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Cadells de mastí per a la protecció de ramats.

fauna grans depredadors
conselh generau

redaCCió
❘ lleiDa ❘ El Conselh Generau 
d’Aran utilitzarà mastins per 
protegir el bestiar boví i equí 
d’atacs de l’os. Es tracta d’un 
nou pas per evitar danys a la 
ramaderia, després d’haver 
demostrat durant anys l’efi-
càcia d’agrupar els ramats 
d’ovelles sota la vigilància 
de pastors. 

Es tracta d’una mesura 
que no es podia aplicar amb 
vaques i cavalls, per la qual 
cosa l’administració aranesa 
provarà ara de protegir-los 
amb aquesta raça de gossos 
pirinencs, de gran mida i 
força. 

Així, el Conselh ho farà 
en el marc d’una prova pilot 
basada en l’experiència de 
Castella i Lleó, comunitat 
on la protecció amb mastins 
s’aplica amb bons resultats.

Un ramader de Les ha 
estat el primer a rebre tres 
cadells de mastí. Conviu-
ran amb un ramat equí des 
de l’inici de les seues vides 
perquè desenvolupin un 
instint de protecció envers 
el bestiar. 

Així mateix, s’ha posat a 
disposició d’un ramader de 
Mont un altre gos de protec-
ció de sis anys d’edat per cui-
dar el seu ramat de cavalls.

“Des del Conselh Generau 
d’Aran fa temps que treba-
llem intensament per trobar 
solucions a la problemàtica 
dels atacs d’os al bestiar boví 
i equí, i pensem que aquesta 
podria ser una bona solució”, 
va afirmar el conselhèr de 
Territori, Francés Bruna, que 
va agrair la col·laboració dels 
ramaders en aquesta prova 
pilot.

aran provarà mastins  
per protegir cavalls i 
vaques d’atacs de l’os

El PSC denuncia la pèrdua de fons de la UE
❘ lleiDa ❘ El portaveu del PSC a la Diputació, Fèlix Larrosa, 
va afirmar ahir que el projecte Forest4Local, liderat per 
l’ens provincial per impulsar l’aprofitament de la biomassa a 
Lleida, “deixarà de percebre més d’un milió d’euros” de fons 
de la UE per obres sense executar en els terminis establerts. 
Larrosa va reclamar “evitar la pèrdua d’ajuts europeus per 
a projectes de bioeconomia”.

Dos milions per a la depuradora de Balaguer
❘ balaguer ❘ L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) invertirà 
més de dos milions en la millora i ampliació de la depura-
dora de Balaguer. Ha tret a concurs la redacció del projecte 
i l’actuació es durà a terme entre 2022 i 2027.

Rehabiliten la vella església de Penelles
❘ penelles ❘ La Diputació ha començat la rehabilitació de l’es-
glésia vella de Penelles, en el marc del projecte Paisatges de 
Ponent. Està cofinançada entre la corporació, l’ajuntament 
i fons Feder. L’objectiu és convertir-la en un punt d’acollida 
de visitants i centre del festival GarGar.

Regulació per evitar el soroll en tres municipis
❘ lleiDa ❘ La Generalitat ha iniciat el procés per establir una 
zona de protecció que eviti sorolls als municipis d’Alins, Alt 
Àneu i Farrera. D’altra banda, el Govern ha pagat gairebé 
587.000 euros de l’ajuda agroambiental de millora dels hà-
bitats esteparis de la Xarxa Natura 2000.

La Vall del Sió 
reclama evitar 
microtalls de 
llum a Endesa

energia

❘ agramunt ❘ Els ajuntaments 
d’Agramunt, els Plans de Sió 
i Ossó de Sió es van reunir 
ahir amb Endesa per revisar 
el projecte de millora de la lí-
nia de connexió que s’alimen-
ta de l’estació transformado-
ra de Mont-roig i que trans-
corre per aquests municipis. 

L’alcaldessa d’Agramunt, 
Sílvia Fernàndez, va explicar 
que “amb la millora d’aques-
ta xarxa podrem resoldre 
problemes i reivindicacions 
del col·lectiu empresarial, 
evitant els microtalls i altres 
defectes de qualitat”. Des de 
l’ajuntament van assegurar 
que amb la modernització de 
la infraestructura s’amplia-
rà notablement la capacitat 
i s’acabaran els talls de llum 
que pateixen els negocis del 
polígon.

municipis equipaments
Diputació De lleiDa

Talarn, Torrent i Baró durant la inauguració del parc.

Torrent inaugura la reforma  
del parc municipal de la Pobla
❘ la pobla De segur ❘ El conseller 
d’Empresa, Roger Torrent, va 
inaugurar ahir la reforma del 
parc municipal Alcalde Boi-
xareu de la Pobla. Va assegu-
rar que projectes com aquest 
“són una gran notícia a nivell 
turístic”. El president de la 

Diputació, Joan Talarn, i l’al-
calde de la Pobla, Marc Baró, 
també van participar en l’acte. 
A més, Torrent va participar 
en una jornada d’ERC a Ta-
larn i va remarcar la neces-
sitat de “construir municipis 
republicans”.

