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Antoni Siurana y Josep Grau 
lideran un grupo para “reflexionar 
sobre el futuro de Lleida” | PÁG. 10

LA LUZ SUBE UN 24% EN UN AÑO. 
Los consumidores solicitan una 
reunión con el Gobierno | PÁG. 27

EL GOBIERNO ENVÍA 500 POLICÍAS A 
CATALUNYA. Los agentes apoyarán a los 
Mossos d’Esquadra para la seguridad de la 
Diada y del 1-O | PÁG. 22 Y EDIT. P. 5

Odontologia  -  Ortodoncia  -  Implantologia  -  Periodoncia  -  Estetica dental

1ª Visita, RX y Estudio GRATIS 390€IMPLANTE DENTAL ORTODONCIA INVISIBLE 1990€390€ 1990€

Alarma en Magraners 
por el incremento de 
robos en las viviendas
 Mossos y Guàrdia Urbana dan 
una charla hoy en el local social

 Vecinos y comerciantes del 
barrio piden una solución urgente

INFORM. 
PÁG. 11

Boumort 
regulará las 
visitas a la 
brama de 
los ciervos
La reserva nacional de caza ha 
decidido establecer un sector 
reservado a las visitas guiadas 
a la brama del ciervo para re-
ducir el riesgo de masificación. 
Habrá rutas recomendadas 
para las visitas libres. | PÁG. 14

FOTO: T. Alcántara / Las familias se gastan entre 200 y 800 euros en función del curso

Vuelta al ‘cole’ con 
1.370 nuevos alumnos 

| LA PÀGINA TRES

DEPORTES

FOTO: Tony Alcántara / El equipo superó al Teruel (2-0) en la Copa

El Lleida pasa ronda y      
se medirá al Compostela

El Barris Nord, a punto para la 
final de la Lliga Catalana ACB

| PÁG. 28-30

| PÁG. 31
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A punt la campanya 
de la brama del cérvol 
a la Reserva Nacional 
de Caça de Boumort
S’iniciaran vistes guiades per reduir 
el risc de massificació de la zona
Tremp
REDACCIÓ
La campanya de la brama del 
cérvol arriba aquesta tardor a la 
Reserva Nacional de Caça de Bou-
mort amb novetats, ja que, com 
a prova pilot, s’ha decidit establir 
un sector reservat per a visites 
guiades i unes rutes recomana-
des per a visita lliure. L’objectiu 
és reduir el risc de massificació i 
les molèsties als animals, millorar 
la satisfacció dels usuaris de la re-
serva i potenciar les visites guia-
des. La Junta Consultiva de la Re-
serva, on a més de la Generalitat 
hi ha representats, entre altres, 
els ajuntaments, els consells co-
marcals, propietaris de terrenys i 
pagesos, ha acordat dur a terme 
aquestes mesures, que també 
inclouen l’habilitació d’un punt 
d’informació en una de les rutes.

La realització de prova pilot ha 
estat aprovada amb el consens 
dels integrants de la Junta Con-
sultiva de la Reserva i té com a 
objectiu establir un ordre en les 
activitats d’observació de la bra-
ma del cérvol. En aquest sentit, 
la resolució aprovada pel depar-
tament d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca i Alimentació preveu dues 
alternatives per a visitar la reser-
va en època de brama: la visita 

guiada, per a la qual es reserva 
un sector al qual només poden 
accedir les empreses de guiatge 
autoritzades, i la visita lliure, per 
a la qual s’estableixen quatre ru-
tes recomanades amb els seus 
corresponents punts d’interès. El 
sector reservat per a visites guia-
des romandrà tancat al públic en 
general entre el 15 de setembre 
i el 15 d’octubre. Durant aquest 
període, només hi podran accedir 
les empreses de guiatge autorit-
zades, a més dels ramaders locals 
o altres usuaris amb drets d’ús de 
la zona i cossos de seguretat.

La Reserva Nacional de Caça 

de Boumort , situada entre els 
Pallars Jussà i Sobirà i l’Alt Urgell, 
és un dels millors indrets de Cata-
lunya per a gaudir de la fauna sal-
vatge, amb cérvols, isards, cabi-
rols, senglars i grans rapinyaires. 
És fàcil observar rastres de l’acti-
vitat dels cérvols i grups de feme-
lles pasturant o esmunyint-se en-
tre els matollars. Des de mitjans 
de setembre a mitjans d’octubre 
el cérvol entra en zel i té lloc la 
brama. A trenc d’alba i als capves-
pres, pels barrancs de Boumort 
ressonen els brams dels mascles, 
intentant atreure femelles cap als 
seus harems.

