
Regió7DIJOUS, 10 DE MAIG DEL 201814

SOCIETATCERDANYA/ALT URGELL

La Cerdanya proposa una nova
cita acadèmica per donar a conèi-
xer al món científic i al públic en
general els nous estudis sobre fau-
na i flora. Es tracta de les Jornades
de Fauna de Cerdanya, que han
impulsat conjuntament el Grup
de Recerca i el Parc Natural del
Cadí-Moixeró. La cita, aquest dis-
sabte, 12 de maig, al Museu Cerdà
de Puigcerdà, se celebrarà cada
dos anys de manera itinerant. 

El portaveu del Grup de Recer-
ca, Enric Quílez, ha explicat que
l’entitat i el parc del Cadí-Moixeró
feia anys que parlaven d’organit-
zar una jornada d’aquesta mena
per divulgar aspectes de la fauna
i la flora de la Cerdanya descone-
guts pel gran públic. Així, les jor-
nades han d’esdevenir l’espai més
natural perquè s’hi exposin els
nous treballs científics que es fan
a la vall. 

Quílez ha avançat que de ben
segur les jornades tractaran la fau-
na i la flora de manera alterna en
cada edició. Així, en aquesta pri-
mera s’hi presentaran sis ponèn-

cies: «La importància territorial
d’algunes poblacions d’odonats a
la Cerdanya», de Josep Monterde;
«El mussol de les muntanyes», de
David Potrony; «La gestió del cér-
vol: problemes i oportunitats’» de

Jordi Garcia-Petit; «Ratpenats de
la Cerdanya», de Carles Flaquer;
«Els urodels (salamandres i tri-
tons) de la Cerdanya», d’Albert
Montori; i «Biologia, ecologia,
gestió i conservació del gall fer

(Tetrao urogallus)» de Lluís Serra.
La jornada es clourà al migdia
amb un debat. El Grup de Recerca
ha anunciat que probablement
les ponències també es publica-
ran a la revista científica Ker.

MIQUEL SPA PUIGCERDÀ

La Cerdanya organitza unes jornades
per divulgar els nous estudis sobre fauna 
El Grup de Recerca i el parc del Cadí-Moixeró impulsen la proposta entre científics i públic en general

ARXIU/ACN

Un voltor dels que habiten a la serra del Cadí, l’únic entorn natural d’Europa amb els quatre tipus de voltor

L’Ajuntament de la Seu ha pre-
sentat una guia d’estiu per als
nens i joves de la comarca amb 45
activitats de lleure, esportives, na-
tura, dansa i aigua. 

Segons ha explicat el mateix
consistori, les propostes van adre-
çades a nens d’entre 3 i 12canys i
a joves més grans. La guia recull
totes les activitats de lleure i espor-
tives que organitzen tant els ajun-
taments com associacions, enti-
tats esportives i empreses de la co-
marca. 

Una de les novetats del progra-
ma d’enguany és el taller de llen-
guatge de signes, adreçat a infants
i adolescents d’entre 8 i 16 anys. El
taller es farà l’última setmana de
juny a l’Oficina Jove de l’Alt Urgell.
Aquesta activitat anirà a càrrec de
la Federació de Persones Sordes
de Catalunya, i s’impartirà a través
del joc i de diferents dinàmiques
per aprendre la llengua de signes
catalana d’una manera divertida,
segons ha explicat l’Ajuntament.
La previsió dels responsables mu-
nicipals és que uns 2.000 nens i jo-
ves participin en les activitats, que
conduiran 150 monitors. 

REDACCIÓ LA SEU D’URGELL

La Seu inclou un
taller de llengua
de signes al pla
d’activitats d’estiu

 La primera edició de les rutes guiades Arquitectour Pirineu, celebrada el
cap de setmana, va assolir una participació de 40 persones, xifra que ha supo-
sat un èxit, segons han remarcat els seus responsables. El delegat al Pirineu del
Col·legi d’Arquitectes de Lleida, Ricard Lobo, ha argumentat que la sortida «ha
permès apropar la feina del desaparegut arquitecte Lluís Vidal Arderiu a la ciu-
tadania». La proposta consisteix a fer excursions seguint l’obra d’un arquitecte.

Èxit de la primera excursió sobre arquitectura
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