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La Generalitat instal·larà 137
pals senyalitzadors de cobertura
al Pirineu per trucar al 112
N’hi haurà al Parc Nacional d’Aigüestortes, al Parc Natural de
l’Alt Pirineu i al del Cadí-Moixeró en llocs de difícil accés
Boí
MARTA LLUVICH (ACN)
El Parc Nacional d’Aigüestortes i
els parcs Naturals del Cadí Moixeró i l’Alt Pirineu tindran un total
de 137 pals senyalitzadors de cobertura per trucar al 112. Es tracta d’una placa que disposa d’una
matrícula amb xifres i lletres per
tal d’identificar l’indret exacte des
del que es truca. Aquests punts
s’han situat en zones on apareixen dificultats en la localització
per part del 112 de les trucades
per manca de referències en entorns rurals i indiquen des d’on hi
ha cobertura telefònica d’alguna
operadora. El conseller d’Interior,
Miquel Buch, va dir ahir en una
visita a l’Alta Ribagorça que l’objectiu d’aquests pals és “gestionar
les emergències millor”. En total
es preveu la instal·lació de 23 pals
a l’Alt Urgell, 20 a l’Alta Ribagorça,
15 a la Cerdanya, 18 al Pallars
Jussà, 32 al Pallars Sobirà, 21 a
l’Aran i 8 al Berguedà. Actualment
ja hi ha 388 pals del 112 instal·lats
a diferents zones de Catalunya.
El conseller d’Interior, Miquel
Buch, va explicar que el CAT112
ha dut a terme una tasca d’incloure en els seus sistemes d’operació la geolocalització dels punts
senyalitzadors. Buch va afirmar
que aquest fet agilitza la localit-

ta dels pals s’ha demanat assessorament als Bombers de la Generalitat per detectar on tenen
més problemes a l’hora de donar
resposta a un servei per manca
de cobertura i quins són aquests
punts on fan més rescats per l’alta freqüentació de la gent. Buch
va aprofitar per signar un conveni amb el Consell Comarcal per a

Disposen de
matrícula
amb xifres
i lletres
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zació de la persona que requereix
ajut. El mateix conseller va ser
l’encarregat de col·locar el primer d’aquests 137 pals al Camí
dels Enamorats, al Parc Nacional

Pla de salvament de les
truites avui a la Noguera
Pallaresa al seu pas per Sort
Les màquines tornaven ahir a treballar al riu Noguera Pallaresa al
seu pas per la població de Sort
(Pallars Sobirà) aquest cop per
adequar un cordó per poder portar a terme el pla de salvament
de les truites avui dijous.
L’Ajuntament de la capital del
Pallars Sobirà ja ha rebut l’acord
d’aixecament de mesures de
caràcter provisional en l’expedient sancionador i espera poder

reprendre les obres en breu.
Els treballs van ser aturats dimecres passat pel Departament
d’Agricultura.
L’organització ecologista Ipcena i Rius amb Vida van denunciar
que les obres estaven provocant
la destrucció dels nius amb els
ous de les truites autòctones en
una zona que és Reserva Genètica de Truites.
Les entitats ecologistes esta-

d’Aigüestortes i Estany de Sant
Maurici. Els primers 40 estaran
col·locats aquest mes de març.
Aquests punts són importants en
zones molt freqüentades i on no

ran presents durant el rescat de
les truites. Aquest és el pas previ per poder reprendre les obres
d’adequació del riu per la celebració del Mundial de Piragüisme
del 2019.
Precisament avui dijous l’Ajuntament de Sort acollirà una reunió a partir de les 12.00 hores
amb representants de l’entitat
Rius amb Vida, Ipcena, i del propi consistori on es plantejaran les
millores ambientals a dur a terme
al riu Noguera Pallaresa per poder continuar les obres que permetin la celebració del Mundial
de Piragüisme del 2019, segons
va avançar ahir el portaveu d’Ipcena, Joan Vàzquez.

hi ha cobertura de telefonia mòbil de cap mena, fet que dificulta
les trucades a emergències, que
requereixen que hi operi alguna
companyia. Per la ubicació exac-

