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RAMADERIA EXTENSIVA 

Fi a la campanya de 
pastures, marcada 
per la sequera 
Milers d'animals inicien la transhumancia 
des de l'alta muntanya 1 Una 1ren1 na de 
pastors edgrupen ra ats a Llessui 

X.R./ M.M.N./ ACN D'altra banda, la Fira de Les 
va obrir ahir la celebració de les 
fires ramaderes d'Aran. Avui 
és el torn de la Fira de Salardú, 
i dema dissabte, la de Vielha. 
Finalment, Bossost celebrara 
la seua fira ramadera el dia 29 
d'octubre, coincidint amb Era 
Mongetada. A més a més, avui 
comen~a el 11 Congrés de Trans
humancia i Camins Ramaders al 
Pont de Suert, que s'allargara 

COMARQUES 1 13 1. 

1 LLEIDA 1 Els ramaders han co
men~at a baixar els ramats de 
l'alta muntanya després d'una 
campanya marcada per la se
quera que va provocar falta de 
pastures, encara que les pluges 
de l'agost van alleujar aques
ta escassetat i van evitar ha ver 
d'avan~ar el retorn deis ani
mals. Una trentena de pastors 
procedents del Pallars Sobira, 
Pallars Jussa, Solsones, Ber
gueda, Ripolles i Cerdanya es 
van reunir dimecres a Llessui 
(Sort) per replegar els animals 
i reagrupar les vaques que, una 
vega da identifica des per rama
deries, es van separar en grups 
per transportar-les amb camió. 
Amb aquesta intervenció es van 
reagrupar 1.400 vaques. 

fins dissabte. Alguns deis ramaders que es van reunir dimecres a Llessui per reagrupar els ramats. 

Per la seua banda, un altre 
pastor que va pujar les ovelles 
al juliol a la zona de la boca sud 
del túnel de Vielha va comen<;ar 
dimarts la baixada d'un ramat 
de 1.800 ovelles fins a Obís, a la 
Ribagor~a oscenca. S'hi estaran 
un mes i a primers de novembre 
reprendran el viatge fins a Cas
telldans, a les Garrigues. Du
rant l'estiu ha anat traslladant 
exemplars al pla, principalment 
femelles en procés de gestació. Les ovelles en ca mi des de Vielha de la Ribagor~a aragonesa. Bestiar equí a la Fira Ramadera celebrada ah ir a Les. 
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29.0CT 1 Oastell de Concabella 

Any Natividad Yarza a carrec de l'lnstitut Oatala de les Dones 
Espai de cures i diagnosis política en clau de genere 
Taller de lideratge feminista 
Debat polític sobre l'accés de les dones a la política 

de Ponent, Pirineu i Aran 
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Solidarita Oncolliga recapta fons amb la 
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MEMORIA GUERRA CIVIL 

iniciativa 'Una flor per a un projecte'. 

Mu i .a El segon Lleida Music Festival 
Magna, amb 25 cites en deu sales. 
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Dotze soldats a la fossa de Canturri 
Excavació gracies al testimoni d'un veí que va sentir explicar que a casa seua hi havia un hospital 
que atenia ferits del front del Pallars 11 Tambe s'han recuperat objectes personals 

REDACCIÓ/ACN 
1 MONTFERRER 1 CASTELLBO 1 La canse
llera de Justicia, Lourdes Ciuró, 
va visitar ahir la fossa de Can
turri, a l'Alt Urgell, on s'ban ex
humat les restes de dotze soldats 
republicans ferits al front del 
Pallars i evacuats a aquesta zo
na on l'exercit de la República 
tema un equip quirúrgic instal
lat a Cal Gravador. Una vegada 
exhumats, les restes s'estudi
aran i se n'extrauran mostres 
genetiques per permetre'n la 
identificació. En el marc de la 
campanya Tancar el dol, Ciuró 
va animar les farm1ies dels desa
pareguts durant la Guerra Civil 
a inscriure's al cens i al progra
ma d'identificació genetica, on 
ja s'han apuntat unes 500 per
sones en només tres setmanes. 

quirúrgic per atendre soldats 
ferits i que els que acabaven 
morint eren enterrats a la fin
ca, molt a prop del poble, de Cal 
Gravador. 

La consellera va visitar també 
la masía que es va convertir en 
hospital de campanya, on en
cara es conserva la taula que 
s'utilitzava per a les operacions 
d'urgencia. Ciuró va avan~ar 
que esta prevista próximament 
!'obertura de dos noves fosses al 
front del Segre i a Tarragona, i 
que hi haura un nou pla de fos
ses amb les intervencions futu
res abans d'acabar l'any. 

