goiat per tal de de-
terminar si realment van ser ata-
cats per aquest os o bé si se’ls 
va menjar en trobar-los malalts, 

ferits o ja morts. L’entitat també 
demana la creació d’una comis-
sió entre les parts implicades dels 
diferents territoris en què es por-
ta a terme el projecte Piros Life, 
de reintroducció de l’os bru als 
Pirineus, per tal de fixar criteris 
conjunts i d’establir mesures de 
protecció per als ramats.

El secretari general de l’enti-
tat ecologista, Joan Vàzquez, va 
explicar que juntament amb les 
signatures, aquest dijous lliuraran 
una carta al conseller Calvet en 
què Ipcena qualifica de “desen-
certada” la decisió de voler Goiat 
del Pirineu de forma “unilateral” 
i, sense que la Generalitat, dispo-
si d’un dictamen científic que ho 
avali i que existeixi un acord entre 
les diferents administracions que 
participen en programa Piros Li-
fe en aquest sentit. Així , Ipcena 
reclamarà a Territori i Sostenibi-
litat que s’efectuïn necròpsies als 
cavalls i eugues suposadament 
mortes per Goiat per determi-
nar si realment en va ser l’au-
tor o bé se’ls va menjar en estat 
post-mortem.

L’entitat remarca que diferents 

Una dona, al 
davant de la 
Confederació 
Hidrogràfica 
de l’Ebre
María Dolores Pascual és la no-
va, i primera, presidenta de la 
Confederació Hidrogràfica de 
l’Ebre, càrrec en el qual subs-
tituirà a Raimundo Lafuente. 
Maria Dolores Pascual, nascu-
da a Osca, és llicenciada en dret 
i funcionària de l’Estat i ha estat 
al capdavant en els últims cinc 
anys de la secretaria general de 
la Confederació, organisme en 
el qual ha treballat en diverses 
unitats des de l’any 2002. Amb 
aquest nomenament, Maria 
Dolores Pascual es converteix 
en la primera dona que presi-
dirà l’organisme de la Conca de 
l’Ebre. 

FOTO: Salvador Miret (ACN)/ El secretari general a la roda de premsa

experts, com és el cas de Gérard 
Caussimont, qüestionen que Go-
iat sigui un ós “problemàtic” mal-
grat que se’l responsabilitzi en els 
darrers mesos d’haver atacat, al 
menys, sis cavalls a l’Aran, a ban-
da de diferents ramats d’ovelles 
entre aquest territori i el Pallars 
Sobirà. En una videoconferèn-
cia mantinguda aquest dijous 
amb Vàzquez, l’expert, assessor 
del govern francès en el tema 

de l’ós i representant de l’entitat 
Fons d’Intervnció Eco-Pastoral de 
l’Aquitania, va defensarque la po-
sada en marxa d’un programa de 
reintroducció de l’ós bru ha d’anar 
acompanyada de mesures de pre-
venció dels danys obligatòries, 
amb l’objectiu de compatibilitzar 
la presència d’aquests animals 
amb l’activitat ramadera.

Finalment, Ipcena no denunci-
arà les amenaces rebudes.
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FOTO:  CHE/ María Dolores Pascual, 
nova presidenta de la Confederació

Lleida
ACN 
Unió de Pagesos ha posat en 
marxa una campanya per fer 
visible els danys que ocasiona 
la fauna protegida com els os-
sos, els voltors i els llops sobre 
la ramaderia i l’agricultura a les 
comarques de muntanya. L’orga-
nització organitzarà en les pròxi-
mes setmanes quatre xerrades 
informatives a Vielha, la Pobla 
de Segur, Vilaller i Llavorsí per 
valorar les futures accions a po-
sar en marxa i prendre les me-
sures necessàries que permetin 
reduir aquests danys. Així ma-
teix, Unió de Pagesos convocarà 
una manifestació el 31 d’agost, 
en una població encara per con-
cretar, per denunciar “la manca 
d’efectivitat” de les accions de 

UP es manifestarà per un canvi de 
polítiques sobre la fauna salvatge

l’administració i per exigir un 
canvi en les polítiques de gestió 
de la fauna salvatge. 

El sindicat assegura que la 
situació “s’està tornant insoste-
nible per als ramaders”, ja que 

els atacs “són cada vegada més 
nombrosos”, ja que provoquen 
“danys directes al bestiar i altres 
d’indirectes, en forma d’aban-
dó de pastures i d’increment 
de despeses en haver de pren-

dre mesures extraordinàries”. 
A més, des d’Unió de Pagesos 
posen de relleu que darrera-
ment s’han intensificant els ca-
sos de transmissió de malalties 
de la fauna salvatge, protegida o 
no, al bestiar d’algunes explota-
cions, “que està obligat a passar 
tots els controls sanitaris”.

Les xerrades organitzades 
per UP tindran lloc el 7 d’agost 
a Vielha, el 13 a la Pobla de Se-
gur (Pallars Jussà), el 21 a Vilaller 
(Alta Ribagorça) i el 28 a Llavor-
sí (Pallars Sobirà). Serviran per 
analitzar els danys que causa la 
fauna salvatge protegida sobre 
la ramaderia i l’agricultura i tam-
bé s’abordaran els problemes 
derivats de la transmissió de 
malalties de la fauna salvatge als 
ramats, com ara la tuberculosi, i 
de la sanitat ramadera. 

Les accions reivindicatives 
tindran com a colofó una mani-
festació que se celebrarà el 31 
d’agost.

FOTO: Conselh Generau/ Un euga morta per un atac de l’ós ‘Goiat’

Montgai acull 
la mostra ‘Els 
rostres de la 
memòria’
Lo Carreró obre les portes 
aquest divendres 3 d’agost a les 
20 hores amb la inauguració de
l’exposició ‘Els rostres de la 
memòria’ integrada per foto-
grafies dels padrins i padrines 
més grans de Montgai. La mos-
tra té com a objectiu reflectir 
la mirada poderosa del pas del 
temps a través d’unes imatges 
captades en el propi Carreró el 
mes de juliol. El fotògraf Toni 
Gutiérrez ha retratat 22 veïns 
del poble de la Noguera, tots 
majors de 85 anys, que han vis-
cut i recorden moments cab-
dals que no només han marcat 
la història recent sinó també 
les seves vides. Hi actuarà el 
compositor igualadí, Roger Ar-
gemí. 
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