FOTO: Araceli Gort / Un cèrvol a la Reserva Nacional de Caça de Boumort
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Amb la represa del curs esco-
lar, l’Ajuntament d’Almacelles 
ha iniciat les obres de condici-
onament d’un tram del carrer 
d’Orient, prop del centre histò-
ric de la població, que han de 
permetre un millor i més cò-
mode accés al col·lectiu d’esco-
lar que ha d’accedir per aquest 
punt a un dels accessos princi-
pals d’aquest centre escolar del 
municipi. Amb aquesta obra es 

pretén condicionar un antic ac-
cés que es trobava en molt mal 
estat, així com millorar la segu-
retat dels vianants i la restitució 
de l’enllumenat i demés mobilia-
ri urbà. Aquesta és la primera fa-
se que ha de completar-se amb 
un nou tram que accedirà fins al 
camí de ronda del Tossal de les 
Santes Creus i, des d’allí, als ac-
cessos que duen fins a l’Escola 
Antònia Simó i Arnó.

Almacelles condiciona unes 
escales per facilitar l’accés 
a l’escola Antònia Simó

FOTO: Aj. Almacelles / Les obres de condicionament del carrer

Cervera ha presentat la progra-
mació de la setmana cultural Isa-
goge i de la Festa Major 2018, 
que ompliran la ciutat d’activitats 
culturals i festives del 14 al 24 de 
setembre. La Isagoge es dedica 
enguany al paisatge i la mobi-
litat. Des de la Paeria, apunten 
que s’ha cregut convenient orga-
nitzar una setmana cultural per 
sensibilitzar i difondre el paisat-

ge cerverí, així com tots els fac-
tors culturals, naturals i visuals 
que configuren l’entorn paisat-
gístic del municipi. Cal remarcar 
que Cervera té un Pla de Paisat-
ge des de l’any 2016, quan es va 
convertir en el primer municipi 
català a disposar d’una eina de 
planificació i gestió del paisatge. 
La Isagoge també commemora 
la Setmana de la Mobilitat Sos-

Cervera presenta més 
de 60 activitats per la 
Isagoge i la Festa Major 

tenible i Segura, amb la finalitat 
de promoure hàbits de mobili-
tat més sostenibles. Pel que fa la 
Festa Major del Sant Crist, que se 
celebra del 21 al 24 de setembre,  
enguany tornarà a tenir l’envelat 
a la plaça Pius XII. L’envelat acolli-
rà els principals concerts, amb els 
grups Doctor Calypso, La Sra. To-
masa i l’orquestra La Principal de 
la Bisbal, l’actuació teatral de Fel 
Faixedas i una festa dels anys vui-
tanta. El pregoner d’enguany serà 
Lluís Puig, conseller de Cultura a 
l’exili que actualment serveix el 
país des de Waterloo com a co-
ordinador de programes culturals 
internacionals. FOTO: Paeria de Cervera / La presentació de les festes de Cervera

Fins a 215 alumnes de la Nogue-
ra i el Segrià Nord participaran 
durant aquest curs en el projec-
te Futurs Emprenedors Rurals 
(FER). Es tracta d’una iniciativa 
de cooperació multilingüe que 
té l’objectiu de fomentar l’es-
perit emprenedor entre l’alum-
nat de 5è curs de Primària de les 
escoles ubicades en territoris ru-
rals i enfortir les relacions entre 

infants, emprenedors i territori.  
El curs passat de la Noguera i el 
Segrià Nord hi van participar un 
total de 99 alumnes de l’escola 
Els Planells d’Artesa de Segre, 
l’Escola de Ponts, l’escola Salva-
dor Espriu de Vallfogona i l’es-
cola Mestral de Vilanova Barca, 
que enguany repetiran i s’hi afe-
giran l’escola de Corbins i l’Àngel 
Guimerà i Vedruna de Balaguer.

215 alumnes de la Noguera 
i el Segrià, en el projecte 
Futurs Emprenedors Rurals
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