
Més de cent ramaders 
es manifesten al Pallars 
per dir “no a l’os”
Diuen que pot provocar l’abandó de 
l’aprofitament de les pastures estivals
Més d’un centenar de 
ramaders es van reunir ahir 
a Llessui, al Pallars Sobirà, 
per dir “no a l’os”. 

Llessui
ACN
Els ramaders es van concentrar 
per expressar el malestar del 
sector i la preocupació que re-
presenta la presència de l’os a 
la zona del país, la muntanya de 
Llessui, Seurí i Caregue, amb més 
densitat d’animals durant l’estiu, 
amb més de 25.000 exemplars 
entre ovelles, vaques i cavalls. 
Pels ramaders, la presència de 
l’os al Pirineu i d’altres animals 
salvatges condiciona la continuï-
tat de moltes explotacions rama-
deres i el dia a dia de molts page-
sos. Carlos Rabassa, ramader de 
Llessui, va explicar que ha hagut 
de passar dos nits a la muntanya 
en tenda de campanya vigilant 
el ramat. Durant la concentració 
es va dir també que la presència 
de l’os pot provocar l’abandó de 
l’aprofitament de les pastures es-
tivals amb la conseqüent pèrdua 
de biodiversitat.

“Prou de mentides”, “L’os sí 
que ataca”, “Menys fauna salvat-
ge. Més ramaderia extensiva” o 
“Ossos al Parlament. Polítics al 
zoològic” són alguns dels escrits 
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que es van poder llegir a les pan-
cartes que els ramaders van exhi-
bir a la concentració de Llessui.

Als ramaders del Pallars Sobirà 
s’hi van unir companys de comar-
ques veïnes com el Pallars Jussà, 
la Val d’Aran o l’Alta Ribagorça. 
Fins a Llessui també es van des-
plaçar pastors de l’Aragó. Aquests 
van explicar que han d’afrontar el 
problema de l’os i el llop.

L’objectiu de la concentració, 
a més de mostrar un “no rotund” 
a la presència de l’os a les mun-
tanyes del Pirineu, era fer pinya 
entre el sector per afrontar pro-
blemàtiques comunes i lluitar 
contra la “manca de consideració 

per la gent del territori des de fa 
dècades”.

Carles Rabassa, pastor de Lles-
sui, va explicar que fa unes setma-
nes, alertat pels Agents Rurals, es 
va haver de quedar a dormir a la 
muntanya per la presència de l’os 
a prop del seu ramat. Per Rabas-
sa, això demostra que els animals 
que passen l’estiu a la muntanya 
estan “exposats a un perill real”.

Xavier Ribera, president de 
l’Associació de Ramaders del Pa-
llars Sobirà, va dir que “el sector 
ens hem d’unir per reivindicar els 
nostres drets”. Ribera es va mos-
trar contundent: “No marxarem 
de casa nostra”, va assegurar.

10 LLEIDA | LUNES 1 DE JULIO DE 2019

El ‘Vermut entre cireres’, el nou 
‘gastrosarao’ organitzat per 
l’agència Red Flavors a la finca 
Prunus d’Almacelles va congre-
gar ahir 125 persones. L’esdeve-

niment serveix per fer promoció 
dels petits productors de proxi-
mitat i, en aquesta ocasió, ha 
comptat amb la presència de 10  
productors.

125 assistents al ‘Vermut 
entre cireres’ d’Almacelles 
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L’Associació Tastavins Juneda va 
celebrar dissabte la I FiraTasta-
vins, que va comptar amb l’as-
sistència de més de 1.500 per-
sones i els celleristes van servir 

gairebé 900 copes. Hi participa-
ven 21 celleristes, la majoria de 
la DO Costers del Segre, un de la 
DO Conca de Barberà, un de DO 
Cava i un de la DO Terra Alta.

Èxit de públic a la Primera 
Fira Tastavins a Juneda
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El Centre Històric de Balaguer es 
va omplir dissabte de comerços 
en el marc de la Nit del Comerç. 
La jornada va comptar amb la 
participació de més de 50 es-

tabliments i, a més, es van des-
envolupar un seguit d’activitats 
culturals, esportives i musicals. 
La cursa de foc fou el  tret de sor-
tida de la jornada, a les 21 hores.

Balaguer celebra la Nit del 
Comerç al centre històric
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