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La ciutat reivindica Enric Granados

• L a Paeria commemora el centenari de la mort del compositor amb la producció de Goyescas
L’Ajuntament de Lleida
iniciarà l’any vinent els actes de commemoració de
la mort del gran compositor Enric Granados, segons
va anunciar el paer en cap,
Àngel Ros, en el decurs del
tradicional dinar de Nadal
amb els mitjans de comunicació celebrat el proppassat
10 de desembre.
Ros va afirmar que, tot i
que la mort del gran compositor i pianista va tenir
lloc el 1916 —viatjava amb
un vaixell, el Sussex, que
fou torpedinat durant la I
Guerra Mundial per un submarí alemany—, la Paeria
està projectant ja una sèrie
d’actes d’homenatge per al
2014, entre els quals destaca la producció de l’òpera
Goyescas, potser l’obra més
coneguda del músic lleidatà. Es tracta d’un ambiciós

El paer en cap, Àngel Ros, i diversos regidors, en la trobada nadalenca amb els periodistes de la ciutat. © H. S.

projecte cultural que serà
produït a Lleida i viatjarà a
diversaes ciutats de l’Estat i
de l’estranger.
Lleida, referent cultural
L’alcalde de Lleida va in-

cidir també en la vocació
de Lleida com a referent
cultural i en la voluntat
de reivindicar la riquesa
històrica de la ciutat, voluntat que es traduirà en
l’organització d’altres ac-

tes commemoratius com
els del 750 aniversari de la
creació de la Paeria (l’any
1264) o els del 800 aniversari del jurament del rei
Jaume I a la Suda, davant
de les Corts (l’any 1214). •••

• L ’activitat es du a terme un cop al mes i és dirigida per l’ornitòleg Eladi Ribes
La Paeria du a terme des
de l’any 2011 l’anellament
científic d’ocells al Parc de
la Mitjana. Aquesta activitat es desenvolupa un
cop al mes i és dirigida per
l’ornitòleg professional Eladi Ribes.

de les aus, afegint una petita etiqueta de metall o
de plàstic, amb un codi
numèric, a les seves potes
o ales. D’aquesta manera
es poden estudiar diversos

aspectes de la vida dels
animals gràcies a la possibilitat de retrobar el mateix
individu anellat. Alguns
d’aquests aspectes poden
ser la migració, la longevi-

En les sessions també es
compta amb la participació
de voluntaris en formació a
més de ciutadans interessats a veure en què consisteix l’anellament científic
d’aus i descobrir les principals espècies d’ocells presents a l’espai natural.
És un mètode d’estudi
dels ocells salvatges, basat
en el marcatge individual

L’objectiu és estudiar els aspectes de la vida dels ocells. © Medi Ambient.

tat, la mortalitat, els estudis de població, la territorialitat, el comportament
alimentari i altres. La informació és molt valuosa per
a la planificació de sistemes
integrats d’espais protegits
per a les aus

Medi Ambient

Anellament d’ocells al Parc de la Mitjana

Cal afegir que l’estació
permanent d’anellament
del Parc de la Mitjana va
entrar en funcionament
el maig del 2011. L’estació
pretén estudiar l’evolució
de les espècies d’ocells presents a la Mitjana de Lleida
i a la vegada aportar dades
al programa Sylvia, un programa d’estudi ornitològic
català que està funcionant
des del 1991. •••
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