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COMAD jQUES La Generalitat culminara avui la La Segarra demana més diners 
~ perfora ció del túnel de Tres Ponts. peral prove'iment d'aig u a de boca. 
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FAUNA GRANS DEPREDADORS 

La població d'óssos del Pirineu creix amb 
almenys sis nous cadells trobats enguany 
Un mínim de cinc amb les seues mares a Aran i un d'orfe a Franc;:a que se sumen als 43 exemplars 
albirats el2018 11 A l'espera de verificar amb analisi de l'ADN !'existencia de dos cries més a la Val 

R.RAMIREZ 
I LLEIDA 1 La població d'óssos al 
Pirineu ha crescut amb almenys 
sis nous cadells nascuts l'hivern 
passat. Aquest és el nombre 
mínim confirma! fins a la data, 
encara que podria augmentar 
fins a vuit. Ana lisis genMiques 
de pels i excrements s'hauran 
d'acarar ambles dades obtin
gudcs n través d'nlbiraments 
d'aqucst estiu. Aquests nous 
exemplars se sumen als 43 ós
sos que es van albirar alllarg 
del2018. L'últim any, les protes
tes deis ramaders de muntanya 
han crescut arrnn deis atacs del 
mascle Goiat a ramats i de la 
reintroducció per part de Fran«a 
de dos noves femelles eslovenes 
al Pirineu occidental (vegeu les 
claus). 

La major part deis nous ca
de lis d'ós del Pirineu s'han 
detecta! aquest estiu a la Val 
d'Aran. Es tracta d'una femella 
amb tres críes i una altra amb 
dos. El Conselh Genera u espe
ra l'analisi de I'ADN a partir de 
mostres de pels i excrements per 
determinar si hi ha una terce
ra óssa amb dos críes; o bé es 
tracta d'una de les dos anteriors, 
albirada en un altre punt de la 
Val. Tret d'algunes excepcions, 
resulta molt difícil diferenci
ar-les només per l'aparen,.a. 

A aquests animals al Pirineu 
lleidata, se'ls ha de sumar un ca
dell orfe trobat a Fran .. a, separat 
de la seua mare quan encara era 
massa petit per valer-se per si 
mateix. Va ser traslladat a un 
centre zoologic per alimentar-lo 
i per ara és una incognita si sera 

possible alliberar-lo a la mun
tanya quan creixi, o bé s'haura 
habitual a la presencia humana. 
Aquesta última circumstancia 
faria imfossible alliberar-lo da
vant de risc que s'atansi a nu
clis habitats i obligaría a man
tenir-lo en un centre zoologic. 
Precisament, el Conselh d'Aran 
projecta un recinte per acollir 
cries d'ós orfenes i alimentar-les 
sense que vegin els cuidadors 
per posteriorment poder alli
berar-les a la muntanya quan 
creixin. 

lmatge de tres tecnics amb un exemplar d 'aufrany que es va capturar a l'abocador de Fígols. 

Rednteper 
a cadells 
orfes 
El recinte per 
a cadells orfes 
del Conselh 
formara part 
d'Aran Park i 
servira també 
perque animals 
passin la qua
rantenaque 
acompanya 
cada trasllat. 

LESCLAUS 

Cadells a Aran 
1 Entre 5 i 7 cadells s'han albirat 
a Aran aquest estiu. S'ha confir
ma! una femella amb tres cries 
i una altra amb dos. Analisis de 
I'ADN hauran de determinar si 
hi ha una tercera óssa amb dos 
cadells a Aran; o bé és una de 
les dos ja confirmades, vista en 
un altre lloc. 

Cadell orfe a 1Fransa 
1 El ministeri d'Ecologia gal ha 
traslladat a un centre zoologic 
un cadell orfe. 

Protestes deis ramaders 
1 Prop de mil ramaders deis dos 
costats de la frontera del Pi
rineu es van manifestar aquest 
mes a Osea per exigir la retirada 
de tots els óssos. Es la mobilit
zació més gran contra la rein
troducció d'aquesta especie. 

Preocupadó d'apicultors 
l l'organització agraria Uaga va 
denunciar ahi r danys a 80 rus
cos ocasionats per óssos al Pi
rineu oscenc, i va criticar que el 
Govern d'Aragó no indemnitza 
aquests desperfectes. 

Decidir sobre Goiat 
1 Una cimera amb represen
tants de I'Estat, la Generalitat, 
altres governs autonomics del 
Pirineu i el Conselh haura de 
decidir si retiren Goiat de la ser
ralada. No hi ha encara una data 
prevista pera aquesta reunió. 

