
CRÓNICAS DE MEDIO 
SIGLO Lleida construeix 
un no u pont 1 PÁG. 14·1s liil!l 

EL REPORTATGE 
Setanta voltors negres 
al Pirineu 1 PAG. zo-21 

: 08 .r Ramon Morell : LA REVISTA 
~ 1 ...... v' Pep Tort 1 i ~ ·. 

f ' J 
~: 10i! v' F. Guillaumet 

, v' Marta Canales 

... , .. E(l ~ 
Ulf?"' ,-

• • ,., www.lamanyan 

DIRECTOR: 
FRANCESC GUILLAUMET AGOST DE 2022 ANY:LXXXIV · NúM:28.914 · Preu:2,70€ 

Tráfico deja sin puntos del carnet 
a 1491eridanos en siete meses 
~ El dato de 2022 remonta a cifras de 
~019 tras la mejora durante la pandemia 

~ Trónsit inicia 110.166 expedientes en 
Ponent hasta el 25 de agosto LLEIDA 1 PÁG. 9 

FOTO: Núria Garcia 1 El Aquelarret reunió a unos 200 niños y niñas en un pasacalles que culminó en la Pla~a Major de Cervera 

El Ueida Esportiu 
golea (2-5) en el 
último partido de 
la pretemporada 
El Lleida Esportiu culminó ayer 
su preparación para el inicio de 
la Liga con una victoria ante el 
Manresa, rival de su misma cate
goría. FOTO: Lleida Esportiu 1 La plantilla, con el trofeo ganado en Manresa 
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TRÁFICO EN LA 

AP-2 SIN EL PEAJE 

EL GERIÁTRICO 
DE 250 PLAZAS DE 
GUISSONA, PARA 
2023 LLEIDA 1 PÁG. 19 

FOTO: FGC 1 El nuevo convoy, 
ayer en la estación de Balaguer 

Ferrocarrils 
pone en marcha 
un tercer tren 
para cubrir la 
línea de la Pobla 
El tercer tren de la línea entre 
Lleida y la Pobla de Segur se 
puso en marcha ayer una vez 
superado con éxito el periodo 
de pruebas. Según Ferrocarri ls 
de la Generalitat, este tercer 
convoy, con capacidad para 
201 pasajeros, permiti rá mejo
rar y reforzar la disponibilidad 
del servicio. LLEIDA 1 PÁG. 11 

Ueida tiene 2,27 
trabajadores por 
cada pensionista 
con prestación 
La demarcación ocupa la posi
ción 15 del ránking estatal, entre 
los 3,33 trabajadores por pen
sionista de las Baleares y ell,ll 
de Ourense. LLEIDA 1 PÁG. 10 
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Posen en marxa el tercer 
tren de la línia que va 
de Lleida fins a La Pobla 
Refor<;a la disponibilitat del servei i evita 
els trajectes alternatius per carretera 

FOTO: FGC 1 Vista de l'estació de Balaguer, amb els nous trens de la línia 

El tercer tren de la línia 
Lleida - La Pobla de Segur 
de Ferrocarrils de la 
Generalitat s'ha posat en 
marxa aquest dissabte un 
cop superat amb exit el 
període de proves tecniques 
i de circulació. 

Lleida 
ACN 

La tercera unitat, que va arribar 
el 22 de marc;: a les instaHacions 
del Pla de la Vilanoveta, és exac
tament igual a les dues unitats 
que ja operen el servei des de 

l'any 2016 (GTW 2-6 fabricats per 
Stadler de la serie 221). Es tracta 
d'un comboi de 41 metres de lon
gitud i una capacitat maxima per 
a 201 persones. En un comunicat, 
Ferrocarrils destaca que el nou 
tren permetra millorar ~ refon;:ar 
la disponibilitat del servei, ja que 
evitara els trajectes alternatius 
per carretera quan alguna de les 
dues maquines s'ha d'aturar per 
fer-ne manteniment. 

A semblanc;:a deis altres dos 
trens que ja operen, el nou com
boi gaudeix d'un disseny interior 
obert i transparent, amb unes fi-

nestres de grans dimensiorís, pla
taformes d'accés amplies i de pis 
baix. A més, el t ren esta adaptat 
per a persones amb mobilitat re
Mida i disposa d'espais multifun
ció per a cotxets de nadons, bici
cletes i cadires de rodes. 

