
Alumnes de l’Institut Hug Roger 
III de Sort han alertat que el riu 
del Cantó, al Pallars Sobirà, s’ha 
quedat sec en un tram d’uns 
400 metres. Un grup de joves 
s’encarrega d’avaluar l’estat de 
conservació i salut d’aquest riu, 
dins el Projecte Rius. Durant la 
inspecció de tardor han detectar 
un tram d’uns 400 metres total-
ment sec. A tocar d’aquest tram 
de riu van detectar una capta-

ció amb tub de formigó al mar-
ge dret. Aquest fet no l’havien 
observat en altres inspeccions i 
els alumnes han valorat “la gra-
vetat” de deixar un tram sec es-
pecialment per la flora i la fauna 
que viu a l’aigua. Per la seva ban-
da els Agents Rurals ja han cur-
sat 2 denúncies administratives 
per aquests fets; per un ús de 
l’aigua diferent de la concessió i 
per una captació superior.

Alerten que el riu del Cantó 
al Sobirà, s’ha quedat sec 
en un tram de 400 metres
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La població de voltor 
negre al Prepirineu 
arriba a la xifra més  
alta mai registrada
La Generalitat confirma que ja hi 
habiten un total de 66 exemplars
Lleida
REDACCIÓ
La població de voltor negre (Ae-
gypius monachus) al Prepirineu 
català ha assolit xifres rècord, 
segons l’últim informe elaborat 
en el marc del seguiment dut a 
terme dins del programa de rein-
troducció d’aquesta espècie a Ca-
talunya. Concretament, aquest 
2019 s’han registrat 66 exemplars 
a la Reserva Nacional de Caça de 
Boumort, dos més que l’any pas-
sat. Així, la població es manté, tot 
i que la colònia s’ha vist afectada 
per la desaparició de 5 exemplars 
i la mort d’un poll nascut el 2018.

Del total dels 66 exemplars, 32 
són reintroduïts, 25 han nascut a 
la colònia i 9 són d’origen exogen 
(6 ibèrics i 3 francesos). Per edats 
són 44 adults, 8 immadurs (de 
tercer i quart any) i 14 juvenils (de 
primer i segon any). Predominen 
els adults dins de la colònia, amb 
un 67% de la població, mentre 
que es manté el número de ju-
venils, amb un 21 %, i disminueix 
el número d’immadurs, amb un 
12%. Alguns exemplars fixats han 
passat a ser flotants, ja que s’han 
dispersat de la zona de l’àrea de 
reintroducció.

Per sexes, existeix encara un 
desequilibri, amb 33 mascles, 27 
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femelles i 6 de sexe desconegut. 
Això fa que els mascles, en no tro-
bar parella, no es quedin a la colò-
nia i acabin marxant a buscar-la 
en un altre lloc.

NOMBRE DE PARELLES

Pel que fa al nombre de pare-
lles, també s’ha assolit el màxim 
històric, amb 20 al final de l’època 
reproductora de 2019. D’aques-
tes, cinc corresponen a parelles 
que s’han format de nou aquesta 
temporada de cria, i 15 ja existien 
al principi de temporada.

Del total de parelles, se n’han 
reproduït 14, i han nascut 10 
polls. D’aquests, cinc han desa-
paregut del niu i cinc han volat. 
Tanmateix, enguany, els polls han 
presentat condicions de pes i des-
envolupament desfavorables, 
amb un índex d’ èxit reproductor 
de 0,36%, dels més baixos des 
de 2015.Els voltors negres de la 
colònia de Boumort utilitzen prin-
cipalment 2 punts d’alimentació 
suplementària dins de la vall de 
Carreu, el punt d’alimentació es-
pecifica (PAE).

Apadrinament 
del parc de la 
Font de l’Estany 
de Guissona
FEDAC Guissona va iniciar 
aquest dilluns un nou projecte 
d’apadrinament del patrimo-
ni local, centrat enguany en 
el parc de la Font de l’Estany. 
Com anteriorment havien dut 
a terme amb el Pou del Gel 
guissonenc, el centre es com-
promet a vetllar pel bon man-
teniment del parc.

Compromís X Pirineu denuncia 
tractes de favor en assumptes 
urbanístics a pobles de la co-
marca de l’Alt Urgell. La forma-
ció a Peramola reclama al ple-
nari que es respecti l’ús públic 
dels camins. “Des de Compro-
mís creiem que els nostres po-
bles necessiten alcaldes i regi-
dors rigorosos en el compliment 
de la llei i no per afavorir a un 
quants”.

Compromís 
denuncia tractes de 
favor al Pirineu
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