
~ ~ 

I 
SEGRE 
Dilluns, 7 de març del 2022 ES NOTICIA I 3 

La.falta de precipitacions continua empitjorant la situació a les conques del Segre i el Cinca, que estan en alerta 
per les poques aportacions dels rius als embassaments, i la de la Nog~era Pallatesa està al límit i s'hi sumarà si 
no es registren pluges d'importància aviat, segons l'informe mensual de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre. 

SEQUERA BALANÇ 

Les conques del Segre i Cinça agreugen 
l'alerta i la de la Pallaresa, al límit 
Les reserves de neu són escasses i els embassaments tenen menys aigua que el2021 
MARIA MOLINA 
I LLEIDA I Si el mes de gener va 
ser el més sec en els últims 
deu anys, el febrer no ha es
tat millor. Les escasses pluges 
que s'han registrat han agreu
jat encara més la situació dels 
pantans, que a penes reben 
aportacions , per la qual cosa 
les conques del Segre i del Cin
ca segueixen en alerta i la de 
la Noguera Pallaresa està allí
mit,. segons l'últim balanç de 
la Confederació Hidrogràfica 
de l'Ebre (CHE). Durant el mes 
passat, la mitjana real de pre
cipitació al conjunt de la conca 
de l'Ebre va ser de 9 litres per 
metre quadrat enfront dels 34 
de mitjana dels anteriors vint 
anys. Segons assenyala l'infor
me de la CHE, els indicadors 
tendeixen a agreujar-se a les 
províncies d'Osca i Lleida, en
cara que no s'ha arribat als ni
vells de sequera de 2011-12 i 
2004-05. 

L'estimació de reserves de 
neu per a tota la conca de l'Ebre 
és de 893 hectòmetres cúbics. 
A la capçalera de la Noguera 
Ribagorçana n'hi ha 41,5 d'em
magat~emats, la mínima en cinc 
anys. Es baixa a la Noguera Pa
llaresa, amb 193 hectòmetres 
cúbics fins a Talarn, i es manté 
estable a la del Segre amb 181 
aigües amunt de la Seu d'Urgell. 
L'únic riu on els índexs són alts 
és la Garona, amb 186,6, en
cara que desemboca a França. 
És preocupant a l'Éssera, on es 
troba el pantà de Barasona, que 
proveeix el canal d'Aragó i Ca
talunya, amb 11,2 hectòmetres 
cúbics, la xifra més baixa des 
del2017. 

Pel que fa al' aigua emmagat
zemada als pantans, al Segre 
l'embassament de Rialb, amb 
una capacitat de 403 hectòme
tres cúbics, es troba el 43,9% 
amb 155 hectòmetres cúbics 
menys que el2021 per aquestes 
dates. El pantà d'Oliana està al 
51,6%, amb 8 menys que l'any 
passat a finals de febrer. Tots 
dos serveixen aigua als regs del 
Canal d'Urgell i el Segarra-Gar- _ 
rigues. A la Noguera Pallaresa, 
el pantà de Sant Antoni està al 
46,9 per cent amb 65,5 hectò
metres cúbics menys que l'any 
passat aquesta setmana i Ca
marasa en registra també 10 
menys i està 53,6 per cent de 
la seua capacitat. 

Els índexs milloren a la conca 
de la Noguera Ribagorçana de 
la qual reguen Pinyana, el ca
nal Algerri-Balaguer i l'Aragó 

La cua de l'embassament de Rialb deixa veure l'escàs cabal que circula per aquest tram del riu Segre a causa de la sequera. 

