
Un falcó deambula per les 
Borges i els agents rurals no 
aconsegueixen capturar-lo
L’aligot porta desorientat des de divendres

Ipcena presentarà avui una 
denuncia davant la delegació 
del Departament de Territori 
i Sostenibilitat a Lleida on 
instarà que es prohibeixi 
la cetreria a Catalunya i 
solament pugui ser emprada 
en casos excepcionals.

Un falcó originari d’Amèrica deam-
bula des de divendres desorientat 
per la població de les Borges Blan-
ques, segons va denunciar ahir 
l’organització ecologista Ipcena, 
que sospita que és propietat d’al-
gun amant de la cetreria i que se li 
ha escapat, com va passar fa apro-
ximadament un mes al municipi 
de Tremp.
Els agents rurals van intentar ahir 
capturar-lo sense èxit, li van oferir 
menjar, si bé el rapinyaire no va 
fer cas i va continuar esperant al 
seu propietari. Aquest aligot ha-
rris es trobava ahir al matí en un 
jardí privat a l’entrada de la pobla-
ció de les Borges.
Ipcena va indicar que aquests 
ocells no ataquen a les persones, 
si bé són depredadors i rapinyai-
res i poden atacar altres aus de 
fauna auctòctona, i per tant “su-
posen un impacte negatiu”, se-
gons Ipcena.

FOTO: Tony Alcántara / L’aligot, esperant ahir a les Borges Blanques que aparegui el seu propietari
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Rosselló 
redueix 
l’endeutament 
al 15 per cent

L’esforç de contenció en les 
despeses i de generar i buscar 
ingressos ha fet que l’Ajunta-
ment de Rosselló hagi obtingut 
una reducció substancial en 
aquests últims anys de la ràtio 
d’endeutament, passant del 
38,15% l’any 2011, any en el 
qual va entrar el consistori ac-
tual, al 15,2% que s’ha obtingut 
després de la liquidació pres-
supostària de l’exercici de l’any 
2015. En termes numèrics això 
representa passar d’1.004.647 
€ de l’any 2011 de deute viu als 
421.153 € de l’any 2015. Això 
significa una reducció en ter-
mes absoluts gairebé del 60% 
del deute des de l’any 2011 fins 
a l’actualitat.
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Les Borges Blanques

Tremp es 
prepara per 
la 52 edició 
de la Fira de 
Primavera
Aquesta setmana s’ultimen 
els preparatius de la Fira de 
Primavera de Tremp, que ja 
compta 52 edicions i arriba 
amb un bon repertori de 
propostes lúdiques i cultu-
rals que faran les delícies 
dels visitants. Els carrers i 
places de Tremp acolliran 
un bon nombre d’exposi-
tors de diferents sectors, 
des de l’artesanal fins a l’ar-
gícola i motor, destacant 
els que s’ubicaran a la plaça 
de la Creu, de productors 
agroalimentaris.

Un senglar mort al costat de la 
carretera C-13 a Escaló, a la Guin-
gueta d’Àneu, va fer que aquest 
cap de setmana passat es con-
centressin nombrosos voltors en 
els prats d’aquesta població. Se-
gons els veïns d’Escaló, que veien 
com els voltors els tenien a tan 
sols 50 metres de les seves cases, 
“això és un desastre” i denuncien 
una invasió d’aquesta espècie.

Els voltors 
envolten Escaló 
el cap de 
setmana
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Almacelles, amb les escultures
Operaris de l’Ajuntament d’Almacelles van senyalitzar ahir 
algunes de les principals escultures urbanes que es troben al 
municipi amb plafons informatius. /FOTO:  Aj.Almacelles
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