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COMARQUES

Presó per introduir mig milió en
tabac il·legal a l’Alt Urgell.
p.

www.segre.com/comarques
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El consell de la Ribagorça aprova un
pressupost de 3,4 milions d’euros.
p.

PROJECTES PROMOCIÓ

MUNICIPIS

Pla per potenciar el turisme
d’albirament de fauna a Boumort

Propostes per
canviar el carrer
General Güell
de Cervera

El consell del Jussà vol construir un centre d’interpretació a Conca de Dalt || Elaboren
una guia per dissenyar projectes entorn del patrimoni natural
C.C.P.J.

X. RODRÍGUEZ

❘ LLEIDA ❘ El consell del Jussà i tots
els ajuntaments de la comarca
treballen en un pla per poten·
ciar i consolidar el turisme d’al·
birament de fauna a Boumort,
una activitat que ja és un dels
atractius de la comarca i del con·
junt de la demarcació. El consell
ha presentat una proposta per
optar a 1,2 milions d’euros de
fons Feder de la Unió Europea
per portar a terme un projecte
que preveu la construcció d’un
centre d’interpretació de fauna
al terme municipal de Conca
de Dalt, a més de la creació de
noves rutes turístiques i també
de BTT.
El president del consell, Cons·

UNIÓ EUROPEA

La corporació opta a
1,2 milions dels fons
Feder de la UE per
finançar el projecte
tante Aranda, va explicar ahir
que al centre d’interpretació
s’oferirà informació sobre les
principals espècies que es po·
den trobar a Boumort (cérvols,
trencalòs i voltors, entre altres
animals), a més de vídeos ex·
plicatius sobre el patrimoni na·
tural. De moment han tramitat
la proposta per optar als fons i
ara treballen en la redacció de
tots els projectes que s’inclouen
en aquest pla turístic, segons
Aranda.
Així mateix, han elaborat

Imatge de turistes en una de les activitats d’albirament de fauna a la reserva de Boumort.

una guia que es publicarà en
les pròximes setmanes i que in·
corporarà idees i recursos per
dissenyar i executar productes
turístics per a l’observació de
fauna, amb informació per po·
der poder desenvolupar-los dins
de la reserva i també en altres
espais naturals de la comarca
del Pallars Jussà.
Aquest projecte també té com
a objectiu millorar els recursos
turístics del territori, la millo·
ra de l’oferta i la promoció del
patrimoni.

La brama, un dels principals
atractius d’aquest espai natural
n La brama del cérvol és un
dels principals atractius de
la Reserva Nacional de Caça
de Boumort i cada any mi·
lers de persones s’atansen a
aquest espai natural. Aquest
any va ser la primera tempo·
rada en la qual es van limitar
els accessos per als turistes
i entre el setembre i l’octu·

ERC TREMP

ELECCIONS 2019
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bre uns 5.000 visitants van
contractar visites guiades
per poder veure els cérvols,
mentre que l’any passat van
ser uns 2.500. Les empreses
que ofereixen aquests serveis
han registrat aquest any un
augment d’entre el 35% i el
100% en el nombre de ser·
veis contractats.

El procés veïnal
comença el 15 de gener
❘ CERVERA ❘ La Paeria de Cer·
vera obrirà el 15 de gener
vinent el procés participatiu
per canviar el nom del carrer
General Güell. La via està
dedicada a Ildefons Güell, co·
mandant militar a Ceuta a les
ordres del dictador Primo de
Rivera i que posteriorment
va donar suport al règim
franquista. El ple de l’ajunta·
ment ja va acordar a mitjans
del mes de juliol passat que
els veïns poguessin presentar
les seues propostes per can·
viar el nom. Segons consta
en un informe tècnic, Güell
era originari de les Borges
Blanques (on també hi ha
un carrer amb el seu nom)
i es va casar a Cervera l’any
1891. El consistori rebrà les
propostes dels veïns que si·
guin majors de setze anys i
també de les associacions de
la ciutat fins al proper 3 de
febrer, a través d’un formu·
lari online o a les dependèn·
cies municipals. Llavors, un
jurat escollirà les cinc alter·
natives finalistes i s’obriran
les votacions finals perquè
la població pugui escollir el
nou nom de la via. Val a pot
recordar que Cervera ja va
canviar el nom del carrer
Duc d’Ahumada amb un pro·
cés participatiu. En aquest
cas, la població va escollir
que passés a denominar-se 1
d’Octubre. Aquest procés es
va portar a terme a finals de
l’any 2017 i hi van participar
més de dos-centes persones
en la fase d’aportació d’idees
i unes quatre-centes en les
votacions finals.

MUNICIPIS PLENS

Pilar Cases torna
a ser alcaldable
d’ERC a Tremp

Les Valls d’Aguilar ratifica
els ajuts a estudiants

❘ TREMP ❘ L’assamblea local d’ERC
a Tremp va reelegir ahir Pilar
Cases com a candidata a l’al·
caldia per a les eleccions muni·
cipals de maig del 2019. Cases
(que va ser l’única candidatura
que es va presentar) va assegu·
rar que un dels principals pro·
jectes a la capital del Jussà per
als pròxims quatre anys “serà
acabar la nova escola de mú·
sica”, a més de “continuar col·
laborant amb els nuclis de po·
blació i entitats i associacions”.

❘ LES VALLS D’AGUILAR ❘ El ple de
les Valls d’Aguilar ha aprovat
de manera definitiva aquesta
setmana les bases per atorgar
l’ajuda anual de cinc-cents eu·
ros que l’ajuntament donarà
a joves del municipi que cur·
sin estudis no obligatoris, ja
sigui formació professional
o bé títols universitaris, com
va avançar SEGRE al mes
d’octubre. La iniciativa, que
l’equip de govern va anunciar

C. SANS

Cases (amb abric groc), ahir davant de la seu d’ERC a Tremp.

fa dos mesos, es va aprovar
amb els vots a favor dels qua·
tre edils de l’equip de govern
(CiU) i l’oposició dels tres del
PSC-Progrés, que creuen que
els ajuts “no fomenten ni el
treball, ni l’esforç, ni de bon
tros els valors dels joves”. El
grup a l’oposició va opinar que
“és molt greu que l’ajuntament
doni diners públics a tots els
joves, sense tenir en compte
els requisits econòmics i l’ex·
pedient acadèmic”.

