
Joan Reñé inaugura  
aquesta tarda a 
Vielha la mostra 
‘Perseguits i Salvats’
El president de la Diputació 
de Lleida, Joan Reñé, inaugu-
rarà avui a Vielha l’exposició 
itinerant Perseguits i Salvats. 
No volien que existíssim, que 
es podrà visitar a l’Església de 
Santa Maria de Mijaran fins al 
novembre. Reñé anirà acom-
panyat de la vicepresidenta se-
gona de la Diputació, Rosa Pu-
jol. L’acte tindrà lloc a partir de 
les 20.00 hores a l’església. 

La Xarxa de 
Dinosaures d’Isona 
rep més de 6.000 
visitants a l’estiu
Un total de 6.394 persones han 
visitat les exposicions o partici-
pat en alguna de les activitats 
que han organitzat els equipa-
ments museogràfics d’Isona 
(Pallars Jussà) i Coll de Nargó 
(Alt Urgell) i que formen part 
de la xarxa Dinosaures dels Piri-
neus. Una de les activitats més 
exitoses ha estat la visita guia-
da al magatzem del Museu, on 
hi ha el coll del Titanosaure.

Tallen el camí d’accés a l’ermita 
pallaresa d’Arboló a causa   
d’un despreniment de roques
El rector també ha suspès les pregàries previstes
Tallen el camí d’accés a 
l’ermita d’Arboló després 
que es produís una 
esllavissada de roques. 
En conseqüència, el 
rector també va haver de 
suspendre les misses. 

Soriguera
MARTA LLUVICH (ACN)
Un despreniment de roques va 
obligar a tallar el camí d’accés a 
l’ermita d’Arboló, al Pallars Sobirà, 
des del pont penjat sobre el riu 
Noguera Pallaresa. Aquesta me-
sura es va prendre per prevenció 
i haver d’evitar danys personals. 
A l’estar l’accés més habitual tan-
cat, el rector encarregat d’oficiar 
les misses a l’ermita, va suspen-
dre totes les pregaries previstes. 
Aquesta decisió es mantindrà fins 
que el Parc Natural de l’Alt Pirineu 

hagi realitzat el sanejament del 
talús, per recomanació de l’Insti-
tut Geològic de Catalunya. Marc 

Garriga, director del Parc Natural 
de l’Alt Pirineu, va explicar que el 
perill de caiguda de roques s’ha 

incrementat arran de l’incendi 
del 2012 i de les intenses pluges 
dels darrers mesos. Un rètol re-
comana que per seguretat s’acce-
deixi al santuari des del camí de 
Gerri de la Sal i no des del Baro, 
donat que aquest últim està tallat 
fins que no es faci el sanejament 
de la vessant.

El santuari d’Arboló és molt ve-
nerat pels veïns dels Pallars i un 
lloc de visita obligada per molts 
turistes. Anualment passen per 
aquest espai unes 10.000 perso-
nes. Ara, a les que hi accedeixin 
des del camí de Gerri de la Sal 
se’ls recomana precaució i no 
accedir a la part alta del talús en 
dies de pluja, per evitar nous des-
preniments. Garriga va explicar 
que per sort no s’han de lamen-
tar danys personals, ja que no hi 
havia ningú. 

FOTO: ACN/ El perill de despreniments ha augmentat des del 2012
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L’entitat ecologista Ipcena va tor-
nar a reivindicar ahir la presència 
de l’ós al Pirineu però aquest cop 
ho va fer a través de pintades a 
parts posteriors de senyals de 
trànsit i altres infraestructures 
“ja utilitzades per altres causes 
que no repercuteixen un impacte 
en zones pirinenques” segons va 

informar ahir la mateixa entitat, 
que va reconéixer la seva auto-
ria. Amb el lema “Pirineu terri-
tori amb óssos”, Ipcena recorda 
que les pintades s’han utilitzat 
“històricament” com a mitjà d’ex-
pressió en defensa de “causes 
reivindicatives i justes”. Aquesta 
acció, però, no ha estat ben re-

buda per part dels veïns i dels ra-
maders que acusen de “bruts i de 
poca vergonya” els ecologistes.

Tot i les nombroses crítiques 
rebudes a la plataforma Face-
book, també van obtenir el su-
port d’algunes persones que els 
agraien les tasques que duen a 
terme. Després de rebre nom-
brosos comentaris que conte-
nien insults o amenaces, l’entitat 
va respondre a la mateixa xarxa 
social que es reservava el dret a 
eliminar qualsevol publicació que 
no garantís el respecte per les 
opinions de tothom. 

Polèmica entre partidaris i 
detractors de l’ós al Pirineu 
per unes pintades d’Ipcena

FOTO: Ipcena / El cartell que van pintar en diferents llocs a favor de l’ós
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