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COMARQUES

MEDI AMBIENT PROTECCIÓ

Els espais protegits al pla de Lleida
ja són el 15 per cent de Catalunya

Després de la inclusió de set més ja són vint que representen gairebé 5.000 km2
LLEONARD DELSHAMS

MARÍA MOLINA

❘ CASTELLDANS ❘ Els Espais Naturals de Ponent incorporen des
d’aquest any set nous enclavaments dins de la llista de zones
protegides del pla de Lleida.
Són les valls del Sió i Llobregós, les confluències del Segre
i la Ribagorçana, del Segre i la
Pallaresa, els plans de la Unilla, entre Almenar i Alguaire;
la serra Llarga-secans de la Noguera, el Montsec i els vessants
de la Noguera Ribagorçana. Se
sumen als tretze que ja formen
part d’aquesta catalogació des
de fa dos anys i que són l’aiguabarreig Segre-Cinca, els
secans de Mas de Melons-Alfés, secans del Segrià i Utxesa,
serra de Bellmunt-Almenara,
secans de Belianes-Preixana,
estany d’Ivars i Vila-sana, els
Plans de Sió, els Bessons, la
vall de Vinaixa, les muntanyes
de Prades-Serra de la Llena, Anglesola-Vilagrassa, els Tossals
d’Almatret i Riba-roja i Granyena. En total, són 4.988 quilòmetres quadrats de territori, 131

jectiu és la promoció de tots els
espais naturals del pla de Lleida,
per la qual cosa s’han duplicat
fins a quaranta-sis el nombre
d’activitats dedicades a un ampli públic, que es faran entre el
març i el setembre per incentivar el turisme amb l’observació
de flora, fauna, patrimoni històric i concerts i actuacions. Com
a novetat, s’inclou la geocerca,
activitat d’orientació que els visitants poden fer pel seu compte.

L’ós i recuperació d’espècies

La presentació dels nous espais ahir a Castelldans.

municipis de les Garrigues, el
Pla, l’Urgell i el Segrià Sud als
quals s’han adherit la Noguera, la Segarra i el Segrià Nord,
la qual cosa representa un 15
per cent de la superfície total
de Catalunya. El projecte integra tots els espais de la Xarxa
Natura 2.000. La inclusió del

Montsec no impedeix que prossegueixi el procés paral·lel per
a la declaració de parc natural,
van indicar ahir fonts de l’entitat, que va presentar les noves
incorporacions al Centre d’Interpretació de Mas de Melons,
a Castelldans, acte al qual van
assistir diversos alcaldes. L’ob-

Abans de l’acte, el director
general de Polítiques Ambientals, Ferran Miralles, va garantir
inversions pels danys que pugui provocar l’ós al Pirineu i va
tranquil·litzar sobre el possible
alliberament de més óssos, ja
que seran per repoblar el Pirineu occidental i evitar-ne la
concentració al Pirineu català.
Miralles es va congratular de la
recuperació de l’alosa Dupont
als secans d’Alfés i va confiar
que passi els mateix amb el sisó,
ara en perill.

XARXA VIÀRIA

Més de 156.000 €
per a obres a sis
camins d’Almenar
❘ ALMENAR ❘ L’ajuntament d’Almenar ha iniciat el condicionament de sis camins rurals
d’ús agrari per millorar la
seguretat viària. S’actuarà
en 5,5 quilòmetres i les obres
representaran una inversió
total de 156.544 euros. La
millora consistirà en la repavimentació per tal d’eliminar sots provocats per la
pluja i l’ús.

POLÍTICA

Viaplana, candidat
d’Esquerra a les
municipals del 2019
❘ LA SEU D’URGELL ❘ La secció local d’ERC a la Seu d’Urgell
va escollir ahir per unanimitat Francesc Viaplana com
a candidat a l’alcaldia de la
capital de l’Alt Urgell a les
municipals del 2019. ERC
va celebrar una assemblea
extraordinària per votar la
candidatura. Viaplana, de
36 anys, és enginyer forestal i actualment és portaveu
d’ERC a l’ajuntament.

