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❘ LLEIDA ❘ La població hivernal de 
milà reial, un ocell rapinyaire 
en perill d’extinció, ha crescut 
un 45 per cent a tot Catalunya 
l’últim any, segons el cens ela-
borat per la conselleria de Ter-
ritori i Sostenibilitat i el pla de 
Lleida és el lloc que concentra 
el nombre d’exemplars més alt, 
amb 1.701 individus del total de 
1.930 que s’han registrat a tot el 
territori català. 

En aquest sentit, el gruix de 
població es concentra al ter-
me municipal d’Alcarràs, amb 
593 d’aquestes aus; seguit de 
Bellmunt d’Urgell (300), Ivars 
d’Urgell (224) i Lleida, amb 214. 
Juntament amb l’àguila cuaba-
rrada, aquesta espècie és prio-
ritària dins dels programes de 
conservació de la Unió Europea, 

ja que en els últims anys ha patit 
un descens significatiu a la resta 
del continent europeu. Des que 
la Generalitat va començar a 
censar el milà reial fa sis anys, 
la població pràcticament s’ha 
doblat. Fora del pla, també s’han 
observat algunes d’aquestes aus 
a Puigcerdà, Tremp, Montferrer 
i Castellbò, Baix Pallars i Orís. 
A la tardor, els milans reials 
emigren cap al sud, a àrees de 
cultius, obertes i humanitzades, 

Els milans reials nien a Lleida
La població d’aquestes aus ha augmentat un 45% en un any a tot Catalunya i la majoria es localitzen 
al pla || Almenys una quinzena d’espècies d’au de la província es troben amenaçades

SOSTENIBILITAT FAUNA

Imatge d’arxiu d’un milà reial rescatat pels Agents Rurals a Castelldans.

AGENTS RURALS

a diferència d’altres aus rapin-
yaires més vinculades a espais 
forestals o de muntanya.

A les comarques lleidatanes 
viuen prop d’una quinzena d’es-
pècies d’aus amenaçades, segons 
l’últim balanç del Llibre Roig 
de les Aus d’Espanya. Entre 
aquestes destaca la trenca (La-
nius minor), el programa de re-
producció de la qual es gestiona 
des del Centre de Fauna de Vall-
calent. El 2017, es van produir 

noranta naixements d’aquesta 
varietat al centre lleidatà i al 
Zoo de Barcelona. D’aquests, 
un total de 79 exemplars van 
ser alliberats al medi natural. I 
és que, a més de rescatar i guarir 
els animals salvatges que per 
motius diversos han vist dis-
minuïda la seua capacitat per 
viure en el seu hàbitat natural, 
el centre de Vallcalent treba-
lla en la recuperació d’espècies 
protegides i la cria en captivitat, 

sempre amb l’objectiu d’afavorir 
la seua reinserció.

Espècies en perill d’extinció
Pel que fa als ocells rapi-

nyaires en perill d’extinció, en 
aquestes instal·lacions també 
gestionen programes de cria 
d’òlibes i trencalòs. Els princi-
pals factors d’amenaça d’aques-
tes espècies, segons el coordi-
nador del centre de Vallcalent, 
Joan Alàs, “són la utilització 

de verins, la caça i l’espoli dels 
nius”. També influeix en la pèr-
dua de població les col·lisions 
dels exemplars contra torres 
elèctriques i la disminució de 
l’hàbitat natural a causa de l’ac-
tivitat humana. 

En aquest sentit, el seguiment 
anual de les parelles reproduc-
tores i el control en la utilit-
zació dels verins són algunes 
de les mesures per a la seua 
conservació.

CENS

El gruix de població dels 
milans reials és a Alcarràs, 
Bellmunt d’Urgell, Ivars 
d’Urgell i Lleida

Antisida de Lleida recull mobles per  
a famílies amb risc d’exclusió social

INICIATIVES SOLIDARITAT

El llit doble que ha recollit Antisida Lleida en un dels pisos.

L. FARRÉ

❘ LLEIDA ❘ L’Associació Antisida 
de Lleida ha iniciat aquest any 
2020 llançant una campanya 
de recollida de mobles en bon 
estat per equipar tres nous pisos 
que s’han condicionat a la ciu-
tat per acollir famílies en risc 
d’exclusió social. Es tracta de 
tres habitatges de lloguer cedits 
per l’Agència de l’Habitatge de 
Catalunya. 

Les persones poden aportar 
tota mena de mobiliari en bon 

estat, com llits, sofàs, armaris, 
electrodomèstics, vaixelles, jocs 
de coberts i qualsevol altre ma-
terial per a la llar. A més, són 
els tècnics de l’entitat els que 
s’encarreguen de recollir el mo-
biliari el dia i hora que decideixi 
el donant. Fins ara han recollit 
un armari de menjador, alguns 
estris de cuina, un armari per 
a una habitació i un llit doble, 
tal com va avançar ahir l’entitat 
SEGRE.

El contracte de lloguer té una 

durada d’un any amb la possi-
bilitat de renovació segons la 
necessitat de les famílies. L’ob-
jectiu principal de la iniciativa 
és ajudar les famílies amb di-
ficultats econòmiques, ja que 
se’ls ofereix un lloguer a un preu 
reduït. 

Quan la seua situació eco-
nòmica millori es valorarà fer 
una recerca d’un habitatge propi 
per deixar el de lloguer a una 
altra família en condicions de 
precarietat.

ASSOCIACIÓ ANTISIDA LLEIDA
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REPOBLACIÓ

Voltors de 
Vallcalent que 
volen a Israel
■ El Centre de Fauna de 
Vallcalent, que forma part 
d’un programa de col·la-
boració entre la Genera-
litat i l’Autoritat Israeliana 
de Parcs i Naturalesa im-
pulsat el 2015, ha enviat a 
Israel al voltant d’un cen-
tenar de voltors en els úl-
tims cinc anys per evitar 
l’extinció d’aquest animal 
salvatge al país del Prò-
xim Orient. 

Entre els últims tras-
llats destaca el que va te-
nir lloc a finals de l’any 
2018, quan el centre llei-
datà va enviar en un avió 
des de la capital catalana 
deu d’aquests exemplars 
al país.


