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La Generalitat investiga dos
nous atacs d’ós al Port de
Tavascan i al de la Bonaigua
En un d’ells hi va haver una estampida i van morir
tres ovelles i a l’altre no hi va haver cap baixa
Els atacs es van produir el
passat cap de setmana.
El primer, la matinada
de divendres a dissabte
a un ramat d’ovelles al
Port de Tavascan i l’altre
la matinada de diumenge
a dilluns, al Port de la
Bonaigua.
Tavascan
LAURA CORTÉS (ACN)
Tècnics del departament de Territori i Sostenibilitat, de què depèn
Medi Ambient, estan investigant
dos nous possibles casos més
d’atacs d’os a ramats al Pirineu de
Lleida que han tingut lloc aquest
cap de setmana. El primer d’ells

va tenir lloc la matinada de divendres a dissabte al voltant del
tancat electrificat a l’agrupació
de ramats del Port de Tavascan,
al municipi de Lladorre (Pallars
Sobirà).

FER FORA A L’ÓS ‘GOIAT’

ESTAMPIDA
A causa de l’estampida van
morir per asfíxia tres ovelles,
dues de les quals a l’acte i una
altra més dos dies després. El segon cas va tenir lloc la matinada
de diumenge a dilluns a l’agrupament del Port de la Bonaigua. En
aquest cas, però, no es va produir
cap baixa, segons el recompte del
pastor i els ramaders, va informat
el departament.
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Veïns de la Granadella
volen la rotonda a la C-12
L’alcalde considera que no cal fer millores
Veïns de la Granadella també
reclamen una rotonda o carrils
d’incorporació lateral a la carretera C-12 per accedir al seu poble, tal i com es farà a Sarroca de
Lleida, Torrebesses, Llardecans i
Maials, segons es va acordar a la
reunió que els alcaldes van mantenir dimarts amb la Generalitat.
Aquestes millores, que s’han de
licitar el 2019, volen augmentar
la seguretat dels accessos als pobles, que ara són molt perillosos.
Tanmateix, veïns de la Granadella
no entenen que el seu alcalde no
participés en aquesta reunió.
Per tant, es queixen i recorden
que la C-242 enllaça amb la C-12
en una cruïlla molt perillosa, que
obliga els vehicles d’entrada i de
sortida a parar en un carril al bell
mig de la C-12 abans d’incorporar-se. Especialment perillós és
quan hi ha boira i poca visibilitat,
sobretot perquè hi ha molt de
trànsit circulant a gran velocitat,
doncs no hi ha senyals de limita-

Mustafà, el pastor que acompanyava el ramat al Port de Tavascan va explicar ahir a l’ACN que els
fets van tenir lloc cap a dos quarts
de dues de la matinada i que les
ovelles es van espantar “molt”.
Diu que va veure com els dos
gossos mastins que estaven amb
el ramat bordaven fortament i les
ovelles fugien corrents cap avall. Tot i que no va arribar a veure l’os, perquè era fosc, assegura
que la reacció dels animals, tant
dels gossos com de les ovelles,
“no és normal” i només s’explica
per la presència de l’os.
Tècnics de Territori es van desplaçar fins al Port de Tavascan
aquest dimarts però no van trobar rastres d’os. Segons fonts del
departament de Territori, “sembla ser que s’hi va estar poca estona perquè no hi havia deposicions”.
Els ramaders insisteixen a Medi Ambient que tregui l’ós Goiat
del Pirineu lleidatà i que es prenguin mesures per evitar més
atacs d’os així com la proliferació
d’aquests animals. Els ramaders
ecorden que no és el primer atac
que pateixen ja que el ramader
propietari del ramat atacat a Lladorre, Jordi Laguia, va assegurar
a l’ACN que cada any el seu ramat
pateix algun atac d’os.

EL LEADER DESTINARÀ 928.000 EUROS en ajuts als
Pallars, Alta Ribagorça i Val d’Aran corresponents a la convocatòria 2017. Suposaran una inversió al territori de més de 2,8
milions d’euros. El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca
i Alimentació va publicar el 4 de juliol passat les resolucions
d’aprovació dels ajuts destinats a l’aplicació del desenvolupament local participatiu Leader en el marc del Programa de Desenvolupament Rural (PDR) de Catalunya 2014-2020.

FOTO: Aj.Alcarràs / Ahir va tenir lloc una visita d’obres
FOTO: Google Maps / Imatge de la cruïlla d’accés a la Granadella

ció a 70 km/h com hauria de ser
preceptiu, segons els veïns. També recorden que aquest enllaç
està molt transitat perquè també
dóna accés a la Bellaguarda, Bovera i diversos pobles de la comarca del Priorat.
Per la seva banda, l’alcalde

Carlos Gibert va explicar ahir que
no va anar a la reunió perquè
aquesta problemàtica no els afecta directament. Segons ell, la rotonda s’hauria pogut fer quan es
va construir el pont de la C-242
abans d’enllaçar amb la C-12,
“però ara ja no ens afecta”.

Alcarràs inicia les obres del
nou cementiri municipal
Alcarràs ja ha començat les
obres del nou cementiri municipal. Un equipament que es
construirà en tres fases i que a
dia d’avui s’està treballant en la

primera. Aquesta, la més àmplia
de totes, permetrà augmentar el
nombre de nínxols, columbaris i
serveis funeraris bàsics, segons
informà ahir l’Ajuntament.
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AGENDA
d’agost.

ACTIVITATS

‘What a shitshow’

Festival de
Senderisme

Mostra de la dissenyadora i artista catalana Maria Montes que inclou treballs de cal·ligrafia.
Lloc: Centre d’Art la Panera. Fins
al 30 de setembre.

