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FAUNA DESPERFECTES 

Els conills ja arrasen parcel·les senceres al 
Baix Segre i reactiven les batudes norturnes 
Un agricultor d'Aitona arrancara una finca de sis-cents arbres perles destrosses 11 La conselleria es 
reunira amb entitats i sindicats per posar en marxa el pla per reduir el nombre d'exemplars 

Jesús Fllx, ambles b ranques que 11ls conllls han ro•egat en una de les seue• flnqu•s d'Aitonal, •lalmatge d e la d reta, • l• clots qu• h l ha sota la carre te ra LP-7041. 

X. ROORIGUEZ 
1 AITONA 1 La plaga de conillsja 
provoca destrosses en finques 
senceres al Baix Segre. Aquest 
és el cas d'una explotació d'wta 
hcctilrea de superfície d'Ajtona, 
on aquests animals han pravo
cal la mort de dos-cents deis sis
cents arbres fruiters i l':.ny pas
sat es Viln perd re 10.000 quilas 
de producció de paraguaians. 
El titular d'aquesta finca , Jesús 
Flix, va explicar que les des
trosses provocarles pels conills 
!'obliguen a arrancar tots els ar
bres perque "amb el dan y que 

PROJECTES 

Torrefarrera es 
dóna a coneixer als 
autocaravanistes 
1 TORREFARRERAI Un grup de 35 au· 
tocarnvanistes de les comarques 
de Lleida va visitar Torrefar
rera el cap de setmana passat. 
Aquesta és una activi tal que 
s'emmarca en la iniciativa de 
l'ajuntament de promoure el 
municipi coma deslinrrció cultu· 
ro l i turística pcr dinarnitznr el 
sector de la restnuroció. Els lu
ristes van recórrer els carrers de 
lo localitat i tumbé van visitare! 
Centre de Fauna de Yallcalent 
i l'Arboreturn de Lleida ciutat. 

hi ha no val la pena continuar". 
Flix va assonyalar que aquests 
fruiters "poden produir, pero 
el genere sera dolent". De fet, 
aquests exemplars han arrassat 
les branqucs, a més d'un metrc 
d'altura del terra. 

Aixf matcix, Flix rcfor~a 
les proteccions instal·lades als 
!rones deis fnriters per evitar 
que roseguin l'escor~a, uns di
ncrs i esfor~ que, per ara, no ha 
impcdit els danys. Altres agri
cultors del Baix Segre han optat 
per tancar finques, encara que 
els conills salten per sobre pcr 

accedir a !'interior. Aixf mateix, 
cl.s animals caven clots per sota 
de la carretera LP-7041, que co· 
mu ni ca diversos m u nicipis del 
Baix Segre. 

Per aquesta raó, la consellcria 
d'Agricultura reactivan\ en les 

DESPERFECTES 

Aquesta especie també 
cava clots per sota 
de la carretera d<!l Baix 
Segre, I'LV-7041 

lmatg11 del g rup d 'a utocaravanlstes que va visitar Torrefarrera. 

proximes setmanes les batudes 
nocturncs per abatre coni lls. El 
director deis servcis tcrritorials 
d'Agricultura a Lleida, Ferran 
de Noguera, va apuntar que es 
reuniranamb UP, JARC, FCAC 
i la Federació de Ca~a per parlar 
sobre la continu"itat del pla pcr 
ni control de !'especie. 

De Noguera va assenyalar en 
aquest sentit qucels Agents Ru
rals tornaran a portar a ter me 
batudcs nocturnes per recluir 
el. nombre de conills. En aquest 
cas, no sera ncccssari declarar 
!'emergencia cincgeticn per po-

TURISME INICIATIVES 

saren marxa el pla, perquc "fins 
al19 d'nbri.l estcm en temporada 
de ca~a". 

Val a recordar que a mb el pla 
pilot de e aceres que es va por
tar a tcrme al Scgriñ el 2018 la 
població de conills es va reduir 
un 37 pcr ccnt. 

