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L/ ACA confia que les restriccions
en el consum d/ aigua ''puguin
solucionar-se en una setmana//
Descarta que l'origen de la contaminació sigui un "abocament"
i ho atribueix a una acumulació de fttosanitaris d'ús agrícola
L'Agencia Catalana de
I'Aigua (ACA) confia que les
restriccions de consum que
afecten 27 municipis de la
Mancomunitat d'Aigües
de les Garrigues des del
passat 3 de juny "es puguin
solucionar en una setmana".

ble", va apuntar Reyes.
Sobre les queixes d'alguns deis
alcaldes afectats, Reyes va recordar que les competimcíes per a
la garantia d'aigua als municípis
correspon als Ajuntaments, i en
aquest cas a la Mancomunitat,
i va remarcar el compromís en
"facilitar el suport que sigui necessari" als pobles afectats, pero

Lleida
A. SÁNCHEZ
El director de I'ACA, Samuel Reyes, va descartar que l'origen de
la contaminació d'Utxesa sigui un
"abocament il·legal" i va explicar
que estan fent una campanya de
control més enlla del panta per
determinar les causes. En aquest
sentit, va assenyalar que "les darreres analítiques confirmen la
presencia generalitzada de fitosanitaris a la plana de Lleida i altres
municipis del voltant" i ho va atribuir a una acumulació de fitosanitaris d'ús agrícola que es filtren
a l'aigua i a la sequera.
Des de I'ACA apunten que no
es tracta d'una contaminació
puntual, sinó que "és clarament
una contaminació difosa en l'espai i el temps". Per aquest motiu,
I:A.CA ha dec1dit ampliar el rang
d'abast i fara mostreigs al tram final de la Noguera Ribagorr;ana, al
Segre aigües amunt de l'aiguabarreig del riu Corb, al riu Corb, al
riu Set abans de l'embassament

Apunta que
un altre factor
vinculant és
la sequera

•
FOTO: ACN / Ve'ins de Sarroca de Lleida omplen garrafes d'aigua potable del camió cisterna
de I'Aibagés, a la captació de Sunyer i a la de Torres de Segre.
Les últimes analítiques dutes a
terme encara detecten uns nivells
de pesticides massa alts malgrat
el tractament amb carboni actiu

Acció Climatica instal·lara
plaques fotovoltaiques a 9
seus de Lleida i el Pirineu
Acció Climatica instal·lara aquest
ant equips d'autoconsum fotovoltaic a 9 deis seus edificis de
les demarcacions de Lleida i I'Ait
Pirineu i Aran. En total, es posaran en servei 334,37 kWp sobre 1.624 m2 de cobertes, que
permetran generar 432,3 MWh
anuals d'energia electrica. El
projecte suposara una inversió
de 608.000 euros. A Lleida, s'instal·laran plaques fotovoltaiques

a les Escoles Agraries d'Aifarras,
Tarrega, Vallfogona de Balaguer
i les Borges Blanques, a !'Oficina Comarcal del Departament
d'Accíó Climatica a les Garrigues, al Centre de Mecanització
Agraria i a la seu del Servei de
Sois i Gestió Medioambiental de
la produccíó agraria. Al Pirineu,
se n'instal·laran a les Escoles
Agraries del Pirineu (Montferrer
i Castellbo) i del Pallars (Talarn).

que estan fent a la planta potabilitzadora. "Estem en una setmana clau. Hem mantingut reunions
amb !'operador i la Mancomunitat perque comencin a treballar
en mili ores a la planta, substituint

el carbó actiu, jaque no estava en
la millor situació. Esperem que
amb aquest canvi, que esta previst per aquesta setmana, es pugui millorar la qualitat de l'aigua i
aixo permeti que torni a ser pota-

Estalvi d'l milió d'euros per
als associats dJ\.frucat en la
llum els proxims sis mesos
Els assocíats d'Afrucat s'estalviaran més d'1 milió d'euros a la
factura de la llum deis propers
sis mesos. l'Assocíació Empresarial de Fruita de Catalunya va dur
a terme dilluns la subhasta de
l'electricitat deis seus associats
amb una convocatoria a la que es
van convidar fins a 28 comercialitzadores i que va aconseguir una
rebaixa substancial en el preu

de la llum subhastada. l'estalvi
aconseguit, respecte a la darrera
subhasta duta a terme el mes de
gener de 2022, oscil·la entre el4 i
el 14% en fundó de la tarifa contractada.
Segons Mane! Simon, director-general d'Afrucat, "ens estem
movent en una realitat molt incerta i, pel que ens indiquen els
nostres assessors, els mercats

sempre que sigui a peticíó de la
Mancomunitat, la qua! va assegurar que "no s'ha presentat a cap
de les línies de subvenció per millorar infraestructures".
Per últim, Reyes va avanr;ar
que en unes setm.anes mantindran una reunió amb la Mancomunitat per analitzar la situació
i posar "fil a l'agulla" per solucionar- !~. Durant el dia d'ahir va continua·r el repartiment d'aigua amb
cisterna als 14 pobles que ho han
demanat i la resta continuen repartint aigua embotellada .