Pol gort, a la finca plantada amb ametllers que ja rep aigua del pantà de l’albagés.

amaDo forrolla

El pantà de l’Albagés ja  
rega ametllers al Cogul
Un jove agricultor de 33 anys, el primer regant que rep aigua de 
l’embassament || D’altres s’hi sumaran en els propers mesos

aigües regadius

h.C. / r. r.
❘ lleiDa ❘ Les aigües del pantà 
de l’Albagés han començat a 
regar cultius per primera vega-
da des de la construcció de la 
presa. Fa tot just una setmana 
van arribar a la primera fin-
ca agrícola, una superfície de 
8,24 hectàrees al municipi del 
Cogul on un jove agricultor de 
33 anys, Pol Gort, ha plantat 
ametllers. És el primer regant 
que agafa cabal de l’embassa-
ment, segons va anunciar l’em-

presa ASG, concessionària del 
Segarra-Garrigues.

Gort ja era regant del Se-
garra-Garrigues a Alcanó i 
va decidir afegir-se al regadiu 
també al Cogul. Va ser el pri-
mer a disposar d’un hidrant als 
seus terrenys de les Garrigues 
a l’haver plantat mesos enrere 
els ametllers i haver desplegat 
les instal·lacions per al reg a 
la finca. Espera veure una 
primera collita el 2023 i que 
els arbres assoleixin la plena 

producció en quatre anys. Al-
tres agricultors podrien estre-
nar també el reg de l’Albagés 
aquesta mateixa campanya i 
altres la que ve. 

L’aigua del pantà arriba a 
un sector del Segarra-Garri-
gues de 810 hectàrees al Cogul, 
Granyena de les Garrigues i el 
Soleràs. Les reserves que acu-
mula comencen a utilitzar-se 
mentre l’embassament com-
pleta encara el procés per a la 
posada en marxa oficial.
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agèncieS
❘ saragossa ❘ El president d’Aragó, 
Javier Lambán, va assegurar 
ahir que seran “inflexibles” de 
cara a aconseguir que la can-
didatura per acollir uns Jocs al 
Pirineu el 2030 es produeixi 
“en peu d’igualtat” i amb un 
repartiment “equilibrat” de les 
proves. Tanmateix, va dir que 
aposten per continuar dialogant 
fins a assolir un acord amb la 
Generalitat, el COE i el Govern 
de l’Estat. “No tirarem la tova-
llola”, va asseverar, per afegir 
que intentaran “convèncer” 
de la seua contraproposta a la 
propera reunió entre les parts, 
que, va afegir, segurament tin-
drà lloc el dia 25 d’aquest mes. 
Per la seua part, els tècnics ara-
gonesos que van participar en 
les reunions per confeccionar 
la candidatura van mostrar el 
seu suport als plantejaments del 

Govern d’Aragó. Caldrà veu-
re si Catalunya es presenta a 
aquesta nova cimera després 
de tancar l’acord tècnic amb el 
COE sense que hi  assistís ningú 
de l’Executiu aragonès, ja que 
la portaveu del Govern, Patrícia 
Plaja, va dir que la proposta que 
va traslladar Aragó la setmana 
passada “no és lògica”.

Pel que fa a la reunió del dia 
25, a la qual es preveu que as-
sisteixi el conseller aragonès 
d’Educació, Cultura i Esports, 
Felipe Faci, el president d’Aragó 
va assegurar que volen “con-
vèncer la Generalitat, el COE 
i el Govern espanyol que el Pi-
rineu aragonès és tan competi-
tius per a l’esport de la neu i les 
seues estacions són tan compe-
titives o més que les estacions 
catalanes”.

Mentrestant, els tres tècnics 
aragonesos que van participar 

en les reunions per confeccio-
nar la candidatura, José Ángel 
Hierro, Ricardo Aparicio i Car-
los Lannes, van assegurar en 
un comunicat que sempre han 
defensat un repartiment “equi-
librat” de les diferents proves i 
disciplines. Així, van explicar 
que inicialment van proposar 
que les de descens es dugues-

sin a terme a l’estació d’esquí de 
Cerler, però que aquesta opció 
no va ser tinguda en compte. 
També van detallar que en reu-
nions posteriors van reivindicar 
l’esquí de muntanya a Formi-
gal-Panticosa i compartir algu-
nes proves d’esquí alpí, snowbo-
ard o freestyle entre Baqueira 
Beret i Cerler.

Cimera de la 
candidatura per 
als Jocs el dia 25
A petició d’Aragó, que vol acollir més proves 
|| El Govern català no veu lògica la proposta

olimpisme jocs d’hivern 2030

esquiadors a Baqueira Beret.

Sis palistes del  
CTT Mollerussa  
al Català

tenis taula

❘ mollerussa ❘ El CTT Mollerus-
sa serà present als Campio-
nats de Catalunya de joves 
amb sis palistes. D’una ban-
da, hi anirà l’equip benjamí 
format per Marc Castelló i 
Eudald García, i també Iván 
Fernández de la categoria 
sub-21. Així mateix, la res-
ta de jugadors del club, tots 
infantils, seran Blai Soler, Pol 
Serra i Xavier Maimó.

Alcaraz cau en  
el debut al torneig  
de Montecarlo

tenis

❘ mònaco ❘ El tenista espanyol 
Carlos Alcaraz va veure 
frenat el seu gran moment 
de forma en l’estrena ahir 
al torneig de Montecarlo, 
tercer Masters 1.000 de la 
temporada, al caure davant 
del nord-americà Sebastian 
Korda en tres sets per 7-6 
(2), 6-7 (5) i 6-3 després de 
tres hores, mentre que Pa-
blo Carreño i Albert Ramos 
segueixen endavant.
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