El Festival de Senderisme Vall
Fosca-Pirineus oferirà una desena de rutes guiades de senderisme combinades amb altres activitats culturals i gastronòmiques.
Lloc: La Torre de Capdella (Vall
Fosca). Fins al 15 de juliol.

‘Caprici’
Miguel Ibarbia presenta una selecció d’olis de diferents formats,
Lloc: Sala Montsuar de l’IEI. Fins
al 22 de juliol.

‘El camí del dol’

‘Civilitzacions’

Xerrada a càrrec de Xavier
Muñoz, doctor en Psicologia i especialitzat en el dol.
Lloc: Biblioteca Comarcal de Tàrrega. 19.00 hores.

Exposició de l’artista Sebastià Farré en què plasma elements de la
vida quotidiana i del carrer que
trasllada als quadres amb una reflexió naturalista i perfeccionista.
Lloc: Galeria Espai Cavallers. Fins
al 4 d’agost.

Revista Plec
Presentació del número 20 de la
revista cultural Plec.
Lloc: Cafè del Teatre. 19.30 hores.

‘La Poderosa
Comanda de
Gardeny’
Visita guiada que permetrà als assistents conèixer les estances i els
passadissos històrics del castell.
Lloc: Castell de Gardeny. 21.00
hores.

CONCERTS
Paupaterres
Concerts dels lleidatans The
Chain Smokers Band (Societat
Ateneu), Miaú (Associació Alba),
El Sobrino del Diablo (Novum) i
Lo Petit Comité (Kirikú).
Lloc: Diversos espais, Tàrrega. A
partir de les 22.00 hores.

EXPOSICIONS
‘Oscar Muñoz: des/
materializaciones’
Exposició del colombià Oscar
Muñoz amb les obres més representatives de la seva trajectòria.
Lloc: Museu de la Fundació Sorigué. Fins al desembre.

‘Ramon Pichot,
D’Els Quatre gats a
la Maison Rose’
Itinerari vital i artístic per descobrir un dels noms destacats de la
història de l’art català.
Lloc: CaixaForum Lleida. Fins al 22
de juliol.

Josep Guinovart

Matías López i la lectura de poetes llatins són
els protagonistes avui del cicle ‘A cau d’orella’
El bar Gilda acull avui (20.30 hores) una nova sessió del cicle de recitals poètics ‘A
cau d’orella’. El doctor en Filologia Clàssica i Catedràtic de Filologia Llatina, Matías
López López oferirà una selecció de poetes romans, com Horaci, Ovidi o Plaute.

‘Agramuntophitecus’
Amb motiu del desè aniversari
de la mort de Josep Guinovart,
el Museu de Lleida presenta un
diàleg entre una vintena d’objectes de les col·leccions del museu
i una vintena d’obres de l’artista.
Lloc: Museu de Lleida. Fins al 22
de juliol.

‘Arte, emoción,
inclusión’

tistes més influents en el món del
grafiti i el muralisme.
Lloc: Espai Cultural Sala B, Penelles. Fins al desembre.

‘Verdaguer segrestat’
L’exposició abraça el període que
va de la Segona República a l’inici
de la Transició (1931-1977). A través d’una recerca exhaustiva d’articles periodístics i imatges.
Lloc: Museu Comarcal de Cervera. Fins al 12 d’agost.

Mostra de l’entitat solidària Arrels Sant Ignasi amb obres realitzades pels seus usuaris dels programes de Tractament.
Lloc: Galeria Indecor. C/General
Brito, 23. 19.30 hores.

‘Inventari general’

‘Exili i retirada.
Retrats anònims’’

‘La Barcelona dels
anys 60’

L’aposta pictòrica de Guerrero
Medina ens aproxima emocionalment al drama de l’èxode, a la
fractura i la ferida de l’exili.
Lloc: Antiga capella de Torregrossa.

Exposició fotogràfica de Narcís
Dauder i Ricard Duran.
Lloc: Museu d’Arquitectura i Urbanisme. Almacelles. Fins el 29
de juliol.

‘New York Penelles’
Exposició monogràfica sobre l’artista francès Zeso WF, un dels ar-

Mostra amb prop de 200 obres
de les col·leccions del Morera de
diversos autors i èpoques.
Lloc: Museu d’Art Jaume Morera.

‘La veu de la
Noguera’
L’exposició mostra la trajectòria,
biografia i bibliografia de divuit

autors/es de la Noguera. Romandrà oberta al públic fins a finals
d’agost.
Lloc: Biblioteca Margarida de
Montferrat, Balaguer. Fins al 31
d’agost.

‘Cos social’
Proposta audiovisual de Joan Morey que examina la construcció
social del cos en la cultura contemporània occidental i el seu
desencadenant en l’àmbit de la
performance.
Lloc: Centre d’Art la Panera. Fins al
30 de setembre.

‘240 anys de l’Escola
d’Arts i Disseny’
Recull fotogràfic i documental
que mostra la trajectòria de l’Escola d’Arts i Oficis de Tàrrega durant més de dos segles.
Lloc: Museu Comarcal de l’Urgell,
Tàrrega. Fins al 15 de juliol.

‘Nostalgia’
Nostalgia tracta el sentiment
d’acceptació i posterior felicitat
que pertanyen al continu i imparable transcurs del pas del temps.
Lloc: Fundació Margarida de
Montferrato, Balaguer. Fins al 18

La celebració com a revolta,
compta amb un variat de gravats
de diferents temàtiques de l’obra
gràfica de Guinovart.
Lloc: Antiga capella de Torregrossa. Fins al 28 de juliol.

Robert Martí Ripoll
Exposició pictòrica de l’obra de
Robert Martí Ripoll.
Lloc: Castell del Remei, Penelles.
Fins al 30 de juliol.