de futurs s'estan preveient a la
baixa. Aixo ha fet que la subhasta
sigui només per 6 mesos a !'espera de realitzar-ne una altra a finals d'any".
La subhasta es va dura terme
a través d'Agroplace, la primera
plataforma de subhastes agraries
especialitzada en les subhastes
d'energia, creada fa gairebé 12
anys. El sistema es fonamenta
en un procediment de subhasta
electronica invertida on les comercialitzadores accedeixen a la
plataforma esmentada i poden
ofertar a la baixa a partir d'uns
preus fixats per Afrucat.
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FGC promociona per aquest
estiu el Tren turístic deis Llacs i el
Pare Astronómic del Montsec
La Generalitat presenta l'oferta d'activitats
Barcelona
REDACCIÓ
Ferrocarrils de la Generalitat de
Catalunya (FGC) va presentar ah ir
!'oferta turística pera aquest estiu
a les estacions de muntanya, els
trens turístics i al Pare Astronomic
del Montsec. Durant l'acte, la presidenta d'FGC, Marta Subira, va
manifestar la voluntat de garantir una oferta turística atractiva
destacant el compromís amb el
territori: "Aquest estiu continua
sent vigent la nostra aposta pel
turisme de proximitat. Els nostres
equipaments són una baula en la
cadena de valor del sector turístic, contribuint junt amb la resta
d'actors del territori en la promocio d' una oferta i destins turístics
d'important magnitud. FGC gestiona 14 equipaments turístics i

tjan~ant

FOTO: FGC 1Els responsables de Ferrocarrils de la Generalitat, ahir
tots ells se sumen a la proposta
deis territoris per configurar, de
forma conjunta, destins de primer nivell", va explicar.

El Tren deis llacs connecta la ciutat de lleida amb la Pobla de Segur tot travessant majestuosos
embassaments i serralades, mi-

un tren historie i un de
panoramic. Aquest estiu el tren
historie realitzara un total de 24
circulacions fins al 29 d'octubre i
el tren panoramic estara en funcionament el 23 i 30 de juliol i el 6
i 13 d'agost.
Al Pare Astronomic del Montsec, a la comarca de la Noguera,
aquest estiu destaca la projecció
de dues noves peHícules: 'Beyond the sun -Cercant una nova Terra' a les visites nocturnes
familiars, i 'Desvelant I'Univers
Invisible' a les visites nocturnes
generals.
Una altra proposta és la 12a
edició del cicle "Música sota les
Estrelles", que ha ampliat fins a
cinc els concerts per donar resposta a la gran acollida que obté
any rere any.

Estrenen el documental
sobre el ca mí ignasió a la
Filmoteca Vaticana
la Filmoteca Vaticana va acollir
ah1r !'estrena del documental El
Camí lgnasia, de 88 minuts de
durada, que descobreix la bellesa
paisatgística i espiritual d'aquest
pelegrinatge que discorre en una
part de la ruta de loiola fins a
Manresa per les comarques de
la plana lleidatana. El documental ha estat produ'it per Animaset

i dirigit per Jordi Roigé. El Patronat de Turisme de la Diputació de
lleida ha coHaborat en el rodatge
de !'audiovisual per terres lleidatanes. En l'acte de presentació a
la filmoteca del Vatica hi van assistir les Conselleres de Justicia i
Acció Exterior de la Generalitat
de Catalunya, lourdes Ciuró i Victoria Alsina, respectivament.

FOTO: Diputació de Ueida / lmatge del rodatge a terres lleidatanes
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El Conselh
presenta el
nouMapa
Escolar de la
Vald~ran
El Conselh Generau d'Aran ha
presentat a les direccions de les
escales araneses el nou Mapa
Escolar de la Val d'Aran. Tal com
estableix la llei d'Aran, l'aprovació d'aquest Mapa Escolar
facilitara al Conselh Generau
d'Aran continuar treballant perque la Val d'Aran es converteixi
en una Zona Educativa Especial
per a facilitar resoldre les problematiques especifiques del
territori, com la designació de
professorat, l'optimització deis
serveis de menjador i transport
o l'especificitat de I'Escola Aranesa.

Tremp
endega una
campanya per
fomentar el
comer~
El dijous 9 de juny va presentar-se la 12a campanya 'Compra i descobreix
Catalunya' a la Biblioteca
Francesca
Bonnemaison
de Barcelona. la campanya va comen~ar 1'1 de juny
i s'allargara fins al 30 del
mateix mes per continuar
donant suport al petit comer~ i promocionant el turisme local i de proximitat.
Entre els ajuntaments participants hi ha entre altres
. el de Tremp, Cervia de les
Garrigues, les Borges Blanques o el Pont de Suert.