Lanotlda, 
aLieldaTV 

s~~;z. 
V<9<'J el video al 
mllbllamb ol codi. 

Impulsen rutes pel 
patrimoni hidroelectric 
1 LLEIDAI L'associació Pirineus. 
Wntt trcbnlla en la creació de 
rutes pelpatrimoni hidroelec
lric del Pirineu. Una és un re
corrcgut en honor a Fredc:rick 
Stark Pearson, que va promou
re la producció d'elect r·icitat 
nmb la conslrucció de centrals 
nls rius Noguera Pallaresa iSc· 
gre . .Recorrera les instal-Jaci
ons d'aquest eix fluvia l. Aixf 
mntcix, l'cntimt organitznrñ 
un debat sobre a el uacions per 
recupet·ar i protegir la cimen-

lera de Xerallo i vol col·laborar 
amb cls ajuntaments del Juss11 
perassessorar i definir projec
tes pera l'estudi i aprofitament 
del patrimoni hidroelcctric. 

Museu 1 Hospital de Cartró 
Aquest anunci coincideix 

nmb la inscripció al registre de 
rnuseus de la Generalitat del 
Museu Hidroelectic de Capde
lla i de la declarnció de BCIL 
de !' Hospital de Cart ró de la 
Torre de Capdella. 
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temperatures de flns a -7.7 al Pirineu. 
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GUIA 
3 : mps. Boira nevadora a Guissona 1 

41 ~ele de cantautors a Almacelles. Amb 
sis artlstes a partir del 24 de gener. 
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SOSTENIBILITAT FAUNA 

Els milans reials nien a Lleida 
La població d'aquestes aus ha augmentat un 45% en un any a tot Catalunya i la majoria es localitzen 
al pla 11 Almenys una quinzena d'especies d'au de la província es troben amena((ades 

REOACCIÓ 
tllEIDA 1 La població hivernal de 
mila reial, un ocell rapinyaire 
en perill d 'extinció, hn crescut 
un 45 pcr cent [l tot Catalunya 
l'últim any, segons el cens ela
bora! per la consellerin de Ter
ritori 1 Sostenibilitat i el pln de 
Lleida és ellloc que concentra 
el nombre d'exemplars més alt, 
amb 1.701 incüvidus del total de 
1.930que s'han registrat a totcl 
territori cata!~ . 

En aquest sCiltit, el gruix de 
població es concentra al ter
me municipal d'Aicarr~s, :~mb 
593 d'aquestes aus; sesuit de 
Bellmunt d'Ut·gcll (300), lvars 
d' Urgell (224) i Lleidn, amb 214. 
Juntament amb l'aguila cuaba
nada, aquesta especie és prio
ritaria dins deis progromes de 
conservació de la Unió Europea, 

CENS 

El gruix de població deis 
milans reíais ésa Alcarras, 
Bellmunt d'Urgell, lvars 
d'Urgell i Lleida 

lmatge d'arxlu d 'un m tiA retal rescata t pels Agents Rurals a Caste lldans. 

jaque en els últimsanysh~ patit 
un desccns significatiu a la t·csta 
del continent europeu. Des que 
la Generalital va comen~ar a 
censar el mil a reial fa s is anys, 
la població practicamcnt s'ha 
doblat. Forn del pla, també s'han 
observat algunes d'aquestes aus 
a Puigce¡-da, Trcrnp, Montierrcr 
i Custellbo, Baix Pallars i Orís. 
A la tardor, e ls milans reia ls 
emigren cap al sud, a a re es de 
cultius, obcrtes i humanitzades, 

INICIATIVES SOLIDARITAT 

a diferl!ncia d'altres aus rapin
yaires més vinculades a espais 
forestals o de muntanyo. 