La maquina també compta 
amb si~temes de climatització 
i d'informació al viatger, a més 
d'endolls a !'interior per a carre
gar qualsevol dispositiu com mo
bils o tauletes. Els cotxes porten 
suspensió pneumatica .i el motor 
és de diesel de gran eficiencia i 
mínima emissió de gasos. 

El Bus de la Festa del Pallars 
Jussa ha superat els 1.300 
usuaris aquesta nova edició 
Una de les evidencies que els jo
ves i no tan joves tenien ganes 
de festa després de dos anys de 
pandemia, han estat els nivells 
d'ocupació que ha registrat en 
el que portem d'estiu el Bus de 
la Festa del Pallars Jussa. Aquest 
servei, que es va comenc;:ar a 
prestar el 2003, torna a funcio-

B use a prevenir 
els accidents 
de transit per 

les festes locals 
nar després de dos anys, i ho fa • 
amb nivells d'ocupació molt ele
vat, superant els 1.300. A falta 
encara deis tres darrers trajee
tes de la temporada, ja s'ha su
perat els nombre d'usuaris de la 
darrera edició el 2019. 

Donat l'elevat volum d'usua
ris, el Consell Comarcal del Pa
llars Jussa ha reforc;:at el servei, 
que habitualmerit compta amb 
un xofer i un controlador que 
van en el vehicle, amb un infor-

mador més a peu de parada els 
dies que es preveuen amb més 
afluencia per tal d'ordenar els 
diferents viatges de matinada i 
oferir informació a les persones 
mentre s'esperen. Aquest ser
vei, amb la coHaboració del cos 
de Mossos té com a objectiu 
la prevenció deis accidents de 
transit els dies de més afluencia 
de joves a les testes locals. 

Arriba la la Trobada de la 
Xarxa d'Emprenedores 
Pallareses aquest dimecres 
L'area de promoció economica 
del Consell Comarca del Pallars 

La XEP pretén 
donar impuls 
professional 
i visibilitat 

Jussa (CEI Pallars Jussa) amb el 
suport de Pallarsactiu i altres 
entitats col·laboradores dura a 
terme, el proper dimecres 31 
d'agost, la la edició de la Tro
bada Pallaresa, reinventant la 
jornada amb la participació de 
professionals de la x,arxa. La da- • 
ta límit d'inscripció és el proper 
dilluns i no es requereix formar la jornada, així com una visita 

al Taller de joieria Blanca Tora 
a Salas de Pallars, una classe 
de yoga meditació amb la Celia 
Cunya a Piolet de Salas, la sor
tida Stand Up Lake amb la Gina 
Calvet a Piolet i un sopar al Pio
let de Salas de I'Anna Bertran. 

part de la Xarxa per assistir-hi. La 
XEP pretén donar impuls profes
sional i visibilitat i generar noves 
oportunitats entre les membres. 

S'organitzaran diverses ac
tivitats independents on no es 
necessari participar durant tota 
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L' Associació Cultural 
de la Terreta organitza 
conferencies a Areny i 
una visita a Canelles 
Les xerrades tracten sobre energies 
renovables i patrimoni cultural 
Ar!!nY 
NURIA CASTELLS 

L'Associació Cultural de la Terre
ta celebra la XIII Jornada Cultural 
de la Terreta amb la coi·Labora
ció deis Ajuntaments d'Areny i 
Tremp, el Consell Comarcal del 
Pallars Jussa, la Diputacion de 
Huesca, la Diputació de lleida, el 
IEI, l'lnstitut Ramon Muntaner i 
el Departament de Cultura de la 
Generalitat. Van inaugurar la Jor
nada de la Terreta· Rosa Melines, 
regidora Cultura de Tremp, Anto
ni Flores, diputat al Parlanient, 
Josep Santesmases, VP IRMU i 
Centre Estudis parla catalana, i 
Enrie Marques, del CERib. 

FOTO: LM. 1 Una de les conferencies organitzades a Areny 

Com l'any passat, enguany les 
ponencies s'han tornat a celebrar 
a lq casa parroquial d'Areny de 
Noguera durant tot el dissabte, 
i s'hi afegeix una v1sita gu1ada al 
Centre d'lnterpretació de !'Ener
gía a la Central hidroelectrica de 
Canelles aquest diumenge. A la 
Jornada de dissabte, pel matí es 
van presentar ponencies al vol
tant del patrimoni cultural de la 
Terreta a carrec de Josep San
salvador, arx1ver de I'Arxiu Ga
vín a les Avellanes, un poemari 
de Montse Cercós presentat per 
Assumpció Perna i un repas a les 
commemoracions a la Ribagon;a 

pel 2022 i 2023: a Benavarri, 
Areny i al monestir de Lavaix. 

