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Balaguer repartirà avui 500 suports 
per a testos per embellir el centre
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Aran denúncia nous atacs de l’ós  
a Bagergue
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L’embassament de l’Albagés, en una imatge del mes d’abril passat.

ÒSCAR MIRÓN

H.C.
❘ LLEIDA ❘ La unió temporal d’em-
preses formada per les arago-
neses Equipamenientos Blas-
lo i Electrobin es va adjudicar 
ahir el contracte d’explotació 
del canal principal del Segar-
ra-Garrigues, que per primera 
vegada inclou el manteniment 
de la presa de l’Albagés, per 
1.690.308 euros. L’UTE assu-
mirà la conservació del canal 
durant un termini de dos anys 
i dos pròrrogues d’un més. El 
concurs, convocat per l’empresa 
estatal Acuaes, ha rebut des del 

febrer una desena de propostes 
de candidats per adjudicar-se el 
concurs com Acsa-Sorigué, que 
de fet ha portat a terme l’explo-
tació del canal durant els últims 
vuit anys; Valoriza (Servicios 
Ambientales e Infraestruc-
turas); FCC Aqualia i Benito 
Arnó; Aquambiente i Romero 
Polo; Copcisa i Constructora 
de Calaf; Ipocsa i Montajes Ál-
varez; Drace i Depuración de 
Aguas del Mediterráneo amb 
Seys.

El contracte d’Acuaes amb 
Acsa Sorigué finalitza aquest 
juny, i a partir d’aleshores co-
mençarà el de nova adjudicació. 
Blaslo i Electrobin mantindran i 

Una UTE aragonesa s’adjudica la gestió del 
Segarra-Garrigues i l’Albagés per 1,7 milions
Per un termini de 2 a 4 anys i coincidirà amb la posada en càrrega i l’ompliment del pantà || Acuaes 
encarrega també l’explotació de l’embassament de San Salvador, a l’Aragó i Catalunya, per 366.000 €

REGADIU INVERSIONS

explotaran l’obra estatal (bom-
batge, canal i pantà) coincidint a 
més amb el procés d’ompliment 
de l’embassament de les Garri-
gues, probablement la pròxima 
primavera. 

Les obres de la presa van 
finalitzar l’any passat i queda 
pendent encara la implantació 
de treballs complementaris i un 
pla de posada en càrrega per-
què sigui en explotació (vegeu el 
desglossament). El Segarra-Gar-
rigues rega actualment més de 
10.000 hectàrees de cultius, 
malgrat que el projecte preveu 
assolir les 69.000 hectàrees. 
Durant l’última campanya, els 
regants van utilitzar 23,5 hectò-
metres cúbics d’aigua del pantà 
de Rialb i del tram baix del riu 
Segre.

D’altra banda, el consell d’ad-
ministració d’Acuaes va adju-
dicar ahir també per 365.878 
euros dels treballs d’explotació 
i el manteniment de l’embas-
sament de San Salvador, que 
emmagatzema fins a 136 hec-
tòmetres cúbics d’aigua per al 
canal d’Aragó i Catalunya. El 
contracte té una vigència de dos 
anys prorrogables a dos més i es 
va adjudicar a Elecnor. El pan-
tà va representar una inversió 
de 105 milions d’euros i atén la 
demanda de 22.400 hectàrees 
regables del canal, situat entre 
Lleida i Osca. També ha impli-
cat una millora de la dotació del 
regadiu per a aquests regants, ja 
que han passat de disposar de 
5.304 metres cúbics per hectà-
rea i any a utilitzar fins a 6.800 
metres cúbics.

OFERTES
Deu empreses o UTE van 
optar al contracte del canal, 
entre les quals l’actual 
gestora, Acsa Sorigué

Alerten sobre atacs  
del llop als Monegres

FAUNA PREDADORS

❘ FARLETE ❘ Ramaders d’Aragó i el 
sindicat agrari UAGA exigei-
xen al govern aragonès que es 
capturi un llop que hi ha a la 
comarca dels Monegres, per fre-
nar els atacs al bestiar. Dijous 
a la nit es va registrar un nou 
atac en una finca amb pastor 
elèctric a quatre quilòmetres del 
municipi de Farlete, Saragossa. 
El balanç va ser d’una ovella, 
una cabra i un xai morts. Així 
mateix, els ramaders van asse-
gurar que possiblement fos el 

mateix llop que fa un any que 
preocupa el sector a l’atacar un 
total de vint-i-dos animals en 
aquesta zona dels Monegres. 
Per la seua banda, el sindicat 
UAGA també exigeix al Govern 
d’Aragó que es faci càrrec de la 
responsabilitat patrimonial, ja 
que els ramaders no necessà-
riament s’han de fer càrrec de 
les baixes i les pèrdues que els 
repetits atacs del llop estan pro-
vocant a les seues explotacions 
ramaderes, asseguren.

