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La Paeria aumenta las patrullas 
de la Guàrdia Urbana en la 
Mariola y el Centre Històric | PÁG. 10

30 FIRMAS, CON EL LLISTA. 
Empresarios de Lleida se unen 
para patrocinar al club | PÁG. 27

BUEN DEBUT (4-0). Messi, con 
tres dianas, guía al Barça ante el 
PSV en el primer partido de la 
Champions League | PÁG. 28-29

Segundo policía 
absuelto por las 
cargas del 1-O en 
colegios de Lleida

El proyecto MigraVallFosca per-
mite a los ornitólogos estudiar 
la migración de aves proceden-
tes del norte de Europa y que 
efectúan una parada en los pra-

dos de la Vall Fosca. Los cientí-
ficos ya han capturado 10.000 
ejemplares, en uno de los estu-
dios más completos en el ámbi-
to de los Pirineos.

FOTO: Marta Lluvich (ACN) / Un ejemplar de petirrojo

La Vall Fosca acoge 10.000 
aves migratorias de paso

FOTO: L.M. / El suministro, manipulado por unos ‘okupas’ en la calle Joan Baget de Lleida  

PREOCUPACIÓN 
EN EL CLOT POR 
UNA BANDA 
JUVENIL “SIN 
CONTROL” | PÁG. 8

AVIADOR DRO 
ATERRIZA EN 
LLEIDA POR 
PRIMERA VEZ EN 
40 AÑOS  | PÁG. 42

| PÁG. 16

| PÁG. 7

Los dos altos cargos de la 
Diputación acusados de 
acoso laboral, absueltos
El juez absolvió ayer a la jefa de 
Organització i Gestió de la Di-
putación, Marlene Minguell, y 
al coordinador de Nuevas Tec-
nologías, Gerard Serra, del deli-

to de acoso laboral denunciado 
por el interventor, Josep Jaume 
Mateu, y por el informático y 
representante sindical, José 
María Verganzones.

Alarma por una conexión de gas

  
PÁG. 11

La sentencia explica que “no se desprende de la 
actuación una extralimitación en el uso de la fuerza” 

| PÁG. 13
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El Pont acull un acte 
de reconeixement 
als esportistes del 
Pirineu i l’Aran
El Cinema Ribagorçana del 
Pont de Suert acollirà avui a les 
19 hores un acte de reconeixe-
ment dels esportistes de l’Alt 
Pirineu i Aran amb la presència 
de les autoritats locals, comar-
cals i institucionals. L’esdeveni-
ment estarà presidit pel direc-
tor general de l’Esport, Gerard 
Figueras acompanyat per Rosa 
Amorós, delegada del govern 
de l’Alt Pirineu i Aran.

El Pont de Suert
celebrarà la 29a 
Trobada Motera 
Quebrantabook
El Pont de Suert acollirà el prò-
xim dissabte 29 de setembre 
la Quebrantabook, una troba-
da motera no-competitiva que 
transcorrerà per les carreteres 
de la Ribagorça catalana i ara-
gonesa amb el trànsit obert. 
El traçat que hauran de seguir 
els participants de la trobada 
és “sorpresa” i es desvetllarà el 
mateix dissabte. 

Artur Peguera inaugura el 
2n curs de l’Aula d’Extensió 
Universitària de la Ribagorça
El periodista esportiu parlarà de la seva professió
Vilaller
núria castells
El periodista esportiu de TV3 i 
natural del Pont de Suert, Artur 
Peguera, serà l’encarregat d’in-
augurar demà a la Confraria del 
Pont de Suert a les 17.30 hores 
el nou curs de l’Aula d’Extensió 
Universitària de la Ribagorça, or-
ganitzat un per segon any conse-
cutiu amb la col·laboració de la 
Universitat de Lleida (UdL). L’èxit 
de matriculats i participants de la 
primera i segona edició del curs, 
iniciats el març i el setembre pas-
sats, ha encoratjat als organitza-
dors a embastar una tercera edi-
ció. Després de la inauguració a 
càrrec d’Artur Peguera, hi ha pre-
vistes les conferències d’ara i fins 
al juny del 2019, d’IbrahIM Beisa-
ni, sobre conflictes al món, el 25 
d’octubre; de Fiora Grifol sobre 
influències culturals el 22 de no-
vembre; de Carme Vidal sobre sa-

