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Desarticulen un grup que portava
escombraries de França a Lleida.
p.

www.segre.com/comarques
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Centre de divulgació de Boumort
a l’antiga escola de Pessonada.
p.

19
➜

sequera subministrament d’urgència

Escassetat de cisternes per dur aigua a pobles
de Lleida al créixer la demanda a Catalunya

Ajuntaments constaten dificultats per contractar-les i han d’esperar dies o portar-les de lluny amb costos
més elevats || Mentre cada vegada més municipis fan crides a reduir el consum
ajuntament de granyanella

r. ramírez / l. pedrós

❘ lleida ❘ Les cisternes d’aigua comencen a escassejar a Lleida,
a causa que cada vegada més
municipis a tot Catalunya les
requereixen per proveir pobles
i masies. Ajuntaments lleidatans ja constaten dificultats per
contractar-les i han d’esperar
dies per disposar-ne d’una o bé
portar-les de lluny i assumir un
cost major. Temen que aquesta
situació empitjori a mesura que
avança l’estiu, marcat per la forta sequera i per ara sense previsió de pluges. Mentrestant, cada
vegada més municipis fan crides
a reduir el consum d’aigua potable i Baix Pallars ha establert
les primeres restriccions.
Un camió cisterna va portar
aigua divendres passat a un dels
dipòsits de Solsona, que proveeix 15 masies i granges del municipi de Lladurs connectades a
la xarxa de subministrament de
la capital. L’ajuntament va enviar una carta als afectats advertint-los que limitin el consum,
ja que “la situació generalitzada
de sequera al conjunt del país fa
que no es disposi d’aquests dipòsits de cara al cap de setmana”.
No n’hi haurà cap de disponible
almenys fins dilluns, segons van
corroborar fonts municipals.
A la Segarra, l’ajuntament
de Granyanella va contractar
dissabte passat una cisterna per
proveir el nucli de la Curullada.
La recerca no va resultar senzilla i va acabar recorrent a una
que va trobar a Torre-serona,
a 54 quilòmetres de distància.
L’alcalde de Granyanella, Jordi
Portí, va confirmar que la disponibilitat de cisternes és escassa. “Moltes empreses ens deien
que tenien les seues ocupades,
i altres que el xòfer no estava
disponible”, detalla el primer
edil. Finalment en van poder
contractar una de 28.000 litres
de capacitat del Segrià.
“Probablement ens costarà
més de 400 euros, però necessitàvem l’aigua”, va concloure
l’alcalde. Granyanella va requerir dos camions cisterna
més des d’aleshores, diumenge
passat i dimecres. Amb aquestes
últimes hi va haver més sort i
van aconseguir contractar-les
a Guissona, a 23 quilòmetres.
Al Pallars Jussà, Sant Esteve de
la Sarga recorre a cisternes des
de principis d’any i el consistori
afirma que no té problemes en
aquest sentit perquè les demana
amb temps.

les claus

Primeres restriccions

z Baix Pallars és el primer municipi de Lleida a establir restriccions al consum d’aigua potable arran de l’actual sequera. El
consistori ha decidit tallar l’aigua des de les 23.00 fins a les
7.00 hores, tancar les fonts públiques i prohibir l’ús de l’aigua
de boca en regs i per abeurar
animals, tret de casos excepcionals. Fora de les comarques lleidatanes, apliquen també restriccions els municipis d’Alforja,
Botarell i Vacarisses.

Crides a estalviar
z Solsona és la primera capital de comarca a Lleida que ha
demanat aquesta setmana al
conjunt dels veïns que moderin el consum d’aigua potable.
En les últimes setmanes ho han
fet també altres municipis lleidatans com Espot, Gavet de la
Conca, Isona i Conca Dellà, Bellver de Cerdanya i Coll de Nargó. Baix Pallars ho va fer abans
d’establir restriccions.