. La presa de Rialb, embassament que en l'actualitat està al43% de la capacitat. 

i Catalunya, quan cal, per una 
bona regulació de reserves en 
campanyes anteriors. Escàles 
emmagatzema 77,6 hectòmetre 
cúbics, Canelles, amb gairebé 
400 està al58,5%, i Santa An
na al 74,4 per cent. No obstant, 
els tres tenen menys cabal em
magatzemat que l'any passat 

al començament de la campa
nya de reg. De fet , la sequera 
ha obligat tots els sistemes de 
regadiu a donar aigua abans de 
t emps davant de la demanda 
dels agricultors. El canal d'Ara
gó i Catalunya va començar a 
regar 'el dia 24 de febrer racio
nant cabals malgrat que els em-

bassaments de Barasona i San 
Salvador estan gairebé plens, 
ja que les re~erves de neu són 
escasses a l'Essera. 

A banda d'avançar regs, la 
sequera ha reduï~ sensiblement 
la producció a les centrals hi
droelèctriques i ha augmentat 
el risc d'incendis forestals. 

En perill les 
collites i s'agreuja 
la crisi del sector 
del cereal 
• Els productors de cere
als de Lleida afronten la 
pitjor campanya en anys. 
D'una banda, estan treba
llant amb uns costos dis
parats, mentre la sequera 
i la fauna salvatge posen 
en perill la collita. 

".La situació és molt 
greu, amb uns inputs mai 
vistos i la possibilitat de 
perdre-ho tot per la fal
ta de pluges i els danys 
que causen els conills i 
els senglars", alerta en 
aquest sentit el respon
sable de cultius herbacis 
d'UP, Santi Caudevila . 

A la falta de precipi
tacions, que no sembla 
que hagi de millorar a 
curt termini, s'hi ha de 
sumar tots els problemes 
que està generant al sec
tor la crisi bèJ.lica entre 
Rússia i Ucraïna, un dels 
principals proveïdors de 
cereal d 'Europa. 
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FUTBOL TERCERA CATALANA 

El Pobla obté la 
. vuitena vidòria 
consecutiva 

OLIANA POBLA 

1 2 
Francesc, Mohamed, Dan1el, Josep, Salvador, 
Xav1er Bartolo, Miquel Mollevi, Xavi, 
Brayan, Abdenour, Chouaib, Gerard, Joan, 
Dems, Xavier Escolles, Miquel Molins, Albert i 
Gerard, Santiago, Javier. 
Joan i Carles Pallarés. 
únvis: Gorkis per Canvis: Arnau per 
Gerard (56'), Carles Gerard (65'), Andreu 
Martlnezper . per M1quel Molins 
Mohamed (68'). (731 

Gols: 1-0,XavierEscolles (10'), 1-1, Miquel Mo-
li ns (26'), 1-2, Chouaib (30'). 
Arbitre: Joan Seuma Perat. 
Incidències: Va amonestar amb doble groga 
Chouaib i amb roja directa Daniel, del Pobla. 
També va amonestar amb roja directa Den is, 
de l'Oliana 

JOAQUIM PUIG 
I OLIANA I Partit molt igualat entre 
Oliana i Ponts, que va acabar 
amb victòria visitant, la vui
tena consecutiva. L'Oliana va 
començareldueldominantiva 
marcar el primer gol del matx. 
Posteriorment, anotaria un altre 
gol, però va ser anuHat per fora 
de joc. El Pobla va aconseguir 
aprofitar dos ocasions al primer 
temps per marcar les seues dos 
dianes i així guanyar el partit. 
Abans d'acabar la primera part, 
el porter del Pobla va veure la 
roja directa i un jugador de 
camp va haver d'ocupar el seu 
lloc. A la segona part un altre ju
gador del Pobla veuria la targeta 
roja, i deixaria l'equip amb nou 
homes. El xoc va acabar amb 
atacs locals però sense gol. Un jugador de l'Oliana dispara a portai en una acció del partit d'ahir. 

2 TREMP 

0 LAFULIOLA 

El Tremp pateix per 
guanyar la Fuliola 
TREMP: Cheikh (Roger, 70'), Jordi Ponslch (Jordi 
Bacardit, 60'), Serghel (Oscar, 88'), Sergi, lon, Jona
tan, M1quel, Wilkinson (Nicolae, 60'), Xavier, Jordi 
Dura ny i Sinbara. 