Lleida ofereix aquest any vuit festivals de 
senderisme i espera uns 1.000 turistes

TURISME OFERTA

REDACCIÓ
❘ LLEIDA ❘ Els festivals de sende-
risme, que Lleida va importar 
el 2016 dels països del nord 
d’Europa aficionats als walking 
festivals, tindran aquest any 
fins a vuit escenaris diferents 
i en conjunt preveuen rebre un 
miler de turistes. Es tracta del 
festival de la Vall de Siarb (del 
26 al 27 de maig); el Cerdanya 
Happy Walking (del 31 de maig 
al 3 de juny); el Festival de 
Muntanya Àreu-Pica d’Estats 

(9 i 10 de juny); Alinyà, Mun-
tanya de Camins (16 i 17 de 
juny); el Vall de Boí Trek (29 de 
juny a 1 de juliol); el Val d’Aran 
Walking Festival (la vall s’in-
corpora a aquesta oferta per 
primera vegada, entre el 2 i 8 
de juliol); el festival de sende-
risme Vall Fosca-Pirineus (del 
12 al 15 de juliol) i el Festival 
de Senderisme Valls de Cardós, 
del 20 al 22 de juliol. El patro-
nat de Turisme de la Diputació 
i els organitzadors de l’esde-

veniment van dir ahir que des 
que es va posar en marxa cada 
una de les rutes reuneix més de 
200 persones, principalment 
un públic familiar i procedent 
de l’àrea metropolitana. El di-
rector general de Polítiques de 
Muntanya, Albert Alins, va re-
marcar la importància d’aques-
ta experiència per a l’economia 
comarcal. Va anunciar també 
que han aprovat l’avantprojec-
te de la nova llei de Muntanyes 
de la Generalitat.

n L’empresa estatal Acuaes 
encara té pendent aprovar el 
projecte d’obres complemen-
tàries del pantà de l’Albagés, 
així com acabats de la presa, 
que inclouen, entre altres tre-
balls, la implantació del pla 
d’emergència i la posada en 
càrrega de l’embassament. La 
inversió pendent supera els 
tres milions d’euros i ha retar-
dat l’ompliment de l’embassa-
ment fins a la pròxima prima-

vera, sempre que les reserves 
d’aigua als embassaments per-
metin destinar aigua per al 
nou pantà. Aquest projecte 
podria aprovar-se en breu i 
sortiria a concurs durant els 
pròxims mesos. El calendari 
estimat per Acuaes és iniciar 
l’ompliment d’aquí a un any 
i no es descarta utilitzar ja 
l’aigua per a regadiu. D’altra 
banda, entre les mesures que 
s’hauran de prendre per a la 

implantació del pla d’emer-
gència s’inclou la instal·lació 
de sistemes d’avís a la pobla-
ció de municipis aigües avall 
de la presa, en aquest cas, l’Al-
bagés, el Cogul i Aspa.

S’ha de remarcar que el 
ministeri de Medi Ambient 
ha previst al projecte inicial 
de pressupostos per aquest 
2018 una partida de 3,67 mi-
lions d’euros per al conjunt 
del canal.

La posada en càrrega del pantà, d’aquí a un any
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Enigmes per animar a la lectura
Desenes de nens participen en la primera ‘Supernit a les biblioteques’ en vint-i-quatre equipaments 
de les comarques de Lleida || En una aventura del Club Super3 en la qual els llibres són la clau

POLÍTICA CULTURAL ACTIVITATS

J.B.
❘ LLEIDA ❘ Una quarantena de nens 
d’entre quatre i deu anys van 
resoldre ahir uns enigmes a la 
Biblioteca Pública de Lleida per 
ajudar així els personatges de 
Nenúfar i Matoll –dos elfs del 
Club Super3– a poder sortir de 
la biblioteca de la casa en què 
les va tancar el malvat Sr. Pla. 
De fet, els súpers de Lleida es 
van sumar a desenes de nens en 
vint-i-tres biblioteques més de 
les comarques lleidatanes ins-
crites a la primera edició de la 
Supernit a les biblioteques, una 
activitat a primera hora de la nit 
organitzada pel Club Super3 i 
el departament de Cultura de 
la Generalitat amb l’objectiu de 
promoure la lectura entre els 
més joves. 