Pesticides a l’aigua

Una cisterna va subministrar aigua dissabte passat, dia 16, al poble de la Curullada.

testimoni
albert ardiaca

“Subministrar
pobles ocupa
aquests dies tot
el nostre temps”
n L’empresa del Pallars Jussà
Batlle SL subministra aigua
amb cisternes a pobles en un
radi d’uns trenta quilòmetres. “Des de fa almenys tres
setmanes, els encàrrecs per
portar aigua a pobles ocupen
tot el nostre temps”, explica
el responsable de la firma,
Jaume Montanuy. “Durant
aquests dies no acceptem peticions de particulars per a
treballs com omplir piscines,
perquè proveir d’aigua potable les persones té prioritat absoluta per a nosaltres”,
recalca.
Montanui va explicar que
l’empresa transporta aigua a
pobles de la comarca des de
principis d’aquest any.

z Els veïns de Torres de Segre
segueixen sense poder beure
l’aigua de l’aixeta arran de la
contaminació per pesticides a
Utxesa detectada fa més d’un
mes. El consistori espera noves
anàlisis.

El ràfting resisteix
z La regulació de cabals mitjançant preses a la Noguera Pallaresa permet mantenir ara per
ara el ràfting, una cosa que no
seria possible només amb el
mateix cabal del riu, reduït per
la sequera. Pel que fa al barranquisme, ha començat a concentrar-se al nord de la conca de la
Noguera Pallaresa, la que concentra més cabal, segons van
explicar fonts del sector.

L’Aneto, sense gel en 20 anys

Una cisterna de l’empresa, divendres a Sant Esteve.

Tanmateix, les peticions de
subministrament s’han disparat durant aquest mes de
juliol. Així mateix, va constatar que la que porten a pobles

sovint s’acaba en qüestió d’uns
quants dies, i va valorar que
això és a causa d’un consum
poc acurat per part d’alguns
veïns.

z Estudis de l’Institut Pirinenc
d’Ecologia (IPE-CSIC) corroboren el retrocés de la glacera de
l’Aneto i el xifren en un metre i
mig cada any. Els autors atribueixen aquesta situació al canvi
climàtic i apunten que, en cas
que es mantingui el ritme actual de deteriorament, la glacera podria desaparèixer per
complet d’aquí a menys de dos
dècades.
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municipis instal·lacions

Polèmica per un forn crematori
previst al polígon de Balaguer

La firma Serveis Funeraris El Segre demana llicència d’obra i activitat a la Paeria ||
Crítiques de veïns que demanen allunyar aquest equipament de la zona industrial

Tàrrega va tancar
el servei i Bellpuig
modifica el POUM
per incloure’l

La nau del polígon (a la dreta de la imatge), en la qual s’ha projectat un forn incinerador.
E. Farnell

❘ Balaguer ❘ L’empresa Serveis Funeraris El Segre projecta instal·lar un forn crematori en una
nau del polígon industrial Camp
Llong de Balaguer, una cosa que
ha suscitat polèmica entre els
empresaris veïns. Aquests s’han
mostrat crítics per la ubicació
prevista, en una nau industrial, al tractar-se d’una activitat
“potencialment” contaminant.
Creuen que s’hauria d’haver
triat una parcel·la propera a

un cementiri o més allunyada
del polígon, on hi ha firmes de
serveis i també de restauració.
Aquest col·lectiu demana a la
Paeria que “examini a consciència” el projecte abans d’atorgar
la llicència d’obres i activitat, ja
que consideren que s’han d’exigir els mecanismes de control
necessaris per preservar la qualitat atmosfèrica de l’aire i una
distància mínima d’almenys
250 metres respecte a altres
activitats.