La segona part de la sessió va 
estar dedicada a les energies re
novables i a les oportunitats ener
getiques del territori de la conca 
ribagorc;ana, tant el d'administra
ció aragonesa com catalana. Es 
van presentar els continguts del 
nou número 4 de la revista del 
CERib, Ripacurtia, dedicats al curs 
de la Udl sobre '75 anys de I'EN
HER" realitzat el passat setembre 
al Pont de Suert. Una ponencia 
de Laia de Carla, doctora en bio
logía, va tractar sobre l'estalvi a la 
factura de la llum iniciant la tran-

Talarn defensa la qualitat de 
vida a l'entorn rural al pregó 
de les Festes de Miralcamp 
El president de la Díputacíó de 
Lleida, Joan Talarn, va defensar la 
qualitat de vida de les persones 
a l'entorn rural amb motiu del 
pregó de la Festa Major de Mi
ralcamp, localitat del Pla d'Urge-
11 que divendres a la nit va donar 
inici a quatre díes de testes popu
lars amb l'encesa de la traca que 
obrí l'espectacle de foc estatic a 
dmec deis Diables i Tabalers del 

Grup Recerca de les Borges Blan
ques a la plac;a de I'Ajuntament. 

Prevíament, i presentat per 
l'alcaldessa de Miralcamp, Car
me Ribes, Talarn va llegir el pregó 
de la Festa Major al Saló de Plens 
amb la presencia de la corporació 
municipal í personalitats del mu
l'licipi. Talarn va felicitar I'Ajunta
ment per haver organitzat la testa 
sense les restriccions a causa de 

sició energetica a les teulades. 
Per aixo el Centre d'Estudis Riba
gorc;ans (CERib) i el Col·lectiu per 
un Nou Model Energetic Social i 
Sostenible (CMES) han a1untat es
forc;os amb el món local per de
batre estrategies per implemen
tar les oportunitats energetiques 
d'aquestes comarques i municipis 
ribagorc;ans. La sessio de la tarda 
s'inscriu dones en un programa 
de debats paral·lels amb altres 
comarques com Osona i la Selva. 
L'any passat CME i I'IRMU van ini
ciar aquest projecte amb la parti
cipació del Baix Llobregat, el Ber
gueda i la Ribera d'Ebre. 

la pandemía que van marcar les 
dues edicions anteriors. 

Talarn va recordar que "la Fes
ta Major d'un poble és el mo
ment de trobada col· lectiva pera 
celebrar el projecte comú que és 
el nostre entorn més estimat, alla 
on podem fer arrelar els nostres 
projectes de vida", i va posar en 
valor que el cens d'habitats de la 
localitat s'ha mantingut molt es
table en els darrers 25 anys amb 
una població de 1.300 habítants, 
"sou un exemple", va dir. 

La Festa Major de Miralcamp 
continua fins dilluns amb activi
tats lúdiques, musicals i esporti
ves adrec;ades a totes les edats. 

Taüll acullla Fira del Formatge 
Taüll va acollir ahir dissabte 27 d'agost la Fira del Formatge amb 
parades d'artesania agrialimentaria, especialment formatges, i 
cursos i xerrades entom aquest producte. 1 FOTO: LM. 

Festa Major a Benavent de Segria 
Benavent de Segria celebra del26 al29 d'agost la seva Festa Major 
d'estiu amb la que s'acomiadara amb activitats, com un esmorzar 
popular, un bingo, gimcanes o festa pels joves. 1 fOTO: Aj Oenavent 

Crema un 
contenidor 
di escombraries 
a Balófia 
Els serveís d'emergencíes van 
ser alertats ah ir sobre la crema 
d'un contenidor a l'avinguda 
de Balatia. D'aquesta manera, 
es van activar dues dotacions 
terrestres deis Bombers de la 
Generalitat que es van dirigir 
allloc. Un cop alla, van apagar 
el contenidor d'escombraríes 
de manera rapída. El foc no va 
afectar mobiliari urba proper. 

