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Imatge de la gàbia que ja s’ha instal·lat al Sobirà.

ACN/PIROSLIFE

ACN / X.R.
❘ LLEIDA ❘ El projecte Piroslife ha 
engegat un programa de cap-
tura i seguiment de l’ós al Pa-
llars i Aran pel qual s’ha ins-
tal·lat una gàbia per a aquesta 
espècie al Sobirà i la intenció 
és col·locar-ne dos més, una a 
la Val i una altra que cedirà el 
Govern francès i que encara es-

tà per determinar on se situarà. 
L’objectiu d’aquesta iniciativa, 
segons van explicar ahir fonts 
de la conselleria de Territori, és 
que els membres de l’equip de 
seguiment de l’ós es familiarit-
zin en la captura i localització 
d’aquests animals per poder res-
pondre així davant de possibles 
emergències, millorar l’estudi 

científic de l’espècie i també 
prevenir els danys de l’ós amb 
un control constant de la seua 
ubicació. 

Les gàbies que s’han instal·lat 
són de ferro, d’uns tres metres 
de longitud. Quan l’animal hi 
entra, la porta es tanca automà-
ticament i s’activa el protocol 
d’actuació. Està previst que les 
gàbies estiguin en funcionament 
fins a finals de juny i depenent 
de l’evolució d’aquest projecte 
podria allargar-se la instal·la-
ció fins als mesos de setembre 
i octubre. 

Quant a la gàbia cedida per 
França, la conselleria està pen-
dent dels últims permisos per 
poder utilitzar-la. 

Val a recordar que la població 
d’óssos al Pirineu va arribar el 
2017 als 43 exemplars identi-
ficats entre Catalunya, Aragó, 
Navarra i França. A Catalunya 
se’n van identificar l’any passat 
25 exemplars i van nàixer fins a 
sis cadells. Així mateix, França 
reintroduirà dos óssos més du-
rant aquesta pròxima tardor.

El Govern instal·la tres gàbies per 
capturar óssos i col·locar-los un GPS
Al Sobirà i Aran i l’objectiu és controlar constantment els exemplars

MEDI AMBIENT FAUNA

Avisos per prevenir els danys
■ El collar amb GPS que es 
col·locarà als óssos que es 
capturin es podrà progra-
mar perquè avisi quan l’ani-
mal s’atansi a una àrea de-
terminada i poder prevenir 
els danys que aquest pugui 
provocar al lloc. 

Un equip d’entre deu i 
quinze persones es traslla-
darà al lloc on es trobi la gà-
bia quan l’ós entri per poder 
sedar-lo, prendre mostres, 
mesurar-lo i col·locar-li el 
collar per poder fer-ne el 
seguiment.

PROJECTE
Funcionaran fins al juny i 
depenent de l’evolució 
podrien estar en servei   
fins a l’octubre

Acaba el Consell 
d’Adolescents de          
la Seu d’Urgell

INICIATIVES

❘ LA SEU D'URGELL ❘ La sala d’ac-
tes de l’ajuntament de la Seu 
va acollir ahir el ple final del 
Consell d’Adolescents, presi-
dit per l’alcalde, Albert Bata-
lla, i l’edil de Joventut, Sílvia 
Iscla. Els joves van mostrar la 
seua “satisfacció” per l’acció 
que es va dur a terme a la 
plaça del Codina per sensi-
bilitzar sobre el civisme i la 
convivència.

Vuitanta estudiants 
del Segrià a l’Ultra 
Clean Marathon

RESIDUS

❘ LLEIDA ❘ Uns 80 alumnes d’es-
coles del Segrià van partici-
par ahir a l’Ultra Clean Ma-
rathon, que va recórrer Al-
fés, Sunyer, Torres de Segre, 
Sudanell, Albatàrrec i Lleida 
i en què es van recollir 52 
quilos de residus. Aquest és 
un repte que busca recollir 
residus abandonats i promou 
un esport més sostenible. En 
l’etapa del Jussà es van reco-
llir 88 quilos de residus.
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E.F. / X.R.
❘ LLEIDA ❘ La carretera LV-9124 de 
Sant Esteve a Castell de Mur, on 
fa un mes un brutal despreni-
ment de roques va tallar la via 
i va segar la vida de dos veïns 
de Sant Esteve, podria reobrir 
al juliol, tot i que els alcaldes 
de la zona esperen encara la 
neteja de la via. La corporació 
provincial va avançar ahir que 
les obres per netejar la carretera 
podrien començar la primera 
setmana de juny i s’allargaran 
fins a tres setmanes. Una vega-
da es retirin les roques de la via 
es procedirà a la reconstrucció 
i el trànsit es podria restablir 
a començaments de la segona 
quinzena de juliol. De moment, 
encara es duen a terme treballs 
per estabilitzar el talús i iniciar 
la retirada de runa amb segure-
tat, unes tasques que es preveu 
que acabin aquest mes. 