FOTO: L.M. / Imatge del periodista del Pont, Artur Peguera

lut emocional, el 20 de desembre; 
de Joan Ramon Piqué sobre histò-
ria local de la Ribagorça, el 24 de 
gener; de Josep Antoni Conesa 
sobre botànica, el 21 de febrer; 
de Delfí Sanuy sobre ecologia, 

el 21 de març; de Carles Gascón 
sobre història el 2 d’abril, de To-
màs Cusiné sobre enologia el 23 
de maig i l’acte de cloenda el 21 
de juny a càrrec del grup teatral 
Companyia Casigalls.
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La temporada de bolets ha ar-
rencat amb força a l’Alta Riba-
gorça i els boscos de la comarca 
s’omplen fa dies de nombrosos 
boletaires a la recerca de tot ti-
pus d’exemplars. L’elevada aflu-
ència de ‘caçadors de bolets’ cri-
dats aquest any pel gran volum 
que se’n comencen a trobar ha 
provocat que alguns dels boscos 
s’omplin de residus, que abo-
quen els usuaris. Alguns boletai-

res denuncien aquesta situació 
posant de manifest que el lliure 
accés al bosc posa en perill la 
seva salut quan no es controla 
l’abocament de residus. Llaunes, 
bosses de plàstic, restes de men-
jar, roba, són alguns dels materi-
als deixats en algun moment per 
algun boletaire en llocs de difí-
cil accés on no hi ha papereres, 
però on tampoc es respecta el 
bon estat de la massa forestal.

Denuncien l’abocament 
de residus als boscos durant 
la campanya boletaire

FOTO: Núria castells / enguany hi ha un gran volum de bolets

Fins a 10.000 aus migratòries fan 
parada als prats de la Vall Fosca
El projecte MigraVallFosca, referent en 
l’estudi de migracions, les ha anellat
L’anellament científic que 
s’està realitzant a la Vall 
Fosca ja ha superat els 
10.000 ocells capturats.

Aguiró
M. lluVich (acn)
Aquest estudi es va iniciar l’any 
2010 i, des d’aleshores, s’han 
capturat 77 espècies diferents. 
Aquestes xifres situen el projecte 
MigraVallFosca com un dels refe-
rents en l’estudi de la migració als 
Pirineus, tant per la quantitat de 
captures com per la qualitat. 

Pere Josa, ornitòleg del pro-
jecte MigraVallFosca, destaca la 
captura d’un exemplar de pit-roig 
(Erithacus rubecula) anellat a Po-
lònia, la captura de dos mosqui-
ters de doble ratlla (Phylloscopus 
inornatus) i d’un petit ocell insec-
tívor de 6 grams de pes provinent 

FOTO: M. Lluvich (AcN) / un ornitòleg anellant un ocell a la Vall Fosca

de Sibèria i que es va detectar per 
primer cop al Pirineu en aquest 
estudi l’any 2013. Els resultats 
mostren que els prats de dall, am-
bient vinculat a la ramaderia de 
muntanya, són un hàbitat molt 
utilitzat pels ocells.

L’estudi, promogut per l’Es-
tació Biològica del Pallars Jussà, 
permetrà al llarg dels anys veure 
si el canvi climàtic provoca canvis 
en la migració a través del Pirineu. 
Els resultats mostren que els prats 
de dall són un hàbitat molt utilit-

zat pels ocells tant per a descan-
sar com per a alimentar-se durant 
la migració, que en alguns casos 
pot ser de milers de quilòmetres.

L’anellament científic permet 
estudiar la migració dels ocells 
i els hàbitats on fan les parades 
durant els seus llargs viatges. Els 
ocells es capturen als prats de da-
ll d’alta muntanya (1.400 metres) 
prop del poble d’Aguiró i les cap-
tures permeten analitzar si de-
terminades espècies s’hi aturen 
uns quants dies i sí durant aquest 
període augmenten pes o per 
contra en perden.

Pere Josa ha afirmat que l’estu-
di MigraVallFosca és un dels més 
complerts fet en l’àmbit pirinenc 
pel que fa a la durada del projec-
te (ja porta 9 anys), el temps de 
mostreig (3 mesos) i el nombre 
d’exemplars capturats (més de 
10.000). El mètode utilitzat per 
anellar els ocells és amb una xar-
xa, de malla molt fina que es col-
loca verticalment i que és especi-
alment dissenyada per agafar els 
ocells quan volen. 
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