l’aplicació de mesures alternatives a menors d’edat, majors de
14 anys i menors de 18, denunciades per consum o tinença de
drogues. Amb aquest conveni,
aquests joves, podran acollir-se a
una mesura educativa com a alternativa a la sanció administrativa. La finalitat d’aquest conveni
és aconseguir que les persones
menors d’edat denunciades per
aquestes conductes acceptin i
finalitzin amb èxit la realització
d’activitats de reeducació.
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Territori foragitarà l’os Goiat si el
detecten prop de ramats quan
desperti aquesta primavera
Si la mesura no funciona se l’extraurà del medi
Lleida
ORIOL BOSCH (ACN)
Els tècnics del Departament de
Territori i Sostenibilitat intentaran canviar els hàbits de l’ós
Goiat abans d’extraure’l del medi. Així ho va explicar el director
de Polítiques Mediambientals,
Ferran Miralles, a la Comissió de
Medi Ambient del Parlament, on
també va assenyalar que aquest
‘’dispositiu’’ s’aplicarà quan Goiat
desperti de la seva hivernació
la propera primavera. Aquesta
serà la segona fase del protocol d’extracció que va anunciar
l’estiu passat el conseller Damià
Calvet arran dels múltiples atacs
d’aquest exemplar des que es va
introduir al Pirineu al 2016 provinent d’Eslovènia. A la tardor es
van canviar les bateries del collar per tenir Goiat geolocalitzati
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si no s’aconsegueix reconduir el
seu comportament allunyant-lo
de les zones humanitzades i amb

bestiar, se l’extraurà definitivament. Ferran Miralles va remarcar que abans d’extraure Goiat

del medi, el Departament ‘’té
l’obligació, com s’ha fet en altres
països’’, d’intentar reconduir la
seva actitud depredadora amb
el bestiar. És per això, que una
vegada desperti de la hivernació
la propera primavera, gràcies al
geolocalitzador que porta al collar, se l’esperarà per intentar-lo
foragitar dels centres habitats i
on hi ha ramats. D’aquesta manera, s’intentarà que Goiat canviï
la seva actitud, però si això no és
així, s’optarà per aplicar la fase
tres del protocol que ha consensuat el Govern amb la resta de
territoris amb presència de l’ós,
que és el d’extraure l’exemplar
del medi. Durant la seva compareixença al Parlament, Miralles
va recordar que al 2018 es van
comptabilitzar 45 ossos al Pirineu
que viuen en llibertat.

El Grup Taurus,
present al Mobile
World Congress
de Barcelona
El Grup Taurus, fabricant de
petits electrodomestics i amb
planta de producció a Oliana
(Alt Urgell), estarà present a la
nova edició del Mobile World
Congress, que es celebra a Barcelona del 25 al 28 d’aquest
mes. El grup presenta el seu
nou robot per a la cuina, el Mycook Touch, que integra conceptes com intel·ligència artificial o la Big Data.

El conseller
d’Educació visita
avui i demà el
Jussà i el Sobirà
El conseller d’Educació, Josep
Bargalló, durà a terme avui i
demà una visita territorial al
Pallars Jussà i al Pallars Sobirà,
on coneixerà diversos centres
educatius de les poblacions
d’Isona, Tremp, La Pobla de
Segur, Sort, Llavorsí i Esterri
d’Àneu. Acompanyaran el conseller durant els dos dies de visita la delegada del Govern de
la Generalitat a l’Alt Pirineu.

La Generalitat millora els
sistemes de contenció al pont
de Peramola, a la carretera C-14
S’invertirà en l’actuació un total de 570.000 euros
Peramola
ACN
El Departament de Territori i Sostenibilitat ha completat els treballs de millora dels sistemes de
contenció del pont de la carretera
C-14 que travessa el riu Segre al
seu pas pel terme municipal de
Peramola (Alt Urgell). Les obres,
que tenen com a objectiu afavorir la seguretat viària en aquest
punt, han consistit en la construcció de nous pretils i baranes
en tots dos costats del viaducte,
a més de la millora del ferm. En
aquest sentit, es preveu estendre la darrera capa de paviment
en les pròximes setmanes, quan
les temperatures ho permetin.
L’actuació va començar el setembre passat i ha comptat amb un
pressupost de 570.000 euros.
El secretari d’Infraestructures i
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Preixens reclama ajuts a
Crespín per la millora de la
xarxa de camins municipals
FOTO: ACN / Gavín va visitar ahir els treballs

Mobilitat, Isidre Gavín, va visitar
ahir els treballs, juntament amb
l’alcaldessa de Peramola, Gemma
Orrit, i el president del Consell Comarcal de l’Alt Urgell, Jesús Fierro.
Tots tres van poder comprovar

in-situ l’execució de les obres, les
quals han comportat, fins divendres passat, l’ocupació d’un dels
dos carrils de la calçada i el pas
alternatiu dels vehicles pel que
quedava lliure.

El subdelegat del Govern a Lleida, José Crespín, es va desplaçar
ahir a la comarca de La Noguera on va mantenir una reunió de
treball amb l’alcalde de Preixens,
Joan Eroles. La reunió de treball s’emmarca dins de la ronda de
visites als ajuntaments de la província per conèixer les necessitats dels municipis i estudiar les

possibles solucions a les qüestions d’àmbit competencial.
L’alcalde de Preixens va traslladar al subdelegat del Govern
la necessitat de millorar la xarxa de camins municipals, molt
utilitzada pels veïns en els seus
desplaçaments entre els nuclis
del municipi i les localitats properes.