L’alcalde de Sant Esteve, Jor-
di Navarra, els pares del qual 
van morir a causa del despreni-
ment, va destacar la necessitat 
de buscar una alternativa a la 
carretera “perquè està demos-
trat que és perillosa i insegura”, 
va dir. Va assenyalar que els ca-
mions de pinso i d’animals no 
poden circular pel pas alternatiu 
i han de passar pel Pont de Mon-
tanyana, “una cosa que perju-
dica els ramaders”. El president 
del Jussà, Constante Aranda, 
va assenyalar que estan pen-
dents d’una reunió amb el pre-
sident de la corporació provin-
cial, Joan Reñé, per parlar de la 
carretera. D’altra banda, ERC 
reclama que la Diputació assu-
meixi la responsabilitat “que li 
correspon” amb les vies locals, 
perquè els municipis (que so-
vint disposen de pressupostos 
reduïts i capacitat tècnica limi-
tada) no hagin de fer-se càrrec 
de les carreteres locals.

La carretera de Sant Esteve arrasada 
per una allau reobrirà aquest juliol
Els operaris encara treballen per estabilitzar el pendent i no han començat a retirar 
runa || L’alcalde obre el debat sobre un pas alternatiu definitiu

CARRETERES OBRES

Personal contractat centra els treballs encara en l’estabilització del pendent.

J. M

L’ajuntament  
de Vielha crea 
un pla local  
de joventut

INICIATIVES

❘ VIELHA ❘ L’ajuntament de Vi-
elha ha començat a treballar 
per elaborar el pla local de 
joventut 2018-2021, que es 
preveu que estigui llest a 
l’estiu. La iniciativa sorgeix 
a partir d’un conveni amb el 
Conselh, amb el qual com-
partiran un tècnic de joven-
tut per dur a terme aquest 
pla, que s’implementarà per 
primera vegada a la ciutat. 
L’edil d’Esports, Joventut i 
Noves Tecnologies, Alberto 
López, va explicar ahir que 
“és necessari oferir als nos-
tres joves totes les oportu-
nitats” i “conèixer les seues 
inquietuds i demandes per 
potenciar les accions que si-
guin conformes amb les se-
ues necessitats”.

La Seu renova  
el paviment  
del camí de 
Segalers

INFRAESTRUCTURES

❘ LA SEU ❘ L’ajuntament de la Seu 
ha tret a licitació les obres 
per tornar a pavimentar el 
camí troncal de la partida 
de Segalers. La via, de més 
d’un quilòmetre de longitud, 
comença després del pont de 
la Palanca sobre el riu Segre 
i dóna accés a diversos habi-
tatges disseminats i explota-
cions agrícoles i ramaderes. 
El pressupost de licitació dels 
treballs és de 37.201 euros, i 
la durada de les obres no es 
podrà perllongar més de dos 
mesos. Aquesta és una via on 
el pas de maquinària agríco-
la pesant és habitual, per la 
qual cosa el deteriorament 
del paviment és important, 
informa C. Sans.

El PDeCAT presenta 150 esmenes als 
pressupostos per captar 250 milions

PRESSUPOSTOS ESMENES

❘ LLEIDA ❘ El PDeCAT ha presen-
tat més de 150 esmenes a la llei 
de pressupostos Generales de 
l’Estat referides a inversions 
per a les comarques de Lleida 
per millorar en prop de 250 
milions d’euros els comptes en 
àrees com les infraestructures o 
el suport al sector agroalimen-
tari. Quant a la ciutat de Llei-
da, se’n plantegen més de 25, 
que representen uns 20 milions 
d’euros afegits als que ja hi ha 
previstos. Toni Postius, en la 

seua condició de diputat al Con-
grés i president del grup munici-
pal del PDeCAT a la Paeria, va 
explicar que moltes d’aquestes 
esmenes recullen iniciatives ja 
presentades l’any passat, però 
que llavors van ser desestima-
des per l’acord entre el Partit 
Popular i Ciutadans.

Per la seua part, la senadora 
Mayte Rivero també destaca 
que moltes esmenes responen 
a demandes històriques que es 
reiteren any rere any. En el cas 

del Pirineu han presentat un 
total de 106 esmenes, entre les 
quals destaquen dotacions en 
infraestructures com l’A-27 per 
enllaçar amb el port de Tarrago-
na o l’A-14 per connectar amb 
França a través d’Aran. 

