
1 12 COMARQUES 

FAUNA CONSERVACIÓ 

SEGAE 
Dis,.bte,l de novembredel 2019 

Elgrup de cava lis ivoluntarls fent la ruta que utllltzaven les trementina! res. Els cava lis arribaran diumenge a destf per passar l'hivern. 

Caravana de 45 cavalls salvats de 
maltradaments cap a Coll de Nargó 
Passaran l'hivern a l'Alt Urgell, on els visitaran famnies i escolars 
C.SANS 
ilA SEU D'URGElll Un grup de no u 
voluntnris, juntamenl amb un 
guin professionnl de l'cmpresn 
Cavalls Gu ia bosc Barida, 
acompanycn des de dimect·es 
45 cava lis rcscatats que fan In 
t ranshumilncia des del pla de 
l'Orri, al Bergueda, fins a Coll 
de Nnrgó, on arribaran diumen
ge. Pnssaran l'hivern en ac¡ucs
ta localitat de I'Alt Urgell, on 
formara n parl d'aclivitnts di 
rigides a grups d'escolars i fn-

URBANISME PROJECTES 

mílies perdonar a coneixer la 
tasca de recuperar aquests an i
mals quan han patit nbandó o 
maltrnctaments. 

Es tracia d 'una iniciativa de 
la Fundació Müanda, entilat 
que ha impu lsa! di verses acci· 
ons relacionades amb cava lis al 
Pirineu en els últims anys, des 
de rutes de transhumilncia fins 
a la rcintroducció d 'exemplars 
salvatges a Boumort. 

Els quarnnta-cinc cnvalts i 
les persones que els guien se· 

gueixen els Camins de la Sal, 
que antigament ulilitzaven les 
t rementinnit·es (dones que re
collien hcrbcs medicinals) i cls 
conlrabandistes. 

Els animnls han pass al l'cstiu 
al pla de I'Orri i ar:t recorren 
el camí en cinc etapes. ~s un 
trajecte de transhumancia que 
"recupera una practica ances
tro! que es va perdcnt, la qua! 
cosa ernpiljora l'abandó del món 
rural", segons els responsables. 
En !'etapa d'ahir divcndrcs, 

FAUNA AUS 

animals i volunta ris van fer el 
trajecle entre Josa de Cadíi Os
sera, des d'on sortiran avui d is
sabtc per arribar o Fígols. L'úhi· 
ma etapa sera d iumenge fins a 

ETAPES 

El grup esta fent el trajecte 
en cinc fases i, finalment, 
arribara dema diumenge 
a la seua destinació 

Coll de Nargó, oo se celebrara 
la Fcsta de la Transhumñncia al 
migdia i donaran la benvinguda 
a la comitiva. 

Ln Fundació Miranda compta 
amb l'ajuda de l'ajuntament de 
CoU de Nargó, que ha facilita! el 
llogucr d'un terreny al municipi 
que se sumara o! que l'ent itot té 
al Bergueda des del 2008. 

L'objectiu és disposar d'una 
xarxa de pasturcs "que con· 
nectin el territori, les persones 
i els cava lis", segons la funda
ció. Aquest hivern programm·an 
octivitats dirigirles a escolars i 
famílies perdonar a coneixer 
la tasca de recuperació deis 
animals. 

Val a recordar que una a l· 
lra entitat, I'Associació per a 
la Recuperació i Rehabilitació 
d'Equins, té un centre a Ll imi· 
arta peracollircavallsi va posar 
en marxa una cxperilmcia sirni· 
lar a Alcanó, al Scgriil. 

Vistiplau a una gran 
central solar a Anglesola 

La població de voltors a Lleida frega les 
1.300 parelles i creix un 57o/o en 10 anys 

tlt.EJDAI Ln comissió d' Urbnnisme 
de Lleidn ha donat aquesta sct· 
mana l'aprovació inicial a una 
gran central solar fotovoltaica 
que !'empresa Bctondorp Re· 
nova bies SL promou al munici
pi d'Anglesola. El pla especial 
urbnnístic plan leja una instnl· 
lució de 2,7 MW de potencio i 
una super ffcie de 34.552 metres 
quadrats nl sud del poble. El vis
tiplnu d'nqucst orgnnisme de In 
Geoeralitat esta condicional a 
introduir alguns ajuslaments 

en el projecte per modifica•· la 
part més propcru nl nucli urbii. 
Així mateix, el promotor haura 
de tramitar la planta davant del 
dcpartament d'Emprcsn. D'altra 
banda, la comissió va suspen
d re la pro posta de la Paeria de 
Cervern per reduir la superficie 
mínima de les parcel·les indus
t rials, una cosa que el consisto
ri va plantejar per acollir una 
varictat d'cmprcscs més gran, 
des de grans indústries fins a 
pet its ta llers. 

¡Ll.EtDAt La pobJnció de voltor 
comú ;~ les comarques de Llci· 
da frega jales 1.300 parelles, 
una xif raque suposa un ct·eixe
mcnt del 57% en unn dccada, 
scgons dadcs de l'últim cens 
publicarles aquesta setma na 
pel depn rtamenl de Territori i 
Sostenibilitat. Les 1.287 pare· 
!les d 'aquestes ;~usen territori 
tleidata són el 79% de totes les 
que hi ha a Catalunya i estan 
rep:~rtides en 131 colon ies i 
una dotzena de nius aYIIats. 

La majoria es troben a l 
Pallors Jussil i o I'Ait Urge! l. 
Aquesta primera comarca 
a!lotja 535 paretles, la qua) co
sa su posa més del doble que al 
cens del 2008. La segueixen 
I'Ait Urgell, on hi ha més de 
300 paretles d'aquesta cspede; 
!'Alto Ribagor~a. amb 152; el 
Pa lla rs Sobira, amb 116; i In 
Noguera, arnb 137. La resta 
es repartcLx entre el Solsoncs, 
amb 43 parelles, i e l Segri<'t, 
amb només cinc. 

En el conjunt de Catalunya, 
s ' h:m comptobilitzat 1.628 
pa re lles de voltor comú, re
partirles en 170 colonies i 23 
parcHes aYIJadcs. Aixo suposa 
un creixement del 50% a tot el 
territori cata la. 

Cata lunyn té poc més del 
5% deis voltors comptnbilit· 
zats entre la península lberica 
i les illes Balea rs. Aquests, a l 
seu torn, són el 90% de la po· 
blació d'aquesta especie d'aus 
rapinyaires a tot Europa. 
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