Anna Camats, directora ar
queóloga de l'excavació, va ex
plicar que els treballs han per
mes localitzar, de moment, 12 
individus. Les restes han apa
regut en fosses individuals no 
gaire profundes, la qua] cosa 
podría explicar el seu estat de 
conservació fragil. Camats va 
assenyalar que amb els cossos 
s'ban trobat diferents objectes 
com insígnies del cos de segu
retat, cinturons, botons o botes, 
que han recuperat i que ajuden 
a identificar la indumentaria. 
També han localitzat objectt.:s 
personals comuna cartera, un 
llapis o plomes estilografiques. 
Grades al record d'un veí de 
Canturri es va poder localitzar 
facilment la fossa. Aquest veí, 
Josep, recordava haver sentit 
explicar que al menjador de ca
sa seua es va instaHar un equip 

La consellera Lourdes Ciuró i el director de Memoria Democratica, Antoni Font, ah ir a Canturri. 

La de Canturri és la més gran 
excavada aquest any. Amb 
aquesta actuació, ja són 74 les 
intervencions arqueológiques 
que s'han dut a terme a Cata
lunya, de les quals una vintena 
són a les comarques lleidatanes. 
Aquest any, ja se n'han fet una 
dotzena. 

Restes de dos soldats republicans trobats a la fossa. 

INICIATIVES ASSISTENCIA PERSONAL 

Projecte a I'Ait Urgell per fomentar 
l'autonomia de persones amb discapacitat 
1 LA SEU D'URGELL 1 La Fundació Pri
vada Integra Pirineus ha iniciat 
el projecte pilot d'assistencia 
personal Viure una vida es
collida, dirigit a persones amb 
discapacitat de l'Alt Urgell. La 
iniciativa té coro a objectiu do
nar a coneixer la figura de l'As
sistent Personal (AP), un re
curs públic contemplat a la llei 
39/2006 de Dependencia que 
ofereix suport a les persones 
amb discapacitat i dependencia 
reconegudes en diferents am-

bits de la vida. Segons Integra 
Pirineos, "es tracta d'una aju
da poc coneguda a Catalunya, 
on a día d'avui només hi ha 85 
beneficiaris del servei a través 
de la via pública". En aquest 
sentit, els assistents personals 
s'encarreguen d'acompanyar i 
ajudar en les activitats del día 
a dia de persones que, per les 
seues condicions, presenten 
dificultats o no poden dur-les 
a terme per si soles. El projec
te, que esta impulsat per La 

Caixa i finalitzara el mes de 
marc; del 2023, esta dirigit a 
un grup de deu persones en si
tuació de discapacitat i depen
dencia reconegudes. Durant 
la seua execució, es preveuen 
sessions informatives per im
pulsar la figura de l'AP, que es 
conegui el recurs i la via d'ac
cés per soHicitar-ho, així com 
trobades amb els recursos de 
la zona per detectar les neces
sitats del coHectiu i donar una 
resposta ajustada. 

LESCLAUS 

Procés d'excavació 
1 Abans de l'excavació es va fer 
una prospecció geofísica graci
es a la col·laboració amb la di
recció d'lnnovació del Centre de 
Telecomunicacions i Tecnologi
es de la lnformació i I'Area TIC 
de Justicia. 

Cens i banc de I'ADN 
1 Justicia demana a les famílies 
que s'inscriguin al cens de des
apareguts i al banc de I'ADN. 
"~s de justicia histórica ajudar a 
tancar el dol", va dir ah ir Ciuró. 

ACTIVITATS SALUT 

Recerca de Josep Sunyol 
Per la seua banda, el minis

teri de Defensa ha rectificat i 
permetra l'accés a la Residencia 
Militar Guadarrama, a Madrid, 
a un equip d'investigadors que 
treballa en la recerca de les res
tes de Josep Sunyol i Garriga, 
president del FC Barcelona i 
diputat d'ERC, que va ser afu
sellat, al costat de tres persones 
més, per un escamot de militars 
colpistes el 6 d'agost del1936. 
Aquesta decisió, que va avan
c;ar abir Catalunya Informa ció, 
arriba pocs dies després que el 
ministeri hagués vetat !'entrada 
al recinte militar, encara que 
comptaven amb els permisos. 

Jornades sobre l'obesitat, 
avui al CaixaForum 
1 LLEIDA 1 El CaixaForum Lleida 
acull avui III jornada de Psi
cologia en el Tractament de 
l'Obesitat, Una realitat cada 
vegada més evident, que trae
tara sobre l'obesitat durant el 
confinament i el seu tractament 
des del punt de vista de la psico
logía. La jornada, organitzada 
pel Grup de treball Psicología 
i Obesitat (SEEDO) arranca
ra a les 9.00 i durara fins a les 
17.30. El primer bloc se centra
ra en l'efecte del confinament 

per la Covid-19 en persones 
amb obesitat. Durant la sego
na part de la jornada, es debatra 
sobre temes més tecnics de la 
intervenció de la psicología a 
l'obesitat. 

A la tarda hi ha prev istos 
dos tallers complementaris, un 
amb la psicóloga clínica Núria 
Roure sobre la relació del son i 
l'obesitat i un segon a carrec del 
psicóleg clínic David Sánchez 
sobre l'abordatge de l'estigma 
de l'obesitat. 
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