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2,70€ 

Atreu diversos centenars de persones a Balaguer 
El conill, d'animal de 
bosc a ser una plaga 
per als cultius 

per al sector 
agroalimentari 

Lleida registra més d'un 
rescat de muntanya al dia, 
el doble que fa deu anys 
Rècord li El2021 els Bombers van efectuar-ne 397, xifra mai assolida abans, 
i el primer semestre del2022 en porten 202, de manera que continuen a l'alça 
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El festival Monegros torna amb rècord 
Després de vuit anys d'aturada, ha venut les 55.000 entrades disponibles en una edició amb 
escenaris més espectaculars que mai i en la qual el rap se suma a la música electrònica 
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Les escales i el 
pont penjant 
de Mont-rebei, 
tancats fins a 
final d'any 
A partir del 8 d'agost, per 
a una reforma integral 

El ministeri d'Agricultura tanca
rà a partir del proper 8 d'agost 
i fins a final d'any les escales 
que donen accés al congost de 
Mont--rebei a Viacamp (Osca) 
i el pont penjant del Siegué, a 
Àger, que connecta Catalunya 
amb Aragó, per procedir a una 
reparació integral en què inver
tirà 450.000 euros. 

COMARQUES 114 

Tanca portes la 
joieria Lavaquial, 
la quarta botiga 
més antiga de l'Eix _ 
La botiga Lavaquial, fundada el 
1890, va posar ahir el punt final 
a més de 131 anys d'història. El 
local serà ocupat per la joieria 
Carlos Solans. 
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Deixa el pis on vivia a 
Bell-lloc per la brutícia 
acumulada al bloc 
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El consumidor paga un 
35% més per la fruita 
de pinyol que fa un any 

ECONOMIA I 23 

GRATUli Pla de tractament complet SESSI-.. n:-r\.\1..10 A I SEGURA 
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Els Bombers han fet aquest any més de 200 intervencions en el medi natural, una xifra lleugerament superior 
al mateix període del2021. L'any passat es va tancar amb 397 intervencions, una xifra rècord i el doble que fa 
una dècada. Una gran part s'ha portat des de la base permanent dels GRAE a l'aerop_ort de la Seu d'Urgell. 

EMERG~NOES BALANÇ 

Els rescats de muntanya s'han doblat 
durant la darrera dècada a Lleida 
Les xifres d'aquest any, amb uns 200 en sis mesos, confirmen la tendència a l'alça 
ALBERT GUERRERO 
I LA SEU D'URGELL I En el que va 
d'any, fins al 18 de juliol, els 
Bombers de la Generalitat han 
dut a terme 202 rescats i recer
ques en el medi natura} a les 
comarques de Lleida. Es una 
xifra lleugerament superior a 
la del mateix període de l'any 
passat, quan hi va haver 191 
casos entre 1'1 de gener i el 31 
de juliol. Va en la línia de l'any 
2021, que es va tancar amb 397 
intervencions, una xifra rècord. 
Aquest registre supera en un 
21% la que hi va haver el2020 
(328) i és més del doble de la que 
hi havia fa una dècada. El2012 
van ser 192. 

El principal motiu de l'incre
ment és l'augment de l'afluència 
de persones en espais naturals, 
principalment de muntanya 
amb el boom d'activitats com 
excursionisme, barranquisme, 
escalada o la recerca de bolets. 
"És una cosa lògica, més per-

BASE A LA SEU D'URGELL 

Els GRAE compten des del 
juny de l'any passat amb 
una base permanent a 
l'aeroport de la Seu 

sones equival a més rescats", 
comenta un dels integrants dels 
equips del Grup d'Actuacions 
Especials (GRAE) que hi ha a 
la base de la Seu d'Urgell. 

Precisament, els Bombers van 
estrenar el juny de ljany passat 
la nova base permanent de res
cat del GRAE i de mitjans aeris 
a l'aeroport d'Andorra-la Seu 
d'Urgell. 