“Tractant-se d’una autorització a un forn crematori haurien
d’haver informat els afectats i
veïns amb detall, i ningú no ho
ha fet de moment”, diuen. Per
la seua part, Toni Mora, soci de
la firma promotora, va confirmar que s’ha sol·licitat llicència
a la Paeria, malgrat que de moment el projecte està paralitzat.
Va afegir que la iniciativa està
vinculada al nou tanatori que
obrirà a Balaguer a partir del
mes d’agost.

turisme ferrocarril
amado forrolla

El Tren dels Llacs panoràmic arranca amb noranta passatgers
❘ Lleida ❘ El Tren dels Llacs va
estrenar ahir la versió panoràmica dels combois, amb les dos
màquines que s’utilitzen en el
servei diari de passatgers, que

operaran quatre setmanes per
afrontar els trajectes durant les
setmanes de més calor. Substitueix el Tren dels Llacs històric,
sense refrigeració. El panoràmic

va traslladar ahir entre Lleida
i la Pobla 90 passatgers. El tren
turístic circularà fins al 29 d’octubre i operarà 29 trajectes (4 el
panoràmic).

n Tàrrega va ser el 2002
la primera localitat de la
província, al marge de la
ciutat de Lleida, a comptar amb aquest servei. No
obstant, anys després es
va tancar al no ser rendible l’activitat. Mentrestant, a Bellpuig, el consistori ha iniciat els tràmits
per modificar el POUM
perquè la zona industrial pugui acollir aquesta
activitat, després que els
veïns votessin telemàticament a favor del projecte
d’un tanatori amb crematori. Inicialment el projecte també va ser objecte de
polèmica.

Obres a l’estació de
tren de Balaguer
❘ BAlaguer ❘ Ferrocarrils de la
Generalitat (FGC) ha iniciat treballs d’urbanització
de l’accés a l’estació de tren
de Balaguer. Preveuen una
inversió de 76.000 euros i
contemplen la millora de la
rampa, amb la instal·lació
de barana que dona accés a
l’andana des de la zona de
pàrquing. El paer en cap, Jordi Ignasi Vidal, va assegurar a Ràdio Balaguer que les
obres permetran deixar un
espai més adequat i de fàcil
accés per utilitzar el transport públic.

Demanen factures de
rentar una ‘rojigualda’
❘ Alcarràs ❘ El grup municipal
de Cs a Alcarràs ha sol·licitat
al govern de JxCat una còpia
de la factura per “rentar” la
bandera espanyola. El portaveu, José Luis Linares, no
es creu que el motiu pel qual
consistori no ha tingut penjada la bandera espanyola a
l’ajuntament fos perquè era a
la bugaderia, tal com va manifestar en el seu dia l’alcalde, Jordi Janés. Ciutadans va
denunciar a la subdelegació
del Govern de l’Estat que la
rojigualda no era al balcó del
consistori.

Pallars/Alta Ribagorça
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Creu Roja ���������������������������������������973 65 10 00
Servei d’ambulàncies . . . . . . �����904 10 81 08
Farmàcies . . . . . . . . Martínez�����973 65 00 32
. . . . . . . . . . . . . . . . . . Artigues�����973 65 01 38
Correos�������������������������������������������973 65 03 09
Inem�������������������������������������������������973 65 07 65
Bombers�����������������������������������������973 65 08 80
Urgències Mossos ����������������������������������������112
Mossos d’Esquadra ���������������������973 65 88 00

tremp
Ajuntament�����������������������������������973 65 00 05
CAP Urgències�������������������������������973 65 28 28
Hospital Comarcal del Pallars���973 65 22 55

SORT
Ajuntament�����������������������������������973 62 00 10
Creu Roja ���������������������������������������973 62 01 64
Servei d’ambulàncies . . . . . . �����904 10 71 07
Farmàcia . . . . . T. Mallorqués�����973 62 00 65
Departament d’Agricultura, Ramaderia i
Pesca de la Generalitat . . . . . �����973 62 08 04
Correos�������������������������������������������973 62 02 41
Escola de Piragüisme  . . . . . . �����973 62 07 75

