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Jordà portarà a l’Executiu la 
polèmica de l’ós al Pirineu
Ramaders del Sobirà traslladen la preocupació a la consellera || 
El Govern debatrà sobre el futur de Goiat pels atacs

FAUNA GRANS DEPREDADORS

Imatge de la reunió que la consellera Jordà va mantenir ahir amb els ramaders del Sobirà a Sort.

TERESA JORDÀ/TWITTER

X. RODRÍGUEZ / E. FARNELL
❘ SORT ❘ La consellera d’Agricul-
tura, Teresa Jordà, es va com-
prometre ahir a Sort que l’Exe-
cutiu assumeixi el debat sobre 
la convivència de la fauna sal-
vatge i la ramaderia extensiva 
i que la Generalitat decideixi 
què fer amb l’ós Goiat. Aquest 
exemplar ha desencadenat la 
polèmica al Pirineu després 
que la conselleria de Territori 
i el Conselh Generau detectes-
sin un comportament anòmal. 
A més, el govern aranès i sin-
dicats i organitzacions agràries 
demanen que es capturi Goiat i 
sigui tornat a Eslovènia. Fonts 
de la conselleria van explicar 
que Jordà va mantenir una re-
unió amb ramaders del Sobirà, 
en la qual li van traslladar la 
preocupació pels atacs de l’ós 
a bestiar. A la trobada també 

van assistir representants dels 
Agents Rurals i el director ge-
neral de Polítiques Ambientals, 
Ferran Miralles.

El president del consell del 
Sobirà, Carles Isús, va indicar 
que els ramaders també van 
transmetre a la titular d’Agri-
cultura el seu malestar pel pe-
rill de propagació de malalties 
com la tuberculosi bovina al 

bestiar a través d’animals sal-
vatges portadors de la malaltia 
i van reclamar un calendari per 
cobrar les subvencions. Els ra-
maders del Pallars Sobirà van 
ser taxatius davant la polèmica 
de l’ós i van reclamar la reti-
rada immediata de Goiat, va 
explicar Isús. 

“Mentrestant, s’ha d’iniciar 
un debat per veure si aques-
ta espècie pot conviure amb 
la ramaderia del territori.” El 
consell del Sobirà convocarà 
d’aquí a una setmana un con-
sell d’alcaldes al qual convida-
rà els ramaders per consensuar 
un criteri únic d’acció per re-
soldre convivència amb l’ós. 
Isús va defensar la necessitat de 
traslladar al Govern la proble-
màtica de l’ós: “Ha de conver-
tir-se en una qüestió de país”, 
va dir.

LA DADA

15
ATACS DES DE L’ABRIL

Goiat ha protagonitzat quinze 
atacs des de l’abril a Aran, el 
Sobirà i França.

❘ LES BORGES BLANQUES ❘ El con-
curs d’idees que l’ajuntament 
de les Borges va convocar el 
mes de març passat per tri-
ar el disseny del futur tea-
tre municipal va rebre una 
desena de propostes, de les 
quals n’hi ha actualment 
tres que opten a aconseguir 
aquest contracte. Així ho 
va explicar l’alcalde, Enric 
Mir, que va apuntar que es-
peren poder adjudicar-lo el 
mes d’agost. El consistori va 
optar per un concurs d’idees 
seguint el consell del Col·legi 
d’Arquitectes de Lleida. 

El futur teatre municipal, 
previst en un solar de 1.460 
metres quadrats al carrer 

Borges del Camp requerirà 
una inversió que s’estima en 
1,7 milions d’euros. L’ajun-
tament planteja que tingui 
una capacitat d’unes 360 
places i que tingui també al-
tres usos com a sala de ball i 
auditori. A banda de versa-
tilitat, el concurs atorga les 
puntuacions més grans a les 
propostes que incloguin me-
sures per reduir en consum 
d’energia i que no requerei-
xin un manteniment costós. 
Val a recordar que les Borges 
ja va plantejar fa una dècada 
la construcció d’un teatre, un 
projecte que va ser objecte 
de polèmica i que va quedar 
aparcat per la crisi.

Les Borges rep una 
desena de propostes  
per al nou teatre

MUNICIPIS EQUIPAMENTS

Denuncien pintades en un cotxe a Coll de Nargó

❘ COLL DE NARGÓ ❘ La regidora Eli Garrabou de l’ajuntament de 
Coll de Nargó va denunciar ahir abans els Mossos pintades 
al seu vehicle. El cotxe va aparèixer ahir totalment tenyit 
de roig i blau. L’edil va presentar denúncia encara que no 
va atribuir els fets a un atac personal.

Primer concert del Garrigues Guitar Festival

❘ EL COGUL ❘ 150 persones van assistir divendres al primer con-
cert al Cogul de la 7 edició del Garrigues Guitar Festival, 
que acollirà una desena de propostes durant el mes.