En el seu primer any, des 
d'allà s'han dut a terme al vol
tant de 250 actuacions. Encara 
que la majoria han estat al Pi
rineu lleidatà -on poden arribar 
en qualsevol punt en un màxim 
de 15 minuts-, poden acudir a 
qualsevol emergència de la se
ua especialitat que es produeixi 
a Catalunya. Els GRAE comp
ten també amb les bases d'Olot 
i Cerdanyola del Vallès. -

Amb el SEM, millor atenció 
L'altre gran salt de qualitat, a 

banda de la base permanent, va 
ser la incorporació 1'1 de juliol 
de l'any passat de metges espe
cialistes en urgències del Sis
tema d'Emergències Mèdiques 
(SEM) en els rescats, la qual 
cosa permet una atenció sani
tària immediata i, a més, l'en-

397 
INTERVENCIONS EL 2021 

Els Bombers van fer el 2021 a Llei
da 397 operatius davant dels 328 
del 2020, un 21% més 

Evolució dels rescats 
dels Bombers al 
medi natural 

227 

215 
192 

DADES 

RESCATS AQUEST ANY 

Fins allS de juliol d'aquest any, 
s'han dut a terme 202 sortides, un 
lleuger ascens respecte al 2021. 

329 
306 

299 

CASOS A LA VAL D'ARAN 

És la zona de la província on es re
gistren més intervencions i el se
gueix el Sobirà, amb 28. 

397 

/ 
328 

285 

Total 3 576 Fins al 
rescats • 18de 

juliol. 202 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

SERVEIS A CATALUNYA 

En el primer semestre de l'any 
s'han comptabilitzat gairebé un 
miler de casos a Catalunya. 

Un augment sostingut 
a causa de l'augment 
d'activitats 

• El principal motiu que 
explica aquest increment 
sostingut de rescats al 
llarg de l'última dècada 
és l'increment de perso-
nes que fan activitats en 
el medi natural. 

Imatge d'un dels equips GRAE dels Bombers de la Generalitat que va estar de guàrdia el dia 13 de juliol a l'aeroport de la Seu. 

trada directa al sistema de Salut 
Pública de la persona assistida 
gràcies al dispositiu tablet de 
l'Estació Clínica d'Emergències 
(ECE). D'aquesta manera, una 
mateixa unitat-que està forma
da pel pilot, operador de grua, 
dos rescatadors i el metge del 

SEM-efectua tant el rescat com 
l'assistència sanitària, a part de 
poder monitorar el pacient i co
mençar a aplicar al mateix mo
ment maniobres. 

Quant a la tipologia d'inter
vencions, de les 202 en el que 
va d'any, 152 han estat rescats 

de muntanya -un 75,2 per cent 
del total-, seguits de 36 recer
ques de persones perdudes, 11 
rescats i recerques al medi aquà
tic (rius, pantans ... ) i rescats en 
coves o pous. 

Per comarques, la Val d'Aran 
lidera el rànquing amb fins a 81 

intervencions, seguida del Pa
llars Sobirà (28) i la Noguera 
(23). La resta s'han dut a terme 
a l'Alt Urgell (19), el Pallars Jus
sà (18), l'Alta Ribargorça (11), 
el Solsonès (7), el Segrià (7), la 
Segarra (4), l'Urgell (2) i les Gar
rigues (2). 
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COMADQ jUES E~s ~os.sos aten.en 4 do~es al dia per Est~rri d'Àneu ~illorarà el carrer 
~ vrolenoa masclrsta a Llerda. MaJor per als vranants. 
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TURISME EQUIPAMENTS 

Les escales de Mont-rebei tanquen al públic 
almenys fins a .final d'any per ser reparàdes 
Reforma integral de les passarel·les i del pont penjant del Siegué, que uneix Catalunya i Aragó, amb una 
inversió de 450.000 euros li Han d'estar a punt abans del període de nidificació del trencalòs 

PREVISIONS 

Turistes navegant en caiac al pantà de Sant Llorenç. 

Les escales adossades a la roca que seran restaurades íntegrament després de deu anys. Lleida confia a repetir a l'agost 
el-ple turístic de l'any passat E. F ARN ELL I R.R. 