Un total de 207 municipis i 
més de 270 biblioteques muni-
cipals oferien a tot Catalunya 

J. GÓMEZ

Una trentena de súpers, ahir a la biblioteca de Mollerussa.

AMADO FORROLLA AMADO FORROLLA

Una alumna de l’Aula Municipal de Teatre va animar la ‘Supernit’. Una quarantena de nens van participar en aquesta activitat del Super3 a la Biblioteca Pública de Lleida.

aquesta activitat, en la qual a 
Lleida també estava prevista la 
participació dels centres biblio-
tecaris d’Agramunt, Alcarràs, 
l’Albagés, Almenar, Artesa de 

Segre, Balaguer, Belianes, Bell-
puig, Bellvís, les Borges Blan-
ques, Castelldans, Castellserà, 
Cervera, Cervià de les Garri-
gues, la Granadella, Guissona, 

Juneda, Mollerussa, la Pobla de 
Segur, Puigverd de Lleida, la 
Seu d’Urgell, Solsona i Tremp.

En aquestes últimes setma-
nes, durant el programa del 
Club Super3 es van resoldre dos 
enigmes, però en faltaven dos 
més per poder obrir el cadenat 
i alliberar així Nenúfar i Matoll. 
Precisament, els súpers havien 
de resoldre ahir aquests dos úl-
tims enigmes a través d’una sè-
rie de jocs, crucigrames, contes 
i números per als quals necessà-
riament havien d’utilitzar una 
sèrie de llibres, a la seua dispo-
sició a la biblioteca i seguint les 
instruccions d’un conductor de 
l’activitat, que en el cas de Llei-
da va ser una alumna de l’Aula 
Municipal de Teatre. Al final, 
tots els súpers van aconseguir 
alliberar les dos elfs tancades i 
van obtenir d’aquesta manera 
el diploma de prova superada.

Un videojoc 
literari per  
als súpers
n L’activitat presencial 
d’ahir a la nit es comple-
ta amb un videojoc cre-
at també per fomentar la 
lectura entre els nens. Ai-
xí, els súpers poden jugar 
des de la pàgina web del 
Super3 amb Nenúfar i Ma-
toll per una biblioteca per 
aconseguir un dels quatre 
números que obren el ca-
denat mentre trien llibres 
virtuals i eviten obstacles. 
Al diploma que es va re-
partir ahir, es va facilitar 
una clau secreta per poder 
jugar en mode prèmium, 
en què els llibres valen 
més punts.

Avstral, en acústic a la 
biblioteca de l’Auditori

MÚSICA NOVETATS

Un moment de la presentació concert del grup Avstral a la biblioteca de l’Auditori de Lleida.

❘ LLEIDA ❘ La biblioteca fonoteca 
de l’Auditori de Lleida va acollir 
ahir divendres la presentació de 
l’acabat de crear grup de pop 
contemporani Avstral. La ban-
da va fer una breu demostració 
en acústic del disc de presen-
tació Teoria de l’evolució, un 
àlbum que inclou una desena 
de peces escrites i compostes 
entre els anys 2016 i 2018 al 
local d’assaig de la formació, i 
gravades, produïdes i barreja-
des posteriorment per Víctor 

Ayuso i Marc Martin. Les lletres 
evoquen històries quotidianes 
i d’autosuperació vital i emo-
cional. Aquesta formació, que 
va actuar a les últimes Festes 
de Lleida i la setmana passada 
a la cafeteria Slàvia de Lleida, 
es va forjar l’estiu del 2016. 
Està integrada per Gerard Ca-
talà a la bateria, Adrià Garcia 
al baix, Guillem Prats a la gui-
tarra elèctrica, Marta Solà als 
teclats i Marc Teixidó a la veu i 
a la guitarra acústica.
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