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COMARQUES

FAUNA RAMADERIA

COMUNICACIONS

El Pirineu exigeix al Govern actuar
davant dels atacs de voltors a bestiar

Torrefarrera posa
en marxa wifi gratis
en espais públics

Aran i consells demanen controlar la població d’aus o facilitar que ramaders deixin
cadàvers a la muntanya || Desequilibri entre el cens de carronyaires i el seu aliment
JOSEP MARIA MOGA

M. MOLINA / R. RAMÍREZ

❘ LLEIDA ❘ El Conselh d’Aran i els
consells del Pallars Jussà, el Pallars Sobirà i l’Alta Ribagorça reclamen mesures a la Generalitat per evitar els atacs de voltors
a bestiar viu, com el que es va
saldar diumenge amb la mort
d’un poltre a la Guingueta (vegeu SEGRE d’ahir).Tant els ens
locals com els ramaders atribueixen aquesta situació al “desequilibri” entre la creixent població d’aus carronyaires i l’aliment
disponible. Per això, plantegen
controlar la proliferació de voltors o bé facilitar que els ramaders puguin tornar a deixar cadàvers a la muntanya per alimentar-los.
Des de fa més d’una dècada,
la normativa sanitària prohibeix
abandonar cadàvers i obliga que
un gestor autoritzat se’n faci càrrec. Des d’aleshores s’han habilitat abocadors, però no basten
per evitar que els voltors s’alimentin de bestiar viu, normalment animals malalts o debilitats. El síndic d’Aran, Carlos Barrera, va afirmar que la Generalitat “ha de prendre una determinació” per controlar la població de voltors i va apuntar la possibilitat de traslladar exemplars
per repoblar altres zones.
El president del Sobirà, Llàtzer Sibís, va denunciar la passivitat de la Generalitat. “Comença a ser greu i a la conselleria se li està anant de les mans.”
El seu homòleg del Jussà, Joan
Ubach, va coincidir que la població de voltors està creixent
de forma desproporcionada, encara que va assenyalar que les
menjadores eviten atacs a explotacions. El president del consell
de l’Alta Ribagorça, Josep AntoniTroguet, va plantejar tornar
a abandonar cossos d’animals
morts.

❘ TORREFARRERA ❘ L’ajuntament de
Torrefarrera habilitarà una
àrea de connexió sense fil a
internet wifi gratuïta a les instal·lacions del Complex Esportiu i a la zona de la plaça
de l’Amistat, a través d’un
conveni de col·laboració amb
l’empresa E-Telecom Segrià.
També s’habilitarà al setembre a la zona de penyes de les
festes.

PLE

Aprovació final
per al pressupost
de Balaguer

“Vaig veure com els voltors devoraven la meua vedella” ■ A finals del passat mes de maig, Josep Ma-

❘ BALAGUER ❘ El ple de Balaguer
sotmetrà demà dimecres a
aprovació definitiva el pressupost municipal corresponent al 2014, en una sessió
extraordinària en la qual es
desestimaran al·legacions presentades pel grup del PSC (a
l’oposició), que consideren
que el consistori no complirà amb els objectius d’estabilitat pressupostària fixats
per l’Estat.

ria Moga, ramader de Bagergue, va ser testimoni de com una bandada de voltors devorava una vedella ferida de poc més d’un mes. A la imatge, nombroses aus envolten el cap de bestiar debilitat.
ACN

La imatge del llop al Puigmal a finals del passat mes de juliol.

Es troben
davant un llop
al Puigmal
■ Una família francesa de
vacances al Pirineu oriental es va trobar davant un
llop durant una excursió
al Puigmal, a l’Alta Cerdanya, a finals del mes de
juliol, segons mitjans de
comunicació gals. L’animal
va fugir al cap d’uns segons, encara que els va donar temps de fotografiarlo. El pare de la família, Jean-Charles Grange, va
qualificar la trobada d’“excepcional”.

POLÍTICA

L’exedil de la CUP de
les Borges denuncia
correus “insultants”
❘ LLEIDA ❘ Gerard Cabezuelo, fins
ara edil de les Borges Blanques que va anunciar el mes
passat la seua renúncia al càrrec (vegeu SEGRE del 30 de
juliol), mesos després d’abandonar la CUP i passar a ser
regidor no adscrit, va assegurar ahir en un comunicat haver rebut “correus intimidatoris i insultants” per part de
membres del partit a la capital de les Garrigues.