LA FULIOLA: Azeddine, Guillem (Joao, 65'), Xavier, 
Marc, Joel Graells, Eduard (Carlos, 75'), Diego, Arnau, 
Juan, Joel Bortoló (Abdelaziz, 65') i Al ex. 

Gols: 1-0, M1quel (78'), 2-<l, Jordi Bacardit {89'). 

Arblt~: Juan Fermlndez Gamez. 

El Tremp rebia a casa la Fuliola, 
equ1p amb necessitat de guanyar, 
i va haver de patir fins als instants 
finals per endur-se el triomf. Tot i el 
domini del joc per part del Tremp, 
la bona defensa dels visitants els 
va impedir anotar, fins que a falta 
de dotze minuts van poder obrir el 
marcador. ~JOSEP M. FARR~ 

5 SOSES 

1 CASTi:LLDANS 

El Sost:s goleja a 
casa el Castelldans 
SOSES: Raul, Gerard Mesa lles, Gerard Viladegut 
(Oriol Palau, 46'), Ricard, Jacob, Marti (Francesc, 
78'), Marc V1ladegut, Marc Garcia (Mouhcine, 66'), 
Joan, Pau (Oriol Mesalles, 78') i Bilal (Arnau, 66'). 

CASTELLDANS: Daniel, David Serret, Joaquim, Pol, 
David Calderó (Pau, 66'), Francesc (Aleix, 66'), David 
Pedrol, Brlan, Mou ss a, Sergi i Hadi. 

Gols: O-l, Serg1 (6'), 1-1, Gerard Mesalles (lO'), 2-1, 
Martf (27'), 3-1, Marti (54'), 4-1, Martl (72'), 5-1, 
Mouhcine (82'). 

Arbitre: Akram Sabri. 

El Soses va vèncer el Castelldans 
amb golejada malgrat el gol inicial 
dels visitants. El conjunt local va ar
ribar al descans vencent per la míni
ma (2-1 ), i al segon temps va fer un 
pas endavant i va aconseguir gaudir 
d'un gran nombre d'ocasions de gol, 
de les quals en va convertir tres per 
situar el marcador final en 5-1."" JO
AN VILADEGUT 

Grup 15 
Pulgvertenc-Torregrossa 1-0 
Arbeca - Rosselló 2-2 
Aleicat B-At. Almacelles G-2 
Alguaire- Alcoletge 3-3 
Vva. Barca- Pardinxes B G-3 
Albagés -Alcarràs B o-6 
Soses- Castelldans 5-1 
Golmés ..... Oescansa 

Classificació general 
EQUIP I'T J 6 f P 6F 6( 

1 Alguaire 48 18 15 

2 Puigvertenc 41 18 12 

3 PardinyesB 34 18 10 

4Soses 33 18 10 

5 Alcoletge 32 18 10 

6 Al Almacelles 30 18 9 

?Torregrossa 30 18 
8Golmés 29 17 

9 AlcarràsB 24 18 
10 AlpicatB 16 18 

11 Castelldans 15 17 
12 Rosselló lS 18 4 

13 Albeca 14 18 3 
14 Vva. Barca 8 17 

15 Albagés 6 17 

3 SOLSONAB 

0 TORA 

3 o 

4 10 

3 10 
3 11 

s 10 
2 13 

3 13 

El Solsona B guanya 
còmodament el Torà 

47 

41 11 

41 19 

35 19 

43 28 

28 27 

30 21 
35 33 

31 25 

26 32 

18 40 

22 41 

23 43 
16 52 

15 51 

SOLSONA 8; Arnau, Ferran, Ignasi (Guiu, 78'), Sergi, 
Modesta s, Aitor (Mohamed, 62'), Hug (Guillem, 72'), 
Gerard, Dldac (Marc, 78'), Jordi i Angel (Eduard, 62'). 

