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'tes polítiques d'urbanisme no 
sempre entenen la muntanya" 
Un expert de la Universitat de Cantabria demana a Ueida preservar el Pirineu 
M. CODI NAS 
1 LLEIDAI "L'urbanismc no sempre 
ontén bé la muntanya porque de 
vegades no es té en compte )'im
pacte ambiental de l'emprem
ta de l' home en aquest tipus 
d'ecosistemes." Així va opinar 
Juan Cados Garcfa Codron, 
professor de la Universito l de 
Conlabria i expert en geogra(ia, 
urbanismo i ordcnaci6territo
rial, a la conferencia inaugural 
de la segona edició del master 
en Gesl i6 d'A rees de M unta nya 
de In UdL litulnda L'ordenaci6 
de les arces de muntmrya: nous 
reptes pera vclls paisafges. A 
la xMrada, García va explicar 
la falta de consens intemncional 
que hi ha actualmcnt per definir 
que s6n les arces de muntanya i 
de quina manera :tfecto aixo o 
l'hora de definir unes polítiques 
comunes pera aquestes zones. 
Aquest professot· va analitza r 
els usos que es dóna a ls dife
rents nivells de muntanya de
penent de )'alt itud, a lltora que 
va ress:tllar els patrons que es 
rcpcteixcn en les dinñmiques 
que hi ha entre el desenvolupa
ment economic d 'aquestes zones 
i l'evolució de la demografía. 
Finalment, García va defensor 
"el gran valor immaterial de la 
muntanya i la importancia de 
preservnr· lo", i també vo ani
mar e ls a lumnes del master a 
teniruna visió global i multidis
cipliniiria a l momcnl de prcn
drc decisions alllargde la seua 
carrera professioMI. Duran! e l 

torn de preguntes el públic va 
interpel·lar García, que va ser 
cocreador de la Fundación Oso 
Pardo de Cantñbria, sobre In 
gestió deis cxcmplars d 'ós con
flictius a Catalunya com són 
G oint o Cachou, o la qua! coso 
e ll va opinar que, n diferencia 
de Cantabria, la convivencia en
tre óssos i ramaders aquí no ha 
cstat contínua i cls cxemplars 
introdults des de rora tenen ha
bits diferents. 

Master pionera I'Estat 

FAUNA GRAN S DEPDREDADORES 

• El mñstcr, que té u na part 
presencial al Rectoral, tallcrs 
a I'Ait Pirineu i Aran i una 
part virtual coordinada pcl 
professor lgnasi Aldoma, 
compta ambla participaci6 
de cinqua ntn experts pro
cedents de les universitats 
de Barcelona, Autonoma de 
Barcelona, Lleida, Girona i 

Les mesures per foragitar Goiat, 
a debat avui a Madrid 
El Conselh i ramaders han demanat la seua expulsió i la de Cacho u 
X.R. tius i que "si s'hn d'cxtrcure un 

excmplar, s'extregui". No obs
tan!, vn apuntar que la decisió 
d'cxpulsar del Pirineu qunlsevol 
d'aquests dos exemplnrs l' ha de 
prendre una comissióde tiknics 
formada pel Consclh Gcnerau, 

Rovirn i Virgili de Tnrragona 
- majoritariament gcografs, 
pero també geolegs i econo
mistes- , és el primer master 
de l'Estat en gestió de mun
tanya i un deis pocs del món 
que se centra en la pla nifi
cació i gcsti6 del desenvolu
pament sostenible d 'aquests 
territoris. 

MEDI AMBIENT AUS 

COMARQUES 13 1 

CERTAMENS 

Salardú reuneix 
200 ramaderies 
a la fira 
1 SALARO() 1 La població de Sa
lardú, a Naut Aran, va cele
brar ah ir la fira mmndera, 
en que van participar unes 
200 ra maderies d 'Aran i els 
Pallars, segons va explicar 
l'ukoldc, César Ruiz Cane
la. En total, es van presentar 
fins a 300 caps d 'anirnals en
tre cnvalls, ovelles i vaques. 
El primer edil va asscgurar 
que el certamen manté en
cara l'csscncia del certamen 
des de fa més de 100 anys, 
que era la compravcnda de 
besl iar abans de l'hivcrn. 
Avui sera el torn de Vielhn 
que celebrara la {ira . 