A les comarques lleidatanes 
viucn prop d'wut quinzcna d'es
pecics d'nus nmena~ndes, segons 
l'últim balan<; del Llibre Roig 
de les Aus d'8spcmya. Entre 
aquestes destaca la trenca (La
nius m mor), el programa de rc
producció de la qual es gestiona 
des del Centre de Fauna de V:tll
colent. El2017, es van produir 

noranta naixements d'aquesta 
varietat al centre lleidata i a l 
Zoo de Barcelona. D'nquests, 
un total de 79 exemplars van 
ser alliberats al medí natural.! 
és que, n més de rcscnturi gunrir 
e ls anima ls salvatges que per 
motius dive rsos han vist dis
minufda la seua capac.itat per 
viu re en el scu hñbitat natu ral, 
e l centre de Vallcalent treba
lla en la rccuperació d'espccics 
protegidcs i In crin en captivital, 

Antisida de Lleida recull mobles per 
a famílies amb risc d'exclusió social 
L. FARR~ 
l LLEIDA 1 L'Associoció Antisido 
de Lleida ha iniciat aquest any 
2020 lla n,.ant una campa nyn 
de recollida de mobles en bon 
estat per equipar tres nous pisos 
que s'ha n condicional a la ciu
tat per acoll ir famílies en risc 
d'cxclusió social. Es trocta de 
tres habitatges de lloguer cedits 
per I'Agencin de I'Hnbitatge de 
Catolunya. 

Les persones poden aporta r 
tota mena de mobiliari en bon 

estat, com llits, soCas, armaris, 
clcctrodomcstics, vaixelles, jocs 
de coberts i qualsevol a hre ma
terial per a la llar. A més, són 
cls tccnics de l'en titat els que 
s'encarreguen de recollir el mo
bi liari el dia i hora que decideixi 
el don:mt. Fins ara han rccoll it 
un a rma ri de menjndor, alguns 
estris de cuinn, u n armari per 
a una habitació i un llit doble, 
tal com va avan~ar ah ir l'cntitat 
SEGRE. 

El contractc de lloguer té una 

durada d'un any amb In possi
bilitat de renovació scgons la 
necessitat de les famílies. L'ob
jectiu p1·incipal de la iniciativa 
és ajudar les famrlies amb di
ficultats economiques, ja que 
se'ls ofereix un lloguer a un preu 
redu"il. 

Quan la seua situació cco
nomica m illori es valorara Cer 
una recerca d'tm hnbitatge propi 
per doixa r el de llogucr a una 
altra familia en condicions de 
precarieta t. 

sempreamb l'objectiu d'afavorit· 
la scua reinscrció. 

Especies en peñll d'extindó 
Pel que fa als ocells rapi

nyaires en perill d'extinció, en 
aquestes insta Hacions també 
gestionen programes de cria 
d'o libes i trencnlos. Els princi
pals factors d'amcna~a d'oques
tes especies, segons el coordi
nador del centre de Vallcalent, 
Jonn Alas, "són l:t utilització 

PROGRAMES 

REPOBLACIÓ 

Voltorsde 
Vallcalent que 
volen a Israel 
• El Centre de Fauna de 
Vallcalent, que forma part 
d'un programa de col·la
boració entre la Genera
Litnt i l'Autorit:1t lsraeliana 
de Pares i Naturales:~ im
pulsate12015, ha enviat a 
Israel a l voltant d'un cen
tenar de voltors en els úl
tims cinc anys per evitar 
l'extinció d'aquest animal 
salvatge al país del Pro
xim O rient. 

Entre els últ ims tras
llats destaca el que va te
n ir lloc a finnls de l'any 
2018, quan el centre llei
data va enviar en un avió 
des de In capital catalana 
dcu d'aquests exemplars 
al país. 

de verins, la ca~a i l'espoli deis 
nius". També influeix en la per
dun de poblnció les coJ.Iisions 
deis exemplars contra torres 
elcct riques i la disminució de 
l'hilbitat natural a causa de l'ac
tivitat humana. 

En aquest sentit, el seguiment 
anua l de les parelles t•cproduc
torcs i el control en la u ti lit
zació deis verins són algunes 
de les mesures per a l:1 seua 
conservació. 
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