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Recullen expressions en
pallarès per exhibir-les

MUNICIPISEXPOSICIONS

❘ LLEIDA ❘ L’ajuntament de Sort ha
fet una crida, a través de la se-
ua pàgina web municipal, per
recollir gravacions amb expres-
sions pròpies de la parla palla-
resa i d’experiències relaciona-
des amb el descobriment de pa-
raules del lèxic característic del
Pallars.Aquests registres digi-
tals s’exhibiran en una exposi-
ció dedicada a la parla pallare-
sa que s’inaugurarà el 20 d’abril
a Sort i que es traslladarà pos-
teriorment a altres municipis

de la resta de Catalunya. Els or-
ganitzadors de l’exposició re-
colliran gravacions digitals en
format MP3 fins divendres que
ve.

Aquesta iniciativa forma part
del projecte Parla Pallarès, im-
pulsat per la firma Espai Nòma-
da amb el suport i el finança-
ment de l’associació Cambule-
ta. En el marc d’aquest projec-
te també s’inclou l’edició d’un
diccionari pallarès i la venda de
marxandatge.

El concurs per adjudicar la gestió
del tanatori deVielha queda desert

EQUIPAMENTSMUNICIPALS

❘VIELHA ❘ El concurs que l’ajunta-
ment deVielha va convocar a
finals de l’any passat per adju-
dicar la gestió del tanatori mu-
nicipal ha quedat desert, al fi-
nalitzar el termini sense que
cap empresa presentés ofertes
al consistori. L’alcalde, Àlex
Moga (CDA), va explicar que,
després d’aquesta primera li-
citació deserta, l’equip de go-
vern “obrirà un període de re-
flexió” per decidir quin model
de gestió aplicaran a aquest

equipament. “No és una cosa
que afecti el funcionament del
tanatori”, va destacar el pri-
mer edil, que va indicar que
l’ajuntament, titular de l’im-
moble, mentrestant continua-
rà gestionant-lo com fins ara:
cobrant una taxa a les empre-
ses que presten serveis funera-
ris aAran per usar-lo.

L’ajuntament deVielha, que
el 2011 va iniciar el procés per
privatitzar la gestió del tanato-
ri municipal, destina els ingres-

sos que rep de les funeràries a
sufragar les despeses de man-
teniment i neteja de les ins-
tal·lacions i també al pagament
de factures d’electricitat i cale-
facció.

El concurs desert per adju-
dicar la gestió del tanatori de
Vielha se suma a la concessió
de la guarderia de Les, també
deserta al no optar cap empre-
sa al concurs convocat per
l’ajuntament (vegeu SEGRE
d’ahir).

Un dels llops grisos alliberats al parc a finals del passat mes de desembre. L’óssa, dins d’un habitacle, va arribar al parc al març.

El zoològic d’Aran obrirà el 13 d’abril amb
óssos, llops, linxs i vuit espèciesmés
També hi haurà cérvols,muflons, isards, cabirols,marmotes, llúdrigues, voltors i galls fers || El recinte,
de tres hectàrees, es troba a Bossòst i durant el primer any espera la visita d’unes 20.000 persones
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❘ BOSSÒST ❘ El parc zoològicAran
Park de Bossòst, un recinte amb
exemplars del Pirineu, com l’ós,
el llop, el linx i vuit més espè-
cies com a mínim, obrirà final-
ment al públic el dissabte de la
setmana que ve, dia 13 d’abril,
segons van avançar ahir fonts
del Conselh Generau d’Aran.
El recinte serà el primer zoològic
de Lleida amb aquesta xifra
d’espècies de fauna i d’aquestes
dimensions (ara hi ha el centre
de cria de falcons d’Odèn i el re-
cinte amb dos óssos d’Arties).

L’Aran Park serà un comple-
ment perfecte per al turisme en
una zona, laVal, que precisa-
ment té en aquest sector la prin-
cipal activitat econòmica.
L’obertura del parc coincidirà
amb els últims dies de la cam-
panya d’esquí de Baqueira, que
obrirà tots els caps de setmana
d’aquest mes d’abril i de l’1 al
5 de maig, quan té previst tan-
car.A més, també se sumarà a
l’oferta d’aventura i turisme ac-
tiu, iniciatives que ja han co-
mençat a captar aficionats co-
incidint amb la Setmana San-
ta.

El parc va ser un projecte que
va idear el Conselh Generau fa
deu anys i que s’ubica al muni-
cipi de Bossòst, prop d’Eth Por-
tilhon. Ha suposat una inversió
de 3,6 milions (entre l’habilita-
ció de l’espai de tres hectàrees,
la preparació dels equipaments
i la col·locació de les tanques
perimetrals externes i internes).

El centre serà gestionat per
un empresari francès, Serge
Mounard, que ja explota altres

recintes similars al sud de Fran-
ça, concretament a la localitat
d’Argelès-Gazost, que rep uns
150.000 visitants a l’any.

En aquest sentit, el Conselh
estima que durant el primer any
de funcionament, l’Aran Park
serà visitat per unes 20.000 per-
sones i el segon, per unes
50.000. Els preus oscil·laran en-
tre els 8 euros (entrada infantil
individual) i els 12 (adult indi-
vidual).

El complex comptarà amb un
centre d’interpretació de la fau-
na pirinenca, a l’antic quarter
de la Guàrdia Civil de Bossòst.
L’ajuntament ha declarat el parc
bé d’interès local.

Oliana demana diners al Govern per a
la millora de l’avinguda de Barcelona
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Recollida de firmes per evitar el
tancament d’un cicle formatiu a Fraga
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ELSPREUS

Ós bru 2

Llop 3

Linx 2

Llúdriga 2

Marmota 8

Isard 8

Cérvol comú 6

Mufló 6

Cabirol 8

Voltor 4

Gall fer 4

ESPÈCIE EXEMPLARS

MAMÍFERS IAUS

Extensió. El parc zoològic de Bossòst
ocupa un espai de tres hectàrees i està
ubicat a la zona pròxima a Eth Portilhon.

Centred’interpretació. L’antic quar-
ter de la Guàrdia Civil de Bossòst acolli-
rà un centre d’interpretació sobre la fau-
na pirinenca i tot el que té relació amb
el nou parc que obrirà al públic el 13
d’abril. (1) Infantil de 3 a 12 anys.

(2) Grups de mínim 15 persones.

INDIVIDUAL ADULTS

12€
INDIVIDUAL INFANTIL(1)

8€
GRUPS ESCOLARS(2)

6€
GRUPS ADULTS

10€
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