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❘ LLEIDA ❘ Establiments hotelers i
museus de tot Catalunya distri-
buiran, juntament amb les lli-
breries, els 1.500 exemplars
d’una nova guia turística del Pa-
llars Sobirà dirigida al públic in-
fantil, titulada El Petit Investi-
gador.Així ho va anunciar ahir
la Diputació, que ha col·laborat
en l’edició d’aquesta obra jun-
tament amb l’Idapa, el consell
del Pallars Sobirà i ajuntaments
de la comarca.

Aquesta guia, escrita per Jo-
an Ordi, exalcalde de Llavorsí,
inclou relats d’història, les tra-
dicions i les celebracions de la
comarca, així com de trets del
seu patrimoni natural com les
muntanyes, la flora i la fauna.
També incideix en les particu-
laritats del parla dels veïns del
Pallars Sobirà. El llibre, editat
per Escucurucuc Edicions,
compta amb nombroses il·lus-

Hotels i museus distribuiran una
guia turística del Sobirà per a nens

TURISMEPUBLICACIONS

Presentació de la guia turística del Pallars Sobirà per a nens.

tracions de l’artista Zulema Ga-
leano.

El diputat provincial i alcal-
de de Rialp Gerard Sabarich va
presidir ahir l’acte de presenta-

ció d’aquesta guia turística per
a nens a la seu de la Diputació.
Sabarich va destacar l’origina-
litat d’aquesta obra per donar a
conèixer el Pallars Sobirà.

MUNICIPISEQUIPAMENTS

Una jardinera i banc al Parc Esportiu del Reguer.

Tàrrega encarrega elmobiliari
urbà al seu centre de formació
❘TÀRREGA ❘ L’ajuntament deTàr-
rega ha encarregat el Centre
de Formació la Solana, de ti-
tularitat municipal, el disseny
i la construcció de mobiliari
urbà. Es tracta d’una iniciati-
va que pretén donar feina als
alumnes del centre, dedicat a

l’ensenyament d’oficis a per-
sones aturades, i dotar la ca-
pital de l’Urgell de mobiliari
adaptat a cada espai. Exemple
d’això és una jardinera que al-
hora fa de banc que està ubi-
cada al Parc Esportiu del Re-
guer.

El primer cabirol abatut per caçadors al municipi de Tarrés.

RAMONMARIA ARBÓS

R. R.
❘ LLEIDA ❘Tarrés va iniciar a finals
de juliol les seues primeres ca-
ceres de cabirols, després que
agricultors de la zona denunci-
essin per primera vegada danys
als seus cultius provocats per
aquesta espècie. El departament
d’Agricultura ha concedit una
autorització especial per aba-
tre exemplars fora de la tempo-
rada de caça fins a finals d’agost,
segons l’ajuntament.Aquesta
espècie ha proliferat en els úl-
tims anys aTarrés i en altres mu-
nicipis del sud de les Garrigues,
on fa una dècada eren pràctica-
ment inexistents, a causa de la
migració d’exemplars de les
muntanyes de Prades i del
Montsant. Les primeres batu-
des en altres municipis de la co-
marca es van iniciar el 2009.

Les primeres sortides de ca-
ça aTarrés s’han saldat fins ara
amb un únic mascle mort, ja
que els caçadors eviten dispa-
rar a les femelles. L’alcalde, Ra-
mon MariaArbós, va explicar
que els caçadors han de noti-
ficar als agents rurals cada ca-
birol abatut i que, d’acord amb
el permís d’Agricultura, els ca-
çadors només poden apostar-se
en modalitat d’espera.Aquest
cos de la Generalitat va corro-
borar els danys a cultius oca-
sionats per aquesta espècie com
a pas previ a autoritzar les ca-
ceres.

Primeres caceres de cabirols a
Tarrés per evitar danys a cultius
El municipi obté un permís especial per abatre’ls fora de temporada || Aquesta
espècie ha proliferat a les Garrigues, on van començar a caçar-la el 2009

FAUNACAÇA

“Feia alguns anys que es ve-
ien cabirols al nostre municipi,
però és la primera vegada que
es denuncien danys a cultius”,
va explicar Arbós, que va in-
dicar que el consistori estudia
incloure els cabirols en el nou
pla cinegètic de la localitat, que
hauran de renovar a partir de
l’any que ve.Aquests animals
també poden veure’s a la loca-
litat veïna de Fulleda, on per
ara no s’han sol·licitat permi-
sos de caça, segons fonts muni-
cipals.

■Almenys mig miler de ca-
birols habiten el sud de les
Garrigues, on fa una dècada
no n’hi havia, segons estima-
cions de la Federació de Ca-
ça de Lleida, que el 2009 va
organitzar el pla cinegètic
conjunt d’aquesta espècie per
als municipis de Cervià, la Po-
bla de Cérvoles, Juncosa, Bo-

vera, Cervià, Bellaguarda, la
Granadella, l’Albi i elVilosell.
Des de llavors i fins al 2011
s’han abatut 66 exemplars i,
per aquest any, tenen auto-
rització per a 32.A partir de
la temporada 2012-2013, ca-
da titular de vedat haurà de
portar a terme la seua pròpia
gestió.

Finsamigmiler a lesGarrigues,
on faanysnon’hi havia

Balaguer aprova
les obres de
l’escorxador

PLE

❘ BALAGUER ❘ El ple de Balaguer
va aprovar ahir la modifica-
ció de crèdit que ha de per-
metre disposar del finança-
ment per executar les obres
de millora de l’escorxador
municipal. La proposta apro-
vada va incloure una subven-
ció de la Diputació de Lleida,
de 173.000 euros. La modi-
ficació va ser aprovada per
unanimitat dels presents.Ai-
xí mateix, el ple també va
aprovar destinar 12.500 eu-
ros a la connexió de la xarxa
de desaigües de la zona de la
Reguereta, en què s’han ad-
judicat 22 pisos socials.

Talarn reobrirà
la farmàcia
al setembre

SALUT

❘ TALARN ❘ L’ajuntament deTa-
larn espera per a la primera
quinzena de setembre tornar
a tindre servei de farmàcia,
després que l’única del muni-
cipi tanqués al setembre del
2011.Una farmàcia deTremp
es farà càrrec d’aquest equi-
pament, que obrirà com a far-
maciola (local dependent
d’una altra farmàcia) els dies
feiners tret dels dilluns, dia de
mercat a la capital del Jussà
amb un autocar que comuni-
ca aquesta localitat ambTa-
larn, segons va explicar l’al-
calde, Lluís Oliva.
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