comarques

Jutjat de Pau���������������������������������973 62 00 64
Bombers�����������������������������������������973 62 00 80
Mossos d’Esquadra ���������������������973 65 88 85
EL PONT DE SUERT
Ajuntament�����������������������������������973 69 00 05
CAP���������������������������������������������������973 69 11 59
Creu Roja ���������������������������������������649 80 53 05
Servei d’ambulàncies . . . . . . �����902 45 09 02
Jutjat de Pau���������������������������������973 69 00 77

patrimoni rehabilitació

Campanya ‘Punt
Lila + que festa’
a la Ribagorça

El consell del Jussà inverteix 236.000 euros en la rehabilitació d’aquest edifici
❘ Pessonada ❘ El consell del Pallars Jussà recupera les antigues escoles del poble de Pessonada, a Conca de Dalt, per
convertir-les en el Centre Boumourt, dedicat a la interpretació de la naturalesa i a acollir
espais de la memòria. Aquesta
actuació s’emmarca en el projecte de Foment del Patrimoni
Natural d’Interès del Pallars
Jussà. L’equipament es convertirà en la porta d’entrada a la
reserva de caça de Boumort,
que no compta amb un espai
interpretatiu dins de les 7.934
hectàrees que té al Pallars Jussà. Formarà part del conjunt
de centres de divulgació de la
comarca, que ofereixen activitats lligades a l’entorn natural
i social més proper i treballarà
de forma conjunta amb l’Epicentre, el Centre de Visitants
del Geoparc Orígens, el Museu
dels Dinosaures d’Isona i l’Estació de Naturalesa i Esports
del Pirineu.

Feder, ajuntament i Diputació
Els treballs en aquest antic
edifici requeriran una inversió
de 236.304 euros i compten
amb aportacions dels fons Feder, l’ajuntament de Conca de

cc pallars jussà

❘ El Pont de Suert ❘ L’Oficina de
Joventut del consell de l’Alta Ribagorça reprèn aquest
cap de setmana la campanya Punt Lila + que festa,
als tres municipis de la comarca. Es tracta d’una acció
per fomentar la prevenció
i reducció de riscos en espais festius i la implicació de
diferents agents socials. La
presidenta de l’ens, Maria
José Erta, va apuntar que
es treballa per actualitzar
protocols contra violències
sexuals.

medi natural

Millores als
senders de la
Vall d’Estaon

L’edifici de l’antiga escola acollirà un centre de divulgació de la reserva de Boumort.

Dalt i la Diputació. Les obres
a licitació se centraran en la
rehabilitació de l’edifici, la reconstrucció total de la teulada,
la reforma dels interiors i de
les façanes.

Les empreses interessades
a optar a aquesta adjudicació
tenen fins al dia 14 d’agost per
presentar les seues ofertes. Serà un espai cívic per a la localitat i un punt d’observació de

municipis equipaments

Sant Esteve licita les obres de la
seu consistorial i el casal social

les muntanyes de Pessonada.
Facilitarà atenció, informació
i guia als visitants i comptarà
amb un espai expositiu dels
principals valors i recursos de
l’espai natural.

❘ Vall de Cardós ❘ La Vall de
Cardós ha donat llum verda
a la millora dels senders a
les bordes de la Vall d’Estaon per a la gestió dels hàbitats naturals. Es preveu
recuperar un tram del camí, el pas canadenc sobre
el riu Estaon, reparar els
murs d’un tram del camí i
modificar el drenatge dels
torrents d’aigua. Les obres
suposaran fins a 89.000 euros d’inversió.

Camp de treball joventut
cc alta ribagorça

e. farnell

e. farnell

❘ Sant Esteve de la Sarga ❘ L’ajuntament de Sant Esteve de la Sarga ha tret a licitació les obres
per rehabilitar l’antiga casa de
la mestra per a usar-la com a
seu consistorial i casal social.
Fa més d’una dècada que el poble no disposa de les oficines
de l’ajuntament perquè l’edifici
en el qual s’ubicaven presentava deficiències estructurals i
amenaçava ruïna. Des d’aleshores, l’ajuntament de Sant
Esteve s’ubica en un local de
lloguer a Tremp.
El nou projecte contempla
un espai de recepció a la primera planta i les dependències
municipals, amb oficines, despatxos, arxiu, una sala de plens
i altra de polivalent que servirà
com a local social del poble.
Les obres seran finançades per