El Govern espanyol ha plan-
tejat en el seu projecte inicial 
una inversió de 43,8 milions 
aquest 2018. El Congrés va 
començar a votar ahir les es-
menes als pressupostos (vegeu 
més informació a la pàgina 22).

Reobren l’accés al 
Montardo i demanen 
conèixer-ne les causes
n Arties ha reobert la pista 
d’accés al Montardo després 
del despreniment de roques 
i terra de dissabte passat. 
Finalment, els dipòsits d’ai-
gua d’Arties no van quedar 
afectats, cosa que garanteix 
el subministrament d’aigua, 
tot i que les plaques solars 
que subministraven el siste-
ma de cloració sí que van ser 
afectades, i seran restituïdes. 
El Conselh ha demanat un es-
tudi per aclarir les causes del 
despreniment de dissabte.

CLARA VILLAR

La pista d’accés al Montardo, encara tancada, dilluns passat.
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■PROCÉS INTERVENCIÓ

AGÈNCIES
❘ BARCELONA ❘ El president de la 
Generalitat, Quim Torra, pren 
avui possessió del seu càrrec en 
una cerimònia senzilla i austera, 
sense precedents des que es va 
restituir la Generalitat el 1977. 
En aquest sentit, és la primera 
vegada que l’acte no se celebra 
al Saló Sant Jordi del Palau de 
la plaça Sant Jaume, que ha ar-
ribat a allotjar 200 convidats a 
les preses de possessió dels seus 
predecessors. En aquesta oca-
sió, l’acte tindrà lloc al Saló Ver-
ge de Montserrat, o fins i tot en 
alguna altra sala més petita. En 
aquest acte assistirà la família 
més propera, una representació 
de l’equip de la conselleria de 
Presidència i, possiblement, el 
president del Parlament, Roger 
Torrent, i la vicepresidenta del 
Govern central, Soraya Sáenz 
de Santamaría. Torra, que va 
anunciar dimarts que la ceri-
mònia seria inusualment breu a 
causa de la “gravetat” del mo-
ment i a la “provisionalitat” del 
seu càrrec, té previst fer servir 
la mateixa fórmula de promesa 
utilitzada per Carles Puigde-
mont el 2016. D’aquesta mane-
ra, respondrà afirmativament 
a la pregunta “Promet complir 
lleialment les obligacions del 
càrrec de president de la Gene-
ralitat amb fidelitat a la voluntat 
del poble de Catalunya repre-
sentat pel Parlament?”, evitant 
qualsevol menció a la Consti-
tució espanyola, a l’Estatut i a 
Felip VI.

Torra pren possessió avui en un acte 
auster i sense convidats al Palau
Té previst utilitzar la mateixa fórmula que Puigdemont, sense esmentar la Constitució

Madrid especula 
amb prorrogar el 
155 en funció dels 
juraments
■ L’intent de nomenar 
com a consellers els mem-
bres cessats del Govern 
de Carles Puigdemont que 
estan empresonats o a l’es-
tranger i la fórmula amb 
què assumeixin el càrrec 
el president i el seu Exe-
cutiu podrien condicionar 
el manteniment del 155. 
En aquest sentit, el Senat 
va condicionar el final de 
la intervenció al fet que 
es conformés un nou Go-
vern, i no que prengués 
possessió el seu president. 
Per això, malgrat que Tor-
ra prometi el seu càrrec 
avui, el 155 continuarà 
fins que facin el mateix els 
seus consellers, presenci-
alment o a distància, cosa 
que no especifica l’articu-
lat de la llei de presidència 
que no està impugnat al 
Tribunal Constitucional. 
No obstant, el quid de la 
qüestió rau en les adver-
tències del delegat del Go-
vern, Enric Millo, que va 
amenaçar de no aixecar 
el 155 fins que Torra acati 
“públicament” la llei, la 
qual cosa no succeiria si 
fa servir, com està previst, 
la fórmula de promesa de 
Puigdemont. Mentrestant, 
continuen sense revelar-se 
els consellers. A les tra-
vesses, continuen sonant 
com a pesos pesants Elsa 
Artadi i Pere Aragonès. 
La lleidatana Ester Ca-
pella, diputada per ERC 
a Madrid, ocuparà, amb 
tota probabilitat, la car-
tera de Justícia.