TORÀ: Mody, Jordi Coleta s, Nayden, Xavier, Arnau, 
Aleix (Jordi Rial, 46'), Robert (Omar, 80'), Albert, 
Ma(tl, Nil (Ferran, 35') i Josep. 

Gols: 1-0, Angel (33'), 2-0, Dldac (42'), 3-0, Sergi 
(p)(83'). 

Arbitre: Andrei Cristian Sora. ----------------
El Solsona B va tenir un plàcid duel 
amb el Torà, que arribava amb mol
tes baixes, i va haver de viatjar sense 
porter, per la qual cosa un jugador de 
camp va haver d'ocupar aquesta po
sició, que va afectar el resultat final. 

RESULTATS I CLASSIFICACIONS 

Grup 16 
Bellcairenc - Ivars d' U. 3-2 
Trem e -La fuliola 2-0 
Olimeic -Vva. de l'Aguda G-1 
Vilanovenca- Butsènit 1-1 
Agramunt-Vallfogona 3-2 
Solsona B-Torà 3-0 
Tornabous- Ponts 3-2 
Oliana - Pobla 1-2 

Classificació general 
EQUIP I'T J 6 f P 6F 6( 

llremp 51 19 17 o 63 17 
2Agramunt 47 19 15 51 18 
3Solsona8 42 19 12 51 21 
4 Albla 32 19 10 40 39 
5Ponts 31 19 9 52 31 
6Tomabous 28 19 4 21 28 
7 Belkairenc 27 19 3 35 35 
801iana 2S 19 34 32 
9l.a Fuliola 2S 19 23 23 

10 Vilanovenca 22 19 4 10 20 23 
11 Olímpic 22 19 s 28 29 
12 Vva. de l'Aguda 19 19 4 10 33 46 
13 Vallfogona 17 19 4 s 10 38 60 . 

14Torà 13 19 3 4 12 23 47 
1Sivarsd'U. 11 19 2 14 24 59 
16 Butsènit 9 19 3 14 23 Sl 

1 PUIGVERTENC 

0 TORREGROSSA 

El Puigvertenc es 
consolida com a segon 
PUIGVERTENC: Sergi, Antonio Mehs, Jordi (Aiex, 
70'), Oriol, Gerard, Albert, Óscar Balañil, Robert 
Salagaray (Sebastian, 60'), Antonio Gallardo (Pere, 
60'), Marc i Robert Beso. 

TORREGROSSA; Cristian, Arnau, Jordi, Maha
madou, Aleix, José luis (Oumar, 77'), laurentiu 
(Manuel, 60'), Ra món, Franc (Sergi, 83'). Pau (Pablo, 
351 i Mustapha (Joan, 411. 

Gols: 1-0, Robert Salagaray (38'). 

Arbitre: Edgar Hurtado Sanchez. Va amonestar 
amb doble groga Aleix i Jordi i amb roja directa 
Joan, tots del Torregrossa. 

El Puigvertenc va derrotar el Torre
grossa per la mínima en un partit 
amb molta rivalitat entre els dos. 

Punxada de 
l'Alguaire però 
es manté líder 
• L'Alguaire no va poder 
passar de l'empat amb l'Al-
coletge a casa, però malgrat 
això i la victòr ia del Puig-
vertenc, el seu perseguidor 
més proper, encara manté 
un còmode avantatge de set 
punts. Per baix l'Albagés va 
encaixar una dolorosa gole-
jada a casa amb l'Alcarràs B 
i es manté cuer. Al Grup 16, 
el Tremp va vèncer i segueix. 
líder en solitari perseguit per 
un Agramunt que segueix a 
quatre punts. El Bèllcairenc 
va vèncer l'Ivars i va poder 
tornar a sumar tres punts. El 
Vilanova de l'Aguda va acan-
seguir guanyar un matx des-
prés de quatre mesos sense 
aconseguir una victòria. 