MEDI AMBIENT PROJECTES 

El Jussa estudia la fauna 
de l'abocador de Fígols 
ITREMPI EIJussa ha implanta! una 
campanya de seguiment de la 
fauna de l'abocador de Fígols 
per coneixer les especies que 
freqüenten el diposit i enten
dre com interaccionen amb els 
residus. Una trentena de tren
calossos i tretze voltors formen 
part d'aquest estudi. Es podran 
identificar els riscos pera la [au
na, el medi ambient i les infra
estructures i aplicar-hi mesures 
correctores, segons el presiden! 
del consell, Josep Maria Mullo l. 

Recentment, s'ha captura! un 
aufrany per coHocar-li un dis
positiu GPS i veure la seua in
teracció amb altres especies. 
ParaHelament, s'ha instaHat 
una gabia a prop de la planta de 
compostatge. A l'abocador hi ha 
aus com el voltor negre o l'au
frany i, per aixo, cientffics del 
CSIC,la UdL i la UB dirigits pe! 
doctor Antoni Margalida s'han 
interessat en aquesta investiga
ció i han comptat amb el suport 
tecnic del consell. 
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INFRAESTRUCTURES CARRETERES 

Culminen avui la perforació 
del túnel de Tres Ponts 
Aquest matí tindra lloc la calada, la trabada entre les dos hoques 
11 La previsió és que entri en servei l'any que ve 

REDACCIÓ 

1 LLEIDA 1 La Generalitat acabara 
avui l'excavació del túnel de 
Tres Ponts, a la carretera C-14 
entre Organya i Montant de 
Tos t. Aquest matí es portara 
a ter me la calada, el punt de 
trabada de les dos baques de 
la galería. El conseller de Ter
ritori, Damia Calvet, assistira 
a l'acte, que donara per fina
litzada la perforaci6 del tú
nel. Aquestes obres suposen 
una invers i6 de 35,4 milions 
d'euros i comporten la cons
trucci6 d'un tram practicament 
nou de tres quilometres de la 
C-14 i el túnel comptara amb 
una longitud d'1,3 quiJome
tres. Aquestes obres són les de 
més pressupost en l'ambit de 
carreteres que ha executat la 
Generalitat a les comarques 
de Lleida i aquesta actuaci6 és 
!'obra viaria més gran a Cata
lunya deis últims set anys. Els 
treballs van comen.,ar a finals 
del 2017 i esta previst que el 
túnel entri en servei el 2020. 

Ajuntament 
de Montoliu 

lmatge deis t reballs de perforació de l túnel de Tres Ponts. 

La perforaci6 de la galería 
ha comporta! talls de transit 
puntuals a la carretera C-14 
mentre es feien les volad u res 
necessaries. S' ha de recordar 
que la perforaci6 ha suposat 
l'extracci6 de més de 170.000 
metres cúbics de roca, que es 
reciclen en una planta d'arids 

EDICTE - RECT1FICACIÓ D'ERRORS 

de I'Alt Urgell on els transfor
men en formig6 que utilitzara 
la mateixa empresa que cons
trueix la infraestructura. A la 
cerimonia de la calada, també 
hi ass.istir3 el president del con
sell de l'Alt Urgell, Miquel Sala, 
a més de diversos alcaldes de 
la comarca. 

Ates que, el passat dia 25 de febrer de 2019, es va publicar l'edlcte cooesponent a la modificacló puntual del POUM 
municipal de Montollu de Lleida, per tal d'ampliar el vial de la Pla~a Església de Montoliu de Ueida i marcar una zona 
d'equipaments munlclpals. Aprovat pel Pie de l'ajuntament el passat 11 de febrer del 2019. 

Ates que l'edicte no contenía el planol de la modificació puntual que s'ha de dura terme tal com estableix l'art. 8.5a 
del Decret Legislatiu 1/201 O, es proc:edeix a la publicació del mateix a fi i efecte de solucionar 1 'esmentat !'error. 

Oblir un perlode d'inforrnació publica d'un mes mitjanlfant anunci inserit en el BOP, i en un diari deis de major difusió 
de la provincia 1 a la web de l'ajuntament de Montoliu de Ueida, per tal que els particulars, associacions i les corpora
cions interessades puguin formular, si escau, les aHegacions que considerln oportunes. Aquest periode s'iniciara a 
partir de la darrera publlcacló. 

Aquest document se signa en data d'avul electrooicament. 