COMUNICACIONS TELEFONIA

MEDI AMBIENT DEJECCIONS

El Soleràs passa de nou
quatre dies sense mòbils

Interès a les Garrigues a tractar brossa
orgànica a les plantes de purins tancades

❘ LLEIDA ❘ Els telèfons mòbils de la
companyia Movistar fa quatre
dies que estan sense línia i tampoc hi funcionen correctament
els serveis de connexió a internet. Així ho va explicar ahir
l’ajuntament, que va indicar que
aquesta companyia és la que tenen contractada la majoria dels
veïns i va assenyalar que aquesta incidència arriba coincidint
amb la setmana de les festes de
la localitat, quan la població del
Soleràs (amb 370 habitants cen-

❘ LLEIDA ❘ El consell de les Garrigues va expressar ahir el seu interès en la possibilitat de tractar la fracció orgànica de les escombraries de la comarca a les
plantes de purins clausurades
de Juneda. Es tracta d’una proposta de l’associació de ramaders per mirar d’obtenir rendibilitat d’aquestes instal·lacions
després que les retallades del
ministeri d’Indústria hagin fet
inviable el tractament d’assecatge de purins i la producció

sats) s’incrementa en unes 70 o
80 persones. El consistori va assenyalar que l’empresa no ha pogut precisar el motiu de l’avaria
ni tampoc quan es restablirà el
servei.Aquesta és la segona vegada en dos mesos que una avaria deixa diversos dies sense línies de telefonia mòbil aquest
municipi de les Garrigues.Val a
recordar que, el passat mes de
juliol, el poble va passar cinc dies sense mòbils (vegeu SEGRE
del 2 de juliol).

d’energia a través de cogeneració. Com a alternativa, plantegen reobrir-les parcialment
per a la producció d’energia
amb biogàs (vegeu SEGRE de
dijous). El president del consell, Juli Muro, va indicar que
aquesta possibilitat es va exposar fa dos mesos a l’ens comarcal, que gestiona l’abocador de
les Borges i que, actualment,
tracta les escombraries orgàniques a les instal·lacions de compostatge de l’abocador comar-

cal del Segrià, a Montoliu de
Lleida. La proposta dels ramaders preveu augmentar el rendiment de les instal·lacions de
biogàs ja existents barrejant purins amb altres residus.
La notícia, a
Lleida Televisió

Vegeu el vídeo al
mòbil amb el codi.
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‚ FARMACIAS

LA HISTÒRIA DE LLEIDA PORTADA A PORTADA (1939)

HOY
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DÍA (9 A 22 HORAS)

GARRÓS
RAMI

Prat de la Riba, 53
Baró de Maials, 93

NOCHE
NOCHE (22 A 9 HORAS)

AGOST

GARRÓS

Prat de la Riba, 53

MAÑANA

Sant Herculà, bisbe;
Anicet, Gracilià i Macari,
màrtirs; santes Felicíssima
i Hilària i Juliana

DÍA (9 A 22 HORAS)

ANADON
BAQUERO

Balmes, 44
Riu Ebre , 10

SORTEOS

Un bon dinar,
fa de bon esperar
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Neix ‘La tarota’,
diari satíric de
Mollerussa

www.loteriaslleida.com
VENTA DE TODOS LOS
JUEGOS ONLINE
Únete a nuestras peñas
CONSÚLTANOS
Tel. 973 22 00 02

1870 Escamots carlins assotaven la zona de Caldes de Boí
causant una gran inseguretat en
els banyistes i en els malalts. La
Diputació de Lleida demana ajut
a la Guàrdia Civil per mantenir
l’ordre i la seguretat en aquest
lloc.

mail: info@loteriaslleida.com
Avda. Francesc Macià nº 15 - 25007 Lleida
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1916

La Tarota va estar un
periòdic satíric i humorístic del
que es va editar el primer número a Mollerussa el dia 12 d’agost
del 1916, i el preu del qual era 5
cèntims.
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1713

#arafa 301 anys tornaven a BCN, carregades de provisions, les 47 naus de l’expedició
del diputat militar, Antoni de Berenguer #tricentenari

1714 #arafa 300 anys morí Anna I de
Gran Bretanya, fet que
podia influir
en la sort de
Catalunya
#tricentenari

1714

#arafa 300 anys els
borbònics fracassaren en assaltar els baluards del Portal Nou i
de Santa Clara #tricentenari
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LA PICOTA

à

Jordi Latorre
ALCALDE DE TORREFARRERA

El Ayuntamiento de
Torrefarrera
habilitará áreas
de conexión
Wi-Fi gratuita
en distintos espacios públicos
de la localidad.
Siempre es de agradecer que las
instituciones faciliten el acceso a
la red a la ciudadanía.

à

Xavier Estrada
ÁRBITRO

El árbitro
leridano será el encargado de pitar el
partido de ida
de la Supercopa de España
que enfrentará
al Real Madrid
y al Atlético. Estrada dirigirá el encuentro del Santiago Bernabéu el
próximo 19 de agosto.