I LLEIDA I El ministeri d'Agricul
tura tancarà a partir del dia 8 
d'agost les escales que donen 
accés al congost de Mont-rebei a 
Viacamp (Osca) i el pont penjant 
del Siegué, a Àger, que connecta 
Catalunya i Aragó. Aquest pas 
estarà tallat almenys fins a final 
d'any per dur a terme repara
cions, en les quals s'invertiran 
450.000 euros. 

Les escales i el pont,.inaugu
rats el2013, reben cada any en
tre 100.000 i 150.000 persones. 
L'actuació preveu una reforma 
integral de les dos passareHes 
de fusta adossades a la roca per 
adequar-les a l'elevat trànsit de 

MUNICIPIS ROBATORIS 

persones, superior a l'inicial
ment previst, i millorar la seua 
seguretat. Una, de 83 metres 
de longitud, permet ascendir 
aproximadament 33 metres en 
vertical; l'altra, d'uns 62 metres 
en horitzontal, salva un desni
vell a la roca d'uns 50 metres. 

El30 de desembre 
L'alcalde de Viacamp, Al

freda Pociello, va assenyalar 
que la previsió del ministeri és 
finalitzar les obres el30 de de
sembre, abans de l'inici del perí
ode de nidificació del trencalòs 
a les parets verticals. "Confiem 
que així sigui, perquè més enllà 
del desembre, fins al juliol no 

Roben cable de la llum del 
polígon de Torrefarrera 
I TORREFARRERA I L'ajuntament 
de Torrefarrera ha denunciat 
aquesta setmana davant dels 
Mossos d'Esquadra un robatori 
de cable de l'enllumenat públic 
del polígon industrial, una part 
del qual s'ha quedat temporal
ment.sense llum a la nit. Els 
lladres van desconnectar un 
dels transformadors elèctrics 
de la zona per interrompre 
el subministrament elèctric i 
poder emportar-se prop d'un 
quilòmetre de cable de coure. 

El furt va tenir lloc dijous a la 
nit i es creu que va ser cap a 
les tres de la matinada. El cost 
del material sostret es calcula 
en uns 14.000 euros, encara 
que l'alcalde, Jordi Latorre, 
va recordar que l'import de la 
reparació que haurà d'assu
mir el municipi serà superior 
a aquesta xifra: al cost de re
posar els 980 metres de cable 
robat s'afegirà el dels treballs 
per instaHar-lo per tornar la 
llum a la zona afectada. 

es podrà tornar a actuar per la 
nidificació i això suposaria dos 
temporades sense tenir obert el 
sender natural de Montfalcó", 
va dir. 

"Cal substituir les peces que 
suporten les escales, l'estructura 
serà nova i la plataforma on es 
trepitja, també", va explicar el 
primer edil. 

"Hi ha ancoratges que es dq
blen i hem hagut d'arreglar-los 
perquè suposaven un perill, i 
en alguns punts el pas és molt 
estret", va afegir. Després de 
l'escales s'afrontarà la millora 
del pont penjant, que ja va haver 
de ser reparat fa quatre anys per 
seguretat. 

TURISME DIVULGACIÓ 

• El patronat de Turisme 
de la Diputació espera una 
ocupació mitjana del 80% 
a l'agost, encara que en les 
tres primeres setmanes pot 
assolir el 95% i arribar al ple 
en el pont de la Mare de Déu 
d'Agost. Aquest organisme 
preveu revalidar els bons 
resultats del 2021, el millor 
de la història amb 550.000 
visitants i 1,5 milions de 
pernoctacions. El director 
del Patronat, Juli Alegre, va 
valorar que les xifres rècord 
de pernoctacions durant el 

primer semestre de l'any 
evidencien que la pandèmia 
ha propiciat un "redescobrí
ment" del turisme de munta
nya i naturalesa. 

La campanya turística es 
desenvolupa en un estiu de 
forta sequera que condiciona 
ja algunes activitats lúdiques. 
El baix nivell de l'aigua impe
deix navegar per Mont-rebei, 
mentre que espais naturals 
han tingut tancaments per 
risc d'incendis. El ràfting es 
manté gràcies a la regulació 
del cabal de la Pallaresa. 