Rescaten un home 
que s'havia perdut 
per Camarasa 

Els Bombers van rescatar ahir a 
les 19.00 hores un home de 32 
anys que s'havia perdut mentre 
feia una ruta per Camarasa. El 
jove els hauria dit que havia sor
tit de Balaguer i feia hores que 
caminava per Camarasa, a més 
estaría tenint problemes d'asma 
i s'hauría torc;at el turmell. Va 
compartir la seva ubicacíó í amb 
l'ajuda dellocalitzador del mobil, 
el van localitzar amb l'helicopter
del GRAE i va ser ates pel SEM. 

FOTO: Dlputatló de lleldi1 1 Joan Talarn a la Festa Major de Miralcamp 
----------- -------------· 
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FAUNA DEL PIRINEU 

El voltor negre esta "en el seu millar 
moment" des de la reintroducció 
Aquesta especie va ser portada de nou al Pirineu lleidata l'any 
2007 i actualment ja hi ha 70 exemplars i unes 17 parelles 
El voltor negre arriba als 
70 exemplars al Pirineu 
lleidata. Generalitat 
i entitats ecologistes 
treballen per mantenir 
aquest creixement. 

Lleida 
GENÍS CASANOVA$ 

Era un dia de primavera de l'any 
2010 que naixia la primera cria 
de voltor negre al Pirineu lleida
ta, després de gairebé un segle 
d'absimcia. Era el fruit d'un pro
cés que havia comen~at tres an
ys abans, amb les primeres rein
troduccions d'animals d'aquesta 
especie en aquest medi natural, 
sobretot a la serra de Boumort 
(Pallars Jussa). 

Ara, després d'uns primers 
anys de molts esfor~os entre 
l'equip de la Reserva de Ca~a 
de Boumort (Generalitat de Ca
talunya), la Fundació Catalun
ya - La Pedrera i les fundacions 
Trenca i GREFA, l'escenari és ben 
diferent: La població del voltor 
negre, nom comú del Aegypius 
monachus, passa "pel seu mi
llar moment" d'en~a de la seva 
tornada, ja que actualment es 
tenen comptabilitzats 70 exem
plars, segons dades de la Funda
ció Trenca 

A més, els conservadors tenen 
regist rades 17 parelles, una des
ena de les quals han post ous. Fi
nalment, han nascut 7 polls, una 
taxa de supervivencia "normal 
dins l'estandard d'aquesta espe
cie", explicava a lA MAÑANA el 
president de l'associació Trenca, 
José Guerra. La seva entitat es 
va constituir l'any 1998, "amb 
la finalitat de canalitzar esfor~os 
de persones que tenim l' interes 
comú de preservar i millorar el 
pat rimoni natural". Entre els di
ferents projectes que tenen en 
marxa, hi destaca el de la rein
t roducció del voltor negre als Pi
rineus, a més de col·laborar amb 
les administracions a !'hora de 
executar tasques de rescat, ane
llament i alimentació d'aquesta i 
altres especies de rapinyaires pi
rinencs, com són el trenca los o el 
voltor comú. 

FOTO: Trenca 1 El voltor negre és una especie que viu principalment a la serra de Boumort, a la comarca del Pallars Jussa 

FOTO: Trenca 1 Trenca col· labora amb l'anellament deis exemplars 

De fet, aquest darrer animal, 
té una població molt més este
sa arreu de Catalunya, amb més 
de 2.000 exemplars, segons da
des del Departament de Medi 
Ambient i Sostenibilitat. El vol
tor negre encara esta molt lluny 
d'aquestes xifres, pero tampoc 
s'espera que hi arribi, segons 

Trenca, l'objectiu és arribar a 
les 50 parelles. Des de l'entitat 
assenyalen que hi ha hagut un 
augment de la conscienciació a 
l' hora de preservar aquestes es
pecies, tant per part de les ins
titucions, que amb els anys han 
invertit en programes de reintro
ducció, com també per part de la 

FOTO: Trenca 1 Recentment han nascut 7 cries de voltor negre 

societat: "Abans l'ornitologia no 
interessava i érem quatre gats, 
ara veus com la gent es comen~a 
a interessar i li dona valor", expli
cava Garra. Així i tot, lamenten 
que encara es produeixen ac
cidents d'aquests animals amb 
línies d'alta tensió o cablejats, 
o que resulten enverinats per 

menjar deixalles en abocadors o 
altres productes contaminats en 
camps i ciutats. 

És per aixo que des de Trenca 
tan una crida a societat i admi
nistracions per continuar t reba
llant en favor del voltor negre i 
que aquest pugui seguir aixecant 
el vol a les muntanyes de Lleida. 
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