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ITMAR FABREGAT

Fiscalia investiga el sistema
anticigonyes de la Catedral
Després de la polèmica al quedar atrapades aus a les xarxes ||
Ipcena, satisfeta per mantenir nius als contraforts
AINHOA PAQUICO

❘ LLEIDA ❘ La fiscal de Medi Ambient ha obert diligències per
determinar si el sistema instal·lat a la Catedral Nova de
Lleida per evitar la nidificació
de les cigonyes podria ocasionar algun perjudici a aquesta
espècie protegida, segons van
confirmar fonts judicials. L’entitat ecologista Ipcena apunta
que la investigació se centraria en el mecanisme giratori
instal·lat a les cúpules i altres
punts de la coberta. L’obertura de diligències judicials contrasta amb el principi d’acord
assolit dimecres entre el bisbat,
la Generalitat, la Paeria i ecologistes per fer compatible la
continuïtat de les cigonyes a la
Catedral amb la preservació de
l’edifici, com va publicar ahir
aquest diari. La idea és mantenir els nius als edificis durant
l’actual època de cria i, quan
finalitzi, traslladar-los a una
altra ubicació al mateix temple,
com els contraforts.
La reunió va ser programada per concloure la polèmica
generada després de quedar
atradapadas diverses cigonyes
a les xarxes antinidificació collocades a la Catedral per una
empresa contractada pel capítol, que van acabar sent tallades pels Bombers. També en
va quedar atrapada una altra
a l’església vella de Sant Martí
i una altra, que va morir, a la
de Santa Maria de Gardeny.

Plaga. Erugues de la processionària al parc de Santa Cecília, en una
zona freqüentada per persones que passegen el gos.

La retirada d’un sistema antinius a Santa Maria de Gardeny.

EN SUSPENS

Els ecologistes deixen en
“suspens temporal” la
querella contra el bisbat,
capítol i administració
Precisament, ahir un operari
va retirar un antic sistema antinius d’aquesta última parròquia, i els ecologistes van criticar que se n’hagi instal·lat un
altre, unes hèlixs, per espantar
les aus.
Seo/BirdLife i Ipcena van
reconèixer a la reunió que els
nius de la façana de la Cate-

dral no ofereixen garanties de
seguretat.
Així mateix, Ipcena va esgrimir un informe d’un arquitecte
que indica que els contraforts
estan en bones condicions i
podrien acollir nius. Les dos
organitzacions es van mostrar
satisfetes pel resultat de l’encontre, però van remarcar que
“no acceptarem que es plantegi
l’expulsió de les cigonyes de la
Catedral”. No obstant, van indicar que “deixem en suspens
temporal la presentació de la
querella contra l’administració, el bisbat, el capítol i l’empresa instal·ladora per afavorir
l’acord.”

Processionària al parc
de Santa Cecília
❘ LLEIDA ❘ El parc de Santa Cecília, a la falda de la Seu Vella, està afectat per una plaga
de processionària. Persones
que passegen els gossos en
aquesta zona asseguren que
està atapeïda d’erugues, amb
el conseqüent risc per a les
mascotes, ja que provoquen
urticària.
Així mateix, dies enrere
l’escola bressol La Faldeta,
situada a Camp de Mart, va
haver de restringir durant un
dia l’ús del pati a causa de

SALUT

URBANISME PARTICIPACIÓ CIUTADANA
MAGDALENA ALTISENT

PDeCAT insta a publicar
totes les factures
❘ LLEIDA ❘ El grup del PDeCAT denunciarà avui a la
comissió de transparència
que el govern municipal incompleix amb l’obligació
determinada al cartipàs
de publicar totes les factures de l’ajuntament en tres
mesos perquè puguin ser
consultades.

Crítiques al cap de
gabinet d’alcaldia

Presentació als veïns del Pla d’Ordenació Urbanística
❘ LLEIDA ❘ El tinent d’alcalde Fèlix
Larrosa i el coordinador d’Urbanisme, Joan Blanch, van
presentar ahir al centre cívic
de Balàfia el Pla d’Ordenació

Urbanística Municipal representants d’entitats veïnals i del
tercer sector.
L’aju nt a ment de L leid a
també ha explicat aquesta

la plaga de processionària
per evitar que els nens patissin cap reacció al·lèrgica
o urticant.
Una portaveu del centre va
indicar que l’endemà del seu
avís ja havien estat retirades
les erugues.
L’aparició de processionària és relativament habitual
tant al parc de Santa Cecília
com a la part baixa del turó
de Gardeny, i la Paeria acostuma a prendre mesures per
eliminar la plaga.

setmana aquest pla al gremi
de constructors, als col·legis
d’arquitectes, aparelladors
i enginyers i als agents de la
propietat immobiliària.

❘ LLEIDA ❘ La Crida i el Comú
veuen “intolerable” que el
cap del gabinet d’alcaldia,
José Crespín, empenyés
una manifestant que esbroncava l’alcalde en la
inauguració de l’obra Presos polítics, al Museu de
Lleida. La Crida portarà
el tema a la comissió de la
salvaguarda dels drets de la
ciutadania. Crespín va dir
que, en una situació molt
tensa, va fer pas al cotxe de
l’alcalde.

Els casos de
grip continuen
baixant, amb
un 25% menys
❘ BARCELONA ❘ Els casos de grip
a Catalunya continuen baixant una setmana més i ja
s’atansa al llindar epidèmic,
que per a aquesta temporada s’ha fixat als 109,4 casos.
Durant l’última setmana, la
taxa es va situar en 114,68
casos, bastant per sota els
153 de la setmana anterior,
un 25% menys.
Tanmateix, segons el
departament de Salut, la
circulació mixta de virus
de la grip A i B es preveu
que continuï en les properes setmanes i no s’espera que l’epidèmia finalitzi
immediatament. Entre el
26 de febrer i el 4 de març,
la taxa d’incidència de síndrome gripal va presentar
un descens en tots els grups
d’edat.