LUrgell es·promociona a Barcelona 
i el Jussà tindrà un nou web turístic 
I LLEI DAI El consell de l'Urgell pro
mociona el turisme a la comarca 
amb dos anuncis a Barcelona. 
Els ha instal-lat a l'estació del 
metro de Sants, un punt pel qual 
passen milers de persones al dia, 
per donar a conèixer el patrimo
ni cultural i l'oferta gastronòmi
ca de la comarca. 

Aquesta iniciativa s'emmar
ca en una campanya que inclou 
també altres mitjans de-comu
nicació. Així, l'ens comarcal ha 
publicat un anunci a la revista 

Turisme Catalunya del mes de 
juny per divulgar la seua ruta 
gastronòmica. 

Aquesta publicació es dis
tribueix en oficines de turisme 
i establiments turístics de tot 
Catalunya. L'Urgell és també 
present al portal temàtic femtu
risme.cat i té el seu propi web i 
xarxes socials. 

Per la seua part, el consell 
del Pallars Jussà vol renovar 
el web turístic de la comarca i 
ha obert una licitació per disse-

nyar-la i crear la nova. Haurà 
de ser adaptable a tota mena 
de dispositius i servirà com a 
element de comunicació i apa
rador de l'oferta turística. Haurà 
de donar prioritat als principals 
atractius del territori i adaptarà 
el seu disseny a activitats temà
tiques i diferents tipus de pro
ductes. El pressupost per al nou 
web ascendeix a 25.400 euros i 
compta amb una subvenció del 
Feder per fomentar el patrimoni 
turístic. 
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SUCCESSOS BALANÇ 

Els Mossos atenen quatre dones al 
dia per violència masclista a Lleida 

EMERGÈNCIES 

Pateix cremades 
als peus i a les mans 
a Tàrrega 
I TÀRREGA I L'inquilí d'un pis va 
resultar ferit per cremades 
ahir al matí a l'encendre's el 
menjar que estava cuinat a 
Tàrrega, segons van infor
mar els Bombers de la Ge
neralitat. Va tenir lloc en un 
domicili de l'avinguda Cata
lunya i van rebre l'alerta a les 
6.50 hores. El ferit va es va 
fer cremades lleus a les mans _ 
i als peus. 

Han augmentat un 25,5% el primer semestre de l'any li Les denúncies pugen fins 
n oJI op e o e d eu es produeL ·en en l'àmbit familiar 

l.GARCfA 
I LLEIDA I Els Mossos d'Esquadra 
han atès una mitjana de quatre 
dones al dia víctimes de violèn
cia masclista a les comarques 
lleidatanes en els sis primers 
mesos de l'any. Una xifra que 
s'ha disparat un 25,5% respecte 
al mateix període de l'any passat 
i que fins i tot supera els regis
tres d'abans de la crisi sanità
ria. Segons les dades d'atenció 
policial publicades per la poli
cia catalana, entre el gener i el 
juny d'aquest any es van atendre 
un total de 723 dones víctimes 
de violència masclista, tant en 
l'àmbit de la parella com en el 
familiar, a les comarques de Po-
nent t del Pirineu. · 

Quant a les denúncies, els 
Mossos van comptabilitzar-ne 
un total de 637 en el primer se
mestre del 2022, la qual cosa 
representa un augmentdel15% 
respecte al mateix període de 
l'any passat. Val a destacar que 
la xifra és més elevada que els 
registres d'abans de la pandè
mia, quan el primer semestre 
del 2019 es van registrar 519 
denúncies per violència masclis
ta a la província. A l'augmentar 
les denúncies, també pugen les 
detencions. Concretament, en
tre el gener i el juny d'aquest 
any s'han portat a terme 246 
arrestos, entre els quals tres de 
menors d'edat, xifra que suposa 
un 20,6% més que en els matei
xos mesos del2021. 