LLAR 

Almacelles creix 
i demana més 
habitatges 
1 ALMACRLES 1 Almaccllcs recla
ma que a causa de l'augment 
ininterromput de la població 
des del 1996, que segons as
scnyala el pndr6 municipal 
se situa actualment en 7.255 
habitants, s'ha detecta! que 
hi ha una demanda de pisos, 
tant de lloguer com de com
pra, que no pot absorbir l'es
cassn oferta existen!. 

A. més a més, tnrnbé de
nuncia que hi ha uns cenl ha
bitatges que són propietat de 
la Snrcb o de fons privats que 
dHicu lten la seua posada en 
venda. 

llliiDA I El Conselh Generau,la 
Gcneralila t, I'Estat i e l govcrn 
nrngoncs es reunirun avui a 
Madrid per analitzar la situ
ació deis óssos a l P irincu, per 
parlar de la possible expulsió 
del polcmicGoiati examinare) 
comportamenlo d 'óssos proble
millics a la scrralada. El síodic 
d'Amn, Paco Boya, va explicar 
ah ir que a la reunió es parlarñ 
" de tots els exemplnrs", indos 
Cachou, que només durnnt e l 
mes passat va protagonitzar 
cinc a tacs a bestiar equí. Boya 
va apuntar que la cimera que 
tindri\ lloc avui serviri\ pcr dc
batre si els "protocols d 'actuaci6 
funcionen". Així mateix, va as
scgumr que es plantcjarn que In 
"capacitat de reacció sigui més 
agil" davanl deis óssos conflic-

EXPERTS 

va aclivar a ('abril després del 
p rimer a tac de Goia t després 
de la hibcrnnció. Aquesta fnse 
consistcix en mesures per foro
gitar els plantígrads després de 
les predacions i intentar canviar 
ailcf el seu comportnment. Per 
part del govern central , part i
cipara en la reunió el secretad 
d 'Estat de Medi Ambient, Hugo 
Morón. 

Lu entltats Trenca 1 GREFA prene n da des d e crles d e vo llor. 

Una comissió de tecnics 
haura de prendre la decisió 
final sobre la retirada 
deis dos exemplars 

Aragó, Navarra i e ls governs 
d' Esponya i Fran~a, que van ser 
e ls que van rotificar el protocol 
d' intcrvcnció d'óssos, l'nny pas
sa t. De moment, el protocol es 
troba a la segona !ase, q ue es 

S'ha de recordar que el Con
se lb Generau i ramader·s han 
demanal en di verses ocasions 
l'expulsió de Goiat i de Cachou. 
De la mate ixa manera , el con
seller de Territori , Da mio Cal
ve!, va obrir la porta o aquesta 
possibilitat e l mes passat, des
p rés de is reiternts a tacs de is 
dos cxcmplors i va quolificar 
e ls seus comportaments com a 
"anomals". 

Fins a 66 exemplars de voltor al 
Prepirineu, una xifra de record 
1 LLEIDAI La poblaci6 de voltor 
negre al Prepi rineu ha nrri
bat a xHres record . Aquest 
any s'han registrat seixanta-sis 
exemplars a la reserva de ca
~a de Boumort, dos més que 
e12018. Del total, 32 aus són 
reintrodm·des, 25 han nascu t a 

la colonia, 6 són d'origen ibc
ric i 3 f rancesas. T:unbé s'ha 
marcat el record de parelles, 
amb 20, de les quals 14 s'han 
reprodun i han nascut 10 c rí
es. La Gencralitat promou Jo 
re i ntroducci6 del voltor des de 
fa 12 anys. 
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