0 OL(MPIC 

1 WA DE L'AGUDA 

El Vilanova torna a 
vèncer als quatre mesos 
OLIMP lC: Damià, Albert (Didac, 46'), Cesc (Arnau, 
64'), lucas (Guillem, 77'), Quel, Bernat (Hermann, 
32'), Jaume, Galin, Xavier, Ousmane i Martin (Isa
ac, 641. 

VVA DE L'AGUDA; Franco, Mamady (Marc Villanu
eva, 77'), Sergi, Kevin (Cristian, 461, Andreu, Gerard 
(Franclsco, 64'), Ma rius (Baba, 83'). lucas (Thierno, 
64'), Marc Amorós, Ousmane i Higor. 

Gols: 0-1, Andreu (281. 

Arbitre: Cario Pérez Salas. 
-------------

El Vilanova coneix de nou la victòria 
al cap de 4 mesos sense fer-ho i en
cadenant 9 jornades seguides sense 
vèncer. Amb aquest triomf, aconse
gueixen allunyar-se de la zona baixa. 
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3 ALGUAIRE 

3 ALCOLETGE 

Festival de gols en un 
entretingut empat 
ALGUAIRE: Arnau Salvia, Albert, Pau (Mohammed, 
46'), Javier, 'Carlos, Mohamed (Salvador, 46'), Car
les, Jordi (Arnau Canal, 84'), Raúl Gonzalez, Raul 
Redondo i Aleix. 

ALCOLETGE: Hector, Roger, Carles, Sergio, Oriol 
(Sergi Clarisó, 78'), Jordi (Sergi Merino, 87'), David 
(Antoni o, 57'). Eloi, Eric (Miquel, 68'), Robert (Josep, 
68') i Manuel. 

Gols:Q-1, Oriol (13'). 1-l,Javier(29'), 2-1, Aleix(31'), 
2-2, Manuel (39'), 2-3, Oriol (46'), 3-3, Aleix (88'). 

Arbitre: Marcel Arbós lópez. Va amonestar amb 
roja directa Carlos, de l'Alguaire. 

L'Alguaire no va poder passar de 
l'empat amb un bon Alcoletge. Els 
locals, líd.ers imbatuts, van veure 
perillar la imbatibilitat, però un gol 
a l'últim minut els va permetre res
catar un punt.~ IVAN FARRENY 

3 AGRAMUNT 

2 VALLFOGONA 

L'Agramunt venç en el 
debut del nou tècnic 
AGRAMUNT: Marcel, Ra món (Edgar, 62'). Gerard 
Silvestre (Gerard Tarruella, 78'), Gerard Cahelles, 
Jaume (Martl, 62'), Ferran, Xavier (Albert, 78'), Oscar, 
Sekou, Aboubacar i Mario (Sergi, 89'). 

VALLFOGONA: Prosper, Ignasi, Miquel Juarez, 
Quim, Xavier (Nil, 60'), Blai (Antonio, 74'), Yaya, Joan, 
Diego, Conrad i Aleix (Miquel Ribera, 84'). 

Gols: 1-0, Oscar (l '), 2-0, Aleix (pp)(l 11.2-1 , Miquel 
Juilrez (20'), 2-2, Quim (661, 3-2, Oscar (75'). 

Arbitre: Pau Gené Mora. Va amonestar amb doble 
groga Yaya, de_l V_a_llf_og=-.o_n_a. __ ~~~~~ 

L'Agramunt va salda-r amb victòria 
el debut del nou entrenador, Sal
vador Cambray, al vèncer a casa el 
Vallfogona (3-2). El conjunt local va 
dominar durant els noranta minuts, 
però dos distraccions de la defensa 
local va permetre als visitants reduir 
distàncies. A falta d'un quart d'ho
ra, els locals van aconseguir anotar 
el gol de la victòria. 
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