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COMARQUES

FAUNA GRANS DEPREDADORS

COMUNICACIONS

L’agrupació de ramats acaba amb
nou animals morts per l’ós

Desplegament
de la banda
ampla a Lleida

Vuit ovelles i una cabra de les 5.600 vigilades, davant de 86 sense aquesta protecció
TIS

REDACCIÓ

❘ LLEIDA ❘ La temporada d’agrupació de ramats per protegir-los
dels óssos ha acabat amb vuit
ovelles i una cabra mortes, tot
just un 0,16% dels 5.600 caps de
bestiar que durant cinc mesos
han estat vigilats per pastors.
Així ho va anunciar ahir el departament de Territori, que va
recordar que aquesta mesura de
la Generalitat i el Conselh de
Aran és gratuïta per als ramaders i que forma part del projecte Piroslife finançat per la UE i
que va incloure la reintroducció
de l’ós Goiat al Pirineu (vegeu
el desglossament).
La conselleria va insistir en
l’eficàcia d’agrupar els ramats
com a mesura de protecció i va
assenyalar que el 88% de les
predacions de l’ós registrades
aquest any s’han donat en bestiar els propietaris del qual “van
rebutjar acollir-se a aquesta mesura gratuïta”.
En total han estat cinquanta
atacs a ovelles i cabres que s’han
saldat amb vuitanta-sis animals
morts, segons dades de Territori. A aquestes baixes s’afegeixen
les deu eugues i poltres morts
atribuïts a atacs de l’ós Goiat a la
Val d’Aran. Aquest exemplar va
matar una ovella dimarts passat a Naut Aran (vegeu SEGRE
d’ahir).
Quant als animals morts a les
sis agrupacions d’Aran i el Pallars Sobirà, Territori va apuntar
que alguns van morir “asfixiats

❘ LLEIDA ❘ La presidenta de la
Diputació, Rosa Maria Perelló, es va reunir ahir amb el
conseller de Polítiques Digitals i Administració Electrònica, Jordi Puigneró, per
abordar el projecte de les dos
administracions per dotar de
connexió internet de banda
ampla tots els nuclis de població de Lleida en cinc anys.
En una primera etapa es farà
arribar a les capitals de comarca per estendre-la després a la resta de municipis.
L’ens provincial inclourà fons
per a això en el seu pròxim
pressupost.

CARRETERES

Reclamen
millorar camins
de la CHE
Descens de l’agrupació de bestiar de Boldís-Àreu.

dins d’un camp clos” després
d’un intent d’atac de l’ós o bé
van quedar fora del recinte a
la nit.
Un total de 36 ramaders s’han
beneficiat de l’agrupació de bestiar a Gausac-Casau i Bagergue,
a Aran; i a Isil, Tavascan, Bonaigua i Boldís-Àreu, al Pallars Sobirà. La Generalitat ha destinat
enguany prop de 200.000 euros
a contractar pastors i a construir
i equipar cabanes i barracons
per a ells.

CGA

Una nova
imatge de
l’ós Goiat
Càmeres de
fototrampeig
del Conselh han
captat imatges
de l’ós Goiat a
Aran després
de posar-li el
nou collar GPS
l’octubre passat.

❘ LLEIDA ❘ El subdelegat del Govern espanyol a Lleida, José
Crespín, es reunirà ben aviat
amb la presidenta de la CHE,
María Dolores Pascual, per
“activar els mecanismes possibles” que permetin millorar
camins propietat d’aquest organisme. Així ho va anunciar
Crespín després de reunir-se
ahir amb l’alcalde d’Alcarràs,
Miquel Serra. El primer edil
va insistir en la necessitat de
condicionar aquestes vies,
que comuniquen Almacelles,
Gimenells, Sucs, Raimat i
Lleida.

FORMACIÓ OCUPACIÓ

La Noguera i el Jussà
contracten 35 joves en
pràctiques durant 6 mesos
❘ LLEIDA ❘ Els consells del Pallars
Jussà, la Noguera i l’ajuntament
de Balaguer han contractat 35
joves formats en graus universitaris i cicles superiors amb
l’objectiu de millorar la seua
entrada al mercat laboral.
Aquestes cont ractacions
s’emmarquen en el programa
de Garantia Juvenil del Servei
d’Ocupació de Catalunya que
compta amb subvencions per
incentivar la contractació en
pràctiques de joves amb estudis durant sis mesos per reduir
el percentatge dels que han finalitzat els seus estudis i es troben
a l’atur.
Al Jussà 23 joves han començat a treballar al consell, en diversos ajuntaments i en entitats
sense ànim de lucre, on obtindran experiència laboral en els

àmbits en els quals han estudiat.
A la Noguera, s’han contractat
set joves per treballar a les àrees
de serveis socials, l’àrea tècnica, de promoció econòmica i a
l’arxiu.
Per la seua part, l’ajuntament

FINANÇAMENT

Les administracions se
sumen a aquests
programes subvencionats
pel fons social europeu
de Balaguer ha fet el mateix
amb cinc professionals més que
desplegaran les seues habilitats
a l’oficina tècnica, el museu, la
CEI i el departament d’obres i
serveis.
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GUIA

Cercle

Què és Cercle? Un punt de trobada entre lectors i teleespectadors de SEGRE i Lleida TV.
També ens pots trobar al programa Cafeïna de Lleida TV.
Com participar-hi? Tria la secció que més t’agradi i envia’ns fotos, felicita un familiar o amic, participa i guanya en concursos... i fins i tot
pots ser el protagonista del reportatge que tu mateix ens proposis. Les felicitacions s’han d’enviar amb 3 dies d’antelació a la data de la seva
publicació, com a mínim, acompanyades de la identificació de la persona que les envia (nom, adreça, DNI i telèfon de contacte).

c/del Riu, 6. 25007 Lleida

Fax: 973 246 031

cercle@segre.com

www. segre.com

La foto del lector

El Centre de Rehabilitació de la Veu de Lleida va celebrar, el 30 d’octubre passat, una trobada
de germanor amb motiu de la tradicional castanyada.

Ahir va ser el 1r aniversari de l’Enzo. Felicitats! Pares, padrina i abuelita.

Participa-hi i guanya:
El teu temps, la tardor
Riu tardoral
“La Noguera
Pallaresa es
vesteix de
tardor”,
comenta la
Isabel
Martínez
d’aquesta
imatge presa
a Vilamitjana
(Pallars
Jussà).
La tardor ja
és aquí.
“Les fulles
que cauen i
els bolets
són els
senyals
inequívocs
que la
tardor ja ha
arribat”, diu
la Míriam
Espachs.

El grup WASP vol agrair la classe d’Aikido Defensa Personal que va impartir Mikel Fernández, 3r
Dan AEAT del Club Aikido Lleida. L’Aikido és una art marcial tradicional japonesa.

Les fulles cauen, arriba la boira i comença el
fred. Envia’ns fotos sobre la tardor a cercle@segre.
com o puja-les al web (fins al 30 de novembre) i
entraràs en el sorteig d’un cap de setmana per a 2
persones a l’Hotel Estanys Blaus de Tavascan.
Amb la col·laboració de
l’Hotel Estanys Blaus

Bases i imatges a
segre.com/cercle

El nom del guanyador es publicarà el
dimarts 4 de desembre.
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El Toni Izquierdo va ser l’afortunat guanyador d’una espatlla de pernil i una ampolla de vi que la
Penya Barcelonista de Lleida 1970 sorteja tradicionalment durant la disputa del clàssic.
Entre tots fem Cercle! Totes les imatges a