El president 
anirà demà a 
Madrid a veure 
els presos
❘ BARCELONA ❘ El president de 
la Generalitat de Catalunya, 
Quim Torra, va remetre ahir 
una carta al ministre de l’In-
terior, Juan Ignacio Zoido, 
per informar-lo que demà 
es desplaçarà a les presons 
madrilenyes d’Estremera, 
Alcalá-Meco i Soto del Real 
per reunir-se amb els líders 
independentistes que es tro-
ben en presó provisional. La 
visita tindrà lloc l’endemà de 
la seua presa de possessió i es 
produeix en plena polèmica 
sobre si els consellers cessats 
pel 155 que estiguin empre-
sonats i ho desitgin poden o 
no assumir una cartera en el 
futur Executiu, en concret 
Jordi Turull i Josep Rull. En 
aquest sentit, en la missiva, 
Torra va manifestar la seua 
voluntat de poder saludar 
“personalment” Zoido.

Un centenar de juristes 
exigeixen a Rajoy que el nou 
president no pugui exercir
❘ MADRID ❘ Un centenar de juristes 
catalans han enviat una carta 
al president del Govern, Ma-
riano Rajoy, per exigir-li que 
impedeixi que el president de la 
Generalitat, Quim Torra, pugui 
exercir com a cap del Govern 
i demanar-li que no caigui en 
la “inacció”. En aquest sentit, 
i segons va publicar ahir La 
Vanguardia, els signants van 
explicar que el programa polític 
exposat per Torra en la seua in-
vestidura suposa “la derogació 
de facto de la Constitució i de 
l’Estatut”. 

A més, van puntualitzar que 
les paraules del president “cau-
sen un dany cert a la seguretat 
jurídica i perjudiquen els ciu-
tadans catalans”, constituint 
una “continuació” d’“els fets 
de setembre i octubre que tants 
perjudicis ens van causar”. 

D’altra banda, els signants 
van afegir que Torra no pot 
“exercir de forma efectiva” el 
càrrec fins que no manifesti “de 
manera clara i inequívoca” que 
se sotmet “a la Constitució i a 
la resta d’ordenació jurídica” 
espanyol. Aquest tràmit “no és 
una mera formalitat, sinó també 
una garantia per als ciutadans”, 
van argumentar.

Entre les personalitats que 
van subscriure la missiva hi ha 
Teresa Freixes, catedràtica de 
Dret Constitucional a la Uni-
versitat Autònoma de Barce-
lona (UAB) i que ha col·laborat 
activament amb Societat Civil 
Catalana (SCC), Ana María Ma-
galdi, exfiscal en cap de Barce-
lona, o Ana Losada, portaveu 
de l’Assemblea per una Escola 
Bilingüe a Catalunya (AEB) i 
membre de SCC.

Montoro mantindrà el 
control financer després del 
155 al “no fiar-se de Torra”
❘ MADRID ❘ El ministre d’Hisen-
da, Cristóbal Montoro, va in-
dicar ahir que el seu departa-
ment continuarà controlant 
els comptes de la Generalitat 
malgrat que es retiri el 155. 
Així, va explicar que, com a 
mínim, s’exercirà una super-
visió mensual dels números 
de l’administració catalana i 
de les seues entitats i organis-
mes, com ja es venia fent des 
de novembre del 2015. Mon-
toro va argumentar que les 
manifestacions del president 
de la Generalitat, Quim Torra, 
constitueixen un “element de 
desconfiança” que justifiquen 
el manteniment d’aquesta me-
sura. “A qui li pot molestar que 
hi hagi un control de la seua 
legalitat?”, es va demanar. A 
més, va incidir que els comp-
tes de TV3 estan supervisats 

Cristóbal Montoro, ahir.

i, sobre això, va advertir que 
“des dels serveis públics no 
es poden promocionar” il·le-
galitats. “És com si tenen in-
formació sobre el benefici del 
consum de drogues, hauríem 
d’impedir-ne l’emissió”, va 
exemplificar.

■ L’ANC i Òmnium van con-
vocar ahir concentracions a 
les principals places de Cata-
lunya per recordar que Jordi 
Sànchez i Jordi Cuixart fa set 
mesos que estan a la presó i 
per demanar la posada en lli-
bertat dels presos polítics. 

A Lleida, les protestes es 
van celebrar a localitats com 
Balaguer, les Borges, la Seu, 
Tàrrega o Tremp, entre moltes 
d’altres.

Una de les més multitudi-
nàries va ser la de Barcelona, 
que va tenir lloc a la plaça de 

la Catedral i que va comptar 
amb la presència del president 
de la Generalitat, Quim Torra, 
la presidenta de l’Assemblea, 
Elisenda Paluzie i el vicepresi-
dent d’Òmnium, Marcel Mau-
ri, entre altres personalitats i 
autoritats.

CONCENTRACIONS

Les places s’omplen per demanar la llibertat dels Jordis

ERC TREMP

Imatge de la concentració a Tremp per demanar la llibertat de Sànchez i Cuixart.
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