Oficina turisme�����������������������������973 69 06 40
Farmàcia Aguilà Borràs . . . . . �����973 69 01 08
Correos�������������������������������������������973 69 03 05
C. de Recursos Pedagògics �������973 69 03 43
Serv. d’Extensió Agrària . . . . �����973 69 00 40
Societat de Pescadors . . . . . . �����973 69 05 15
Bombers�����������������������������������������973 69 00 80

joventut

Centre per divulgar Boumort a
l’antiga escola de Pessonada

e. farnell
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El grup dels joves participants en el camp de treball.

Vint-i-sis joves rehabiliten
camins a l’Alta Ribagorça
L’alcalde Jordi Navarra, davant de l’immoble a rehabilitar.

la Diputació i suposaran una
inversió de 217.430 euros.
Les empreses interessades
a adjudicar-se aquesta actuació poden presentar les seues

ofertes fins al proper dia 17
d’agost. L’alcalde, Jordi Navarra, va apuntar la necessitat de disposar d’aquestes
dependències.

❘ El pont de suert ❘ Un total de
26 joves d’entre 14 i 17 anys
participen en un camp de
treball a l’Alta Ribagorça
fins al proper dia 31 de juliol. Portaran a terme treballs
de manteniment de camins
per conèixer les diferents

tècniques, materials i eines
que s’utilitzen amb aquesta
finalitat. En aquest sentit, al
Pont de Suert actuaran en els
camins del Monestir de Lavaix; a Vilaller, a la brigada
verda, i a la Vall de Boí, al
barranc d’Erill.
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Què és Cercle? Un punt de trobada entre lectors i teleespectadors de SEGRE i Lleida TV.
També ens pots trobar al Magazine Diari de Nit de Lleida TV.

c/del Riu, 6. 25007 Lleida

973 248 000

cercle@segre.com

Reportatge

Gaudint a Cellers

www.segre.com

V.R.

La guanyadora del concurs ‘La meua mare i jo’, premiada amb
un cap de setmana amb el seu marit i la seua filla al llac || Relax,
piscina, paisatges, alta gastronomia i caiac a l’Hotel Terradets
J.C.M.

V

erónica Rodríguez Gaspar va resultar guanyadora del concurs fotogràfic de Cercle de La meua
mare i jo amb una fotografia
que poden admirar sota aquest
text. El premi va consistir en
una estada de dos dies i una nit
a l’Hotel Terradets al Pallars
Jussà, vora les paradisíaques
aigües del llac de Cellers. El
local, un històric de l’hostaleria

lleidatana ubicat al quilòmetre
75 de la C-13, a la carretera Balaguer-Tremp, els va oferir una
inoblidable estada juntament
al seu marit Víctor i la seua filla
Xana, que també apareix en el
treball guanyador.
El segon cap de setmana
d’aquest mes de juliol, segons
explica la Verónica a Cercle,
“el vam passar francament bé
gràcies a les atencions dels responsables de l’establiment”.

El feliç matrimoni i la seua
filla van gaudir de dos dies de
complet relax a còpia de passejos, paisatges paradisíacs, piscina i un recorregut per tot el
llac en caiac i, per descomptat,
de l’alta gastronomia pallaresa
de què pot presumir l’establiment, amb més de setanta anys
d’història, fundat pel matrimoni entre Gabriel Fillat i Teresa
Traveset i que continua sent
familiar.
V.R.

La família gaudint del seu premi a Cellers.
V.R.

La foto guanyadora del concurs ‘La meua mare i jo’ de ‘Cercle’.
V.R.

L’arribada a l’establiment del Pallars.

V.R.

Un bany a la piscina de l’hotel.

Els guanyadors al menjador de l’Hotel Terradets.

