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L’Estació Biològica del Pallars Jussà
ha anellat uns 3.000 moixons
ACN

L’Estació Biològica del
Pallars Jussà està duent
a terme la sisena campanya d’anellament científica d’ocells a l’espai fluvial
de la Noguera Pallaresa
a l’alçada del Pallars Jussà. És un punt habitual
de migració d’ocells que
crien a Europa i migren
c a p a l ’ À f r i c a . L’ o b j e c tiu d’aquesta activitat és
estudiar la migració dels
ocells en un fons de vall
pirinenc, que s’aturen a
reposar i recuperar greixos per continuar els
seus llargs viatges. En sis
campanyes d’anellament
s’han registrat una quarantena d’espècies i uns
3.000 exemplars. La campanya s’organitza amb
voluntariat i els organitzadors destaquen l’activitat
divulgativa entre els nens
que participen en l’anellament.
Aquesta activitat s’allargarà fins al 18 de setembre
i té una durada d’un mes.

El sistema de treball consisteix en la col·locació
d’una sèrie de xarxes repartides en un recorregut
d’un quilòmetre aproximadament. Un ornitòleg cada
hora fa el recorregut i agafa tots els ocells que han
quedat atrapats a les xarxes. Als moixons atrapats
se’ls posa una anella que
els identificarà, se’ls pesa
i se li prenen les mides.
Posteriorment se l’allibera
esperant que una alta es-

tació d’anellament situada
més al sud l’agafi i puguin
saber el recorregut que
fan els ocells.
Entre les espècies més
abundants que hi ha destaquen: el tallarol de casquet, la boscarla de canyar,
el rossinyol bord, la merla,
el pit-roig o la mallerenga
cua llarga.
Paco Martínez, ornitòleg,
ha destacat que aquesta
campanya els ocells anellats són lleugerament in-

feriors als de campanyes
passades. La causa més
probable és que la sequera i la calor fa que hi hagi
menys insectes i per tant
els ocells parin menys
en aquest punt al trobar
menys menjar.
Jordi Castilló, de l’Estació
Biològica, ha explicat que
tothom que ho desitgi pot
col·laborar en l’anellament
i ha destacat que molts
nens aprofiten per participar-hi.

La temporada d’espectacles
de La Lira s’inaugurarà
dimecres dia 19 amb la
rentransmissió d’una òpera
L’espai cultural La Lira
d e Tr e m p i n a u g u r a rà la nova temporada
d’espectacles el proper dimecres dia 19 de
setembre amb la retransmissió en directe
de l’òpera Cuentos de
Hoffman, des de la Bastille a París. Aquesta es
podrà veure a La Lira a
partir de 2/4 de 8 del
vespre.
Dins del cicle de retransmissió d’òpera i
dansa en directe, està
previst que el dia 22
d’octubre es pugui veure El lago de los cisnes
des de la Royal Opera House de Londres, i
el dia 13 de desembre
Carmen també des de
Pa r í s. C o m a n o v e t a t ,
els amants de l’òpera
poden adquirir un abonament que permet assistir a aquests espectacles per un preu de 12

euros cadascun.
L a p r o g ra m a c i ó d e L a
Xarxa completarà la
t e m p o ra d a d ’ e s p e c t a cles amb tres obres variades i de qualitat com
s ó n : S a f r à i S e ra f í , d e
Txo Titelles (19 d’octubre); Ritmes i Sons, de
Lluís Pinyot i Mohamed
(9 de novembre) i El cau
de l’unicorn, de Via Làctia (14 de desembre).
Així mateix, aquesta
temporada l’espai cultural La Lira acollirà una
desfilada de vestits de
paper (dia 12 d’octubre),
que organitza el Casal
de la Gent Gran de la capital del Pallars Jussà.
Finalment, el Circuit Urgellenc, a banda d’oferir
la programació habitual
de cinema, ha previst el
cicle de cinema infantil
en català Cinc, que es
podrà veure a partir del
27 d’octubre.
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L’historiador Francesc Farràs dóna el tret de sortida a la Festa Major
AJUNTAMENT DE TREMP

Tremp va celebrar la seva
Festa Major entre el 7 i
l’11 de setembre amb un
gran nombre d’activitats i
actes. Enguany, l’encarregat d’inaugurar el tret de
sortida a la Festa Major
fou l’historiador Francesc
Farràs. Aquest ha treballat
sempre per la preservació
de la història i el patrimo-

ni etnològic del Pallars i ha
estat implicat en diferents
institucions culturals de la
zona. També ha desenvolupat una gran tasca com a
col·leccionista de béns de
consum quotidià, la qual
cosa ha fet que, des de finals dels anys vuitanta comencés a desenvolupar un
projecte basat en l’ambien-

tació de botigues d’època.
D’altra banda, va participar
en la redacció del Projecte Boer de l’Ajuntament
de Salàs de Pallars, que té
com a objectiu la dinamització de l’economia local i
la generació d’ocupació a
partir de la recuperació de
la fira i l’aprofitament dels
recursos patrimonials, bàsi-

cament les botigues-museu.
Tots aquests mèrits van fer
que l’any passat fos guardonat amb la Medalla President Macià.
Acompanyat per l’alcalde i
les autoritats del municipi,
Sisco Farràs va oferir unes
paraules des del balcó de
l’Ajuntament de Tremp després de l’espectacle de Teatremp Festa Major de 1952.
L’acte inaugural va tancarse amb la tradicional encesa de la traca.
Entre les activitats i concerts celebrats en la Festa
Major d’enguany destaca
el concert de la banda de
rock urbà Benito Kamelas,

dissabte a la nit; la festa
Entrepins, el diumenge i la
xerrada institucional de la
Diada de Catalunya que va
anar a càrrec de Roberto
Fernández, rector de la UdL.
A més, el dissabte a la tarda, l’Orfeó de Tremp va oferir un concert a l’espai cultural La Lira, que va constar

de 18 peces variades, des
de polifonia religiosa i pagana, cançons populars i
d’autor, esperituals negre i
blues, temes de pel·lícules
i cançons pròpies. Aquesta concert vol simbolitzar
la recuperació de l’emblemàtic espai, La Lira, la seva
seu natural.