Quant a la violència cap a la 
dona per part de la parella o ex
parella, en sis mesos els Mossos 
han atès 563 víctimes i registrat 
517 denúncies (cosa que indica 
que una mateixa persona va po
sar més d'una denúncia). Això 
implica un augment del13,3% 
respecte al primer semestre 
del 2021. Un total de 209 per
sones, entre les quals dos me-

TRANSIT EMERGÈNCIES 

Imatge d'arxiu d'una manifestació contra la-violència masclista a Lleida. 

VIOLÍ:NCIA FAMILIAR 

Les denúncies van 
augmentar gairebé un 24% 
el primer semestre amb un 
total de 160 víctimes ateses 

nors d'edat, van ser arrestades 
per presumpte maltractament. 
D'altra banda, les xifres mos
tren que dos de cada deu casos 
que acaben en denúncia són 
per violència cap a la dona en 
l'àmbit familiar, com pot ser un 
fill, un germà o un altre parent. 
En aquest cas, els Mossos van 
atendre 160 víctimes durant el · 
primer semestre i van registrar 
120 denúncies, gairebé un 24% 
més. La policia catalana va ar
restar 32 persones per mal trac-

tament familiar, de les quals una 
era menor d'edat. Val a recordar 
que durant la crisi sanitària es 
va registrar un descens del nom
bre de denúncies. Per revertir 
aquesta situació en què les vícti
mes es trobaven confinades amb 
el seu maltractador, els Mossos 
van posar en marxa diferents 
canals de comunicació, com un 
canal de missatgeria instantània 
(el WhatsApp 601 001 U2), que 
s'uneix a altres recursos com 
el telèfon d'atenció de l'Institut 
Català de les Dones (900 900 
120). Segons la policia, només 
es denuncia entre el20 i el25% 
dels casos. Els jutjats lleidatans 
van registrar l'any passat un to
tal de 1.527 denúncies per vio
lència masclista i van dictar 230 
ordres de protecció, el65,5% de 
les sol-licitades. 

Cinc ferits a causa de la irrupció 
d'un animal a I'N-260 a Soriguera 
REDACCIÓ 
I SORIGUERA I Cinc joves, un dels 
quals menor d'edat, van resul
tar ahir ferits de gravetat al te
nir una sortida de via a causa 
de la irrupció d'un animal a la 
carretera N-260 a Soriguera, al 
Pallars Sobirà. · 

Segons va informar el Ser
vei Català de Trànsit, l'avís es 
va rebre cap a les 5.00 hores, 
quan es va produir la sortida 
de via d'un vehicle al punt qui
lomètric 286. Pel que sembla, 

la causa de l'accident va ser la 
irrupció d'un animal a la carre
tera. El Sistema d'Emergències 
Mèdiques va informar que cinc 
persones, d'entre setze i vint-i
dos anys, havien resultat ferides 
de gravetat, segons fonts sani
tàries. Tres van ser traslladades 
a l'hospital Arnau de Vilanova 
de Lleida i dos més, a l'hospital 
del Pallars, a Tremp. El SEM va 
activar cinc ambulàncies i un 
helicòpter medicalitzat, amb el 
qual va evacuar un dels ferits, 

segons les mateixes fonts. Els 
Bombers també van actuar en 
l'assistència amb una dotació. 

D'altra banda, una persona 
va resultar ferida lleu en una 
sortida de via d'un vehicle a la 
C-13 a Camarasa. L'accident va 
causar retencions i es va establir 
pas alternatiu. Durant el cap de 
setmana, de cara a l'augment 
de la mobilitat a les carreteres, 
Trànsit insta la població a ex
tremar la precaució per evitar 
accidents. 

BOMBERS 

Es calcinen 3,5 
hectàrees a Castelló 
de Fañanya 
I CASTELLÓ DE FARFANYA I Els Bom
bers van treballar ahir a la 
tarda en l'extinció d'un in
cendi de vegetació agrícola 
a Castelló de Farfanya que 
va calcinar unes 3,5 hectà
rees de camps. Fins al lloc 
van acudir vuit dotacions 
terrestres i dos helicòpters. 
D'altra banda, a les Borges 
hi va haver un petit foc de 
vegetació que es va declarar 
a les 18.06 hores. 