SERVEIS FERROCARRILS 

SEGRE 
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Tremp instara FGC a 
millorar els horaris 
del tren de la Pobla 
X.R. 
1 LLEIDA 1 L'ajuntament de 
Tremp demanara a Ferro
carrils de la Generalitat de 
Catalunya (FGC) que es mi
Liario els horaris del tren de 
la Pobla per poder enlla~ar 
a Lleida amb els treos AVE 
i Avant. L'alcaldessa, Pilar 
Cases, va explicar queja 
han demanat una reunió 
amb FGC i que una de les 
peticions sera que el primer 
comboi que surt des de la Po
bla fins a la capital del Segrí a 
parteixi una mica abans per 
arribar amb temps per agafar 
el tren cap a Barcelona o a 
Madrid. Així mateix, Cases 
va apuntar que també dema
naran que es modifiquin els 
horaris perque els vei'ns del 
Jussa puguin anar al matí a 
Lleida i tornar a casa a !'ho
ra de dinar habilitan! una 
freqüencia al voltant de les 
13.00 bares. La primera edil 
va avan<;'ar que sol·licitaran 
que s'habiliti una sala d'espe
ra a l'estaci6 de Tremp per als 
passatgers de la capital del 
Pallars Jussa. 

Per la seua banda, Marc 
Mateo, de l'Associaci6 per 
la Promoci6 del Transport 
Públic, va apuntar en decla
racions a Pirineus'I'V que "el 
punt més important és que 
un tren pugui dormir cada 
nit a la Pobla perque d'agues
ta forma baixi al mat{ fins a 
Lleida a una hora adequada" 

SISMOLOGIA 

Un terratremol 
lleu es percep 
a Vielha sense 
provocar danys 
REDACCIÓ 
1 VIELHA 1 Un lleu terratre
mol es va percebre ahir a 
la tarda al municipi de Vi
elha e Mijaran sense que 
ocasionés danys. Així ho 
va confirmar ahir l'lnstitut 
Cartografíe i Geologic de 
Catalunya (JCGC), que va 
situar l'epicentre al sud del 
nucli urba de Vielha i va xi
frar la magnitud en totjust 
2,2 sobre deu en !'escala de 
Richter. Tant Protecci6 Ci
vil com el Conselh Genera u 
d'Aran, competent en mate
ria d'emergencies a la Val, 
van corroborar que aquest 
sisme no va provocar cap 
afectació a la població ni 
desperfectes. Vei'ns de la 
capttal aranesa van notar la 
tremolar de terra poca baos 
de les sis de la tarda. 

LES ClAUS 

HorariHap a Ueida 
1 Actualment, els trens que 
van des de la Pobla fins llei
da a surten a les 07.08, 10.08, 
15.30 i 19.30 hores. 

Trens a la Pobla 
1 Els combois des del Segri~ 
fins a la Pobla surten a les 
05.25, 07.47, 10.47 i 17.30. 

Petidons de Tremp 
1 Tremp demanar~ que el 
primer tren del matf surti 
abans de la Pobla per en
lla~ar amb el servei d'alta 
velocitat. 

Un comboi a la nit 
1 I:Associació per la Promo
cló del Transport Públic de
mana que hi hagi un tren 
cap a la Pobla a la ni t. 

i que "tinguin un horari amb 
una bona combinaci6". 

"El tren ha de dormir a la 
Pobla perque pensem que 
qua o més gent pot anar de 
Lleida al Jussa ésa la nit", 
va assegurar. L'entitat va 
presentar les seues pro postes 
la setmana passada en una 
xarrada a Tremp. Aquesta 
petici6 es tras lladara el mes 
que ve a Ferrocarrils, que és 
el titular de la línia de tren 
de la Pobla. 

Forma ció a Vielha 
contra violl!ncia sexual 
1 VIELHA 1 L'ajuntament de 
Vielha e Mijaran impar
teix formació a la Comis
si6 de Pestes per prevenir 
i evitar situacions de vio
lencia sexua 1 als espais de 
lleure noctu rn amb motiu 
de la festa m ajar, que se 
celebrara entre el 7 1 ellO 
de setembre. El consistori 
va avano;;ar que té inten
ci6 d'estendre aquesta for
maci6 a a ltres arees de la 
societat. 

Demanen més mesures 
de conciliació a la Se u 
1 LA SEU 1 El grup de Compro
mis, a l'oposici6 a la Seu, va 
reclamar al govern de Jx
Cat i ERC "més mesures per 
conciliar la vida familiar i 
laboral" dels vei'ns a l'es
tiu, al considerar que "deis 
vuitanta-dos di es de vacan
ces escolars, només n'hi va 
haver trenta·-vuit de Casal 
d'Estiu i només al matí". 
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