á

Matías Alonso
SECRETARIO GENERAL DE C’S

Matías Alonso
comparó ayer
los actos organizados por
ANC y Òmnium para la
Diada con los
actos que organizaba el régimen de Francisco Franco durante la Dictadura. Una comparación
sin sentido y ofensiva.
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SERVEI MUNICIPAL / GRATUÏT

Torrefarrera habilita
accés Wi-Fi al complex
esportiu i espais públics
TORREFARRERA • L’Ajuntament de
Torrefarrera va signar un conveni de
col·laboració amb l’empresa E-Telecom Segrià mitjançant el qual s’habilita una àrea Wi-Fi gratuïta a les
instal·lacions del Complex Esportiu i
la zona de la Plaça de l’Amistat, que
és visible sota el distintiu WiFarrera.
Per la Festa Major del setembre, la
zona de penyes per al jovent també estarà habilitada amb connexió
gratuïta.
L’Ajuntament, dins les seves polítiques de promoció econòmica i de
lluita contra la fractura digital, considera necessària la disponibilitat
d’accés a xarxes telemàtiques mitjançant tecnologia Wi-Fi en equipa-

ments i espais públics. Així mateix,
l’Ajuntament pretén incorporar els
ciutadans a la societat de la informació, millorar els serveis municipals
amb l’ús de xarxes de banda ampla,
i facilitar l’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.
Per la seva banda, E-Telecom està
operant a les Terres de Lleida i té la
voluntat de començar a operar en la
localitat donant servei a les famílies
i empreses de Torrefarrera.
L’empresa es compromet a desplegar uns accessos Wi-Fi per donar accés gratuït als usuaris de tot
el Complex Esportiu del Segrià, el
parc annex i de la Plaça de l’Amistat. E-Telecom es compromet també

] Per la Festa Major
de setembre, la
zona de les penyes
també tindrà
internet gratuït

AJUNTAMENT DE TORREFARRERA

] L’Ajuntament del
municipi es farà
càrrec de les
despeses
pertinents

Totes les zones amb Wi-Fi tindran el distintiu de Wifarrera

a desplegar més accessos a les xarxes telemàtiques mitjançant tecnologia Wi-Fi en equipaments i espais
públics, complint sempre tots els requeriments tècnics i legals, sobretot els referents al compliment de
les condicions de lliure competència entre proveïdors de serveis. La

inversió anirà a càrrec de l’empresa
que serà propietària, titular i explotadora de la xarxa.
E-Telecom es compromet a facilitar una connexió per via Wi-Fi a
tots els serveis municipals que ho
requereixin. En aquest cas, l’Ajuntament es farà càrrec de les despeses

pertinents. A més, l’empresa es compromet a facilitar l’accés, amb el pagament corresponent, a les famílies
del municipi i les diferents urbanitzacions que vulguin utilitzar la seva connexió per a prestar serveis de
banda ampla mitjançant mitjans radioelèctrics (wifi, wimax, etc).

TRASLLAT DE LES INSTAL·LACIONS / RECOLLIDA DE RESIDUS UN COP AL MES

Almacelles neteja i
clausura la deixalleria
provisional del municipi
Durant la setmana
passada es va dur a terme la neteja i
posterior clausura, a càrrec de l’empresa Campistó, de l’espai dedicat
com a punt de recollida o deixalleria provisional, en les instal·lacions
del magatzem municipal, per part
de l’Ajuntament d’Almacelles, durant

ALMACELLES •

el temps en que no funcionava la
deixalleria comarcal.
L’entrada en funcionament de la
Deixalleria d’Almacelles, un equipament esperat pels veïns des de feia molt de temps i que culmina la
instal·lació dels set grans centres de
recollida d’aquest tipus que funci-

onen a la comarca del Segrià, permet la realització de serveis que fins
ara no eren possible de fer. Un dels
serveis que ha entrat en funcionament és el de recollida domiciliària de tots aquells mobles, estris o
residus de gran volum que siguin
de difícil trasllat a la Deixalleria per
part dels particulars. En aquests casos, el veí que es vulgui desfer d’algun d’aquests tipus de residus podrà
fer-ho via correu electrònic, omplint
i enviant un formulari a l’adreça
promocio@almacelles.cat, o trucant
al 973 74 12 12, i el primer dilluns
hàbil de cada mes passaran a buscar-ho.

JORDI PASCUAL

La deixalleria provisional es va situar al magatzem municipal

ANIVERSARI

Coll de Nargó
celebra els 25 anys
de la primera
Baixada dels Raiers
COLL DE NARGÓ • El proper dissabte
Coll de Nargó celebrarà els 25 anys
de la primera Baixada dels Raiers.
Per celebrar l’aniversari, l’Associació de Raiers de la Ribera del Segre
ha preparat un cap de setmana ple
d’actes per donar a conèixer aquesta tradició. Dissabte 16 d’agost a les
10 hores s’ha organitzat la enrraida i
inici de la baixada. A les 12 hores, hi
haurà l’arribada als Clops de Fígols.
A continuació, hi haurà un dinar popular a la plaça de l’Ajuntament i a
les 16 hores tallers infantils. Seguidament i com cada any, l’ofrena a la
font de la Dona del Raier. I a la tarda, jocs populars on els més grans
posaran a proba les seves habilitats.
Per finalitzar, el concert del grup “El
Darrer Tram”, a les 19.30 hores.