LA CIUTAT NETA 
ÉS COSA DE TOTHOM 

Dipositant les bosses dins 
el contenidor adequat, 
millorem l'espai públic 

• AJuntament de Lleida 
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TREMP 
AJuntament . 973 65 00 05 
CAP Urgències . 973 65 28 28 
Hospital Comarcal del Pallars 973 65 22 55 

MUNICIPIS OBRES 

Creu RoJa ............... . 973 65 10 00 
Servei d'ambulàncies . . . . . . . . 904 1 O 81 08 
Farmàcies ....... Martínez .. 973 65 00 32 
. . . . . . .. ....... . Artigues . 973 6S Ol 38 
Correos. . . . . . . . . . . . . . . 973 6S 03 09 
Inem 973 6S 07 6S 
Bombers . 973 6S 08 80 
Urgències Mossos . . . . . . . . . . . . . . . 112 
Mossos d'Esquadra . . . . . • 973 65 88 00 

SORT 
Ajuntament. .. .. .. . . •. ... •... 973 62 00 10 
Creu Roja . . . .. . . . .. .• ... . .. . . 973 62 Ol 64 
Servei d'ambulàncies. ... . . . . 904 1 O 71 07 
Farmàcia .... T. Mallorqués .. 973 62 00 65 
Departament d'Agricultura, Ramaderia i 
Pesca de la Generalitat . . . 973 62 08 04 
Correos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 973 62 02 41 
Escola de P~ragüisme ... . . . . 973 62 07 75 

Esterri d'Àneu millorarà el 
carrer Major per als vianants 
Es reduirà un sentit de circulació en un tram de la via . 
E. FARNELL 
I ESTERRI D'ÀNEU I Esterri d'Àneu 
vol facilitar el pas de vianants 
al carrer Major i que aquest 
vial funcioni com a passeig. 
Per fer-ho, el consistori ha do
nat llum verda al projecte de 
reurbanització del carrer des 
del límit del nucli urbà fins 
a l'entrada del nucli antic, a 
l'encreuament on la plaça de 
l'Areny. Està previst reduir el 

INVERSIÓ 

Les obres per millorar 
aquest tram del carrer 
Major de 500 metres 
costen 668.000 eu ros 

sentit de circulació d'aquest 
t ram a un carril en el sentit 
d'entrada del poble, aprofi
tant que els carrers que arri
ben ho fan en sentit de sorti
da del carrer. Es potenciarà la 
desviació de la circulació cap 
als aparcaments públics dels 
carrers dels Esports i l'avin
guda Francesc Macià. 

El projecte preveu unes vo
reres més amples, més vege
tació al carrer i dotar aquest 

El carrer Major d'Esterri d'Àneu en què es millorarà la circulació. 

tram de poc més de cinc-cents 
metres d'una xarxa d'evacua
ció d'aigües pluvials per se
parar-les de la xarxa d'aigües 
negres. Aquests treballs també 
permetran substituir la xarxa 
general de proveïment d'ai
gua potable als trams en què 
el material o el diàmetre no és 
l'adequat. 

L'actuació preveu una in
versió de 668.000 euros i el 
consistori ja ha licitat els tre-

balls per poder adjudicar-los 
al més aviat possible. Aquesta 
actuació inclou l'ampliació de 
les voreres però s'anivellarà 
tot el vial eliminant l'esglaó 
existent actual marcant els 
pendents. 

Així mateix, es proposa 
unificar la pavimentació en 
tot el tram del carrer i millorar 
l'accessibilitat per facilitar el 
trànsit de persones , especi
alment per a la tercera edat. 

FAUNA GRANS DEPREDADORS 

Debaten com 
millorar la 
coexistència de 
l'os i el bestiar 
Albiren una ossa i 2 
cries a la Val d'Aran 
E.F. 
I LLAVORS fi La seu del Parc Natu
ral de l'Alt Pirineu a Llavorsí 
ha acollit aquesta setmana la 
reunió de la comissió cientí
fica per debatre com afavorir 
la coexistència entre l'os i la 
ramaderia extensiva. El ser
vei de fauna i flora del depar
tament d'Acció Climàtica va 
exposar mesures preventives 
de danys, que s 'han mostrat 
efectives sempre que s'imple
mentin correctament, com el 
tancament nocturn del besti
ar, gossos protectors i la v igi
lància per part dels pastors. 
El president del Parc Natural, 
Josep Quero, va explicar que 
també es va debatre sobre el 
seguiment que es porta a ter-

Un dels camps closos per a bestiar al Sobirà. 

me de la població d'ossos i de 
l'acompanyament al sector 
ramader quan hi ha un atac o 
predació. Va afegir en aquest 
sentit que s'estan buscant me
sures per millorar la coexis
tència i accions preventives 
abans que hi hagi atacs. Va as
segurar que aquest intercan
vi d'"aprenentatges" servirà 
també per vetllar perquè la 

gestió posi en relleu i utilitzi el 
coneixement local per aconse
guir un model sostenible, que 
afavoreixi la conservació dels 
ecosistemes i que es revalorit
zi la cultura local. "El diàleg 
constant amb els ramaders i 
la gent del territori ha de ser 
bàsic per aconseguir que la 
coexistència sigui possible", 
va dir. 

Jutjat de Pau .........•.....•. 973 62 00 64 
Bombers ............... . ... . 973 62 00 80 
Mossos d'Esquadra . .. . . . . .. .. 973 65 88 85 
EL PONT DE SUERT 
Ajuntament. . . . . . . . . . . . .•.. 973 69 00 05 
CAP . . . . . . . ............... 973 69 11 59 
Creu Roja . • . . ...... ·• . . ... 649 80 53 05 
Servei d'ambulàncies. ..... . . 902 45 09 02 
Jutjat de Pau ... ... . . ..•.. . ..• 973 69 OOJ7 

MUNICIPIS SERVEIS 

Oficina turisme . . ..•......... 973 69 06 40 
Farmàcia Aguilà Borràs • . . • . . 973 69 01 08 

Correos • . .. . .. . . ... . .. . . ..•.. 973 69 03 05 
C. de Recursos Pedagògics .... 973 69 03 43 
Serv. d'Extensió Agrària.... . 973 69 00 40 

Societat de Pescadors . . . . • . 973 69 OS 15 
Bombers ••..•. •... . . .. . . ... . 973 69 00 80 

Un cartell adverteix de multes per estacionar caravanes. 

La Vall de Boí estrena vigilant 
municipal per als pàrquings 
I LA VALL DE BO[ I La Vall de Boí 
tindrà aquest mes d'agost un 
vigilant municipal que vet
llarà pel compliment de les 
ordenances, bans i resolu
cions pel que fa a la circu
lació de vehicles a dins del 
municipi. 

Així mateix, gestionarà 
i regularà l'estacionament 
d'autocaravanes així com 

qualsevol altra incidència a 
la via pública, dependències 
municipals, parcs i jardins i 
mobiliari urbà. 

Aquest servei s'ha creat 
davant de l'increment del tu
risme d'autocaravanes i fur
gonetes que hi ha a l'estiu, a 
més de la necessitat d'orde
nar els espais públics i evitar 
que se'n faci un mal ús. 

Una ossa amb dos cries filmades en vídeo aquest mes a Aran. 

D'altra banda, una ossa amb 
dos cadells han estat albirats 
aquest mes de juliol a la Val 
d'Aran. La pol5lació d'aquesta 
espècie al Pirineu s'estima en 
setanta exemplars a l'espera 
de con~ixer els últims naixe
ments d'aquest any. Els albi
raments d'ossos es tornen més 
freqüents a mesura que n'aug
menta la població a tota la ser-

ral ada. L'últim va ser també a 
la zona d'Artiga de Lin, quan 
un conductor va filmar un os 
mentre circulava per la zona. 
L'animal es veu com corre uns 
metres per un camí asfaltat 
i en pocs segons s'endinsa al 
bosc. Així mateix, el mes de 
juny es va aconseguir gravar 
una parella d'aquests animals 
copulant, també a la Val. 

cfarre
Resaltado


