
10 1 COMARQUES 

AIGÜES LA SEQUERA ENCARA FUETEJA 

La central hidrilulica de Rialb, 
en punt mort per falta de cabal 
La CHE estima que deixara de funcionar pel baix nivell del panta 11 El Canal 
d'Urget e a avutla dotacio del principal fins a 22 metres cubics per segon 
H.C. 
1 LLEIDA 1 Les pluges acumularles 
fins ahir són encara insuficients 
per pal-liar la sequera hídrica. 
Manté en escac la majoria de 
pantans de Catalunya i en alerta 
usos com els agraris i els indus
trials, mentre que diversos mu
nicipis han tingut també proble
mes de proveünent d'aigua po
table. Segons va confirmar ahir 
la Confederació Hidrografica 
de l'Ebre, la central hidroelec
trica de Rialb, que explota !'em
presa Acciona, haura de deixar 
de turbinar ben aviat amb tota 
probabilitat, perque el nivell de 
les reserves d'aigua impedeix 
que les turbines funcionin de 
forma óptima i s'han de parar. 
L'aigua sortira aleshores de la 
presa per altres conductes i, en 
última instancia, perles com
portes de fons si és necessari. 
Acciona va assumir l'estiu del 
2009 tres centrals hidroelectri
ques en el curs del Segre, entre 
les quals Rialb I, amb 24,8 MW 
de potencia, i Rialb II, de 5,9 
MW, i aquesta sera la primera 
ocasió en que hauran de parar 
per falta de cabal. 

També el Canal d'Urgell con
tinua retallant la dotació d'ai
gua tant al canal principal com 
en !'auxiliar. En el primer cas, 
sera almenys la quarta reduc
ció de cabal, que quedara avui 
en 22 metres cúbics per segon 
(la concessió equival a 33 i la 
setmana passada es va reduir 
a entre 25 i 26) i en !'auxiliar 
passa a 10,5. Amb aquesta me
sura, els regants confíen a allar
gar la campanya de reg fins a 
mitjans del mes de setembre, 
quan quedarien uns 35 hecto
metres cúbics com a garantía 
per als prove1ments. Les dades 
de l'organisme de conca apun
ten que les reserves de Rialb se 
situen per sota del 9% de la seua 

lmatge de la cua del panta de Rialb al pont de Nuncarga, en una zona normalment inundada. 

capacitat total i ahir tenia uns 
35 hectometres cúbics d'aigua, 
mentre que Oliana n'emma
gatzemava uns al tres 35 i es va 
situar sobre el 42% de la seua 
capacitat. 

Malgrat tot, les pluges deis 
últims dies han incrementat el 
cabal d'entrada d'aigua al panta 
d'Oliana i els regants confíen en 
el fet que contimü augmentant. 

En altres sistemes de regadiu, 
les reserves dels embassaments 
han continuat baixant coinci
dint amb les setmanes de més 
demanda d'aigua. Els pantans 
de la Noguera Ribagor~ana, 
amb 22 hectometres menys que 
la setmana passada i 300 menys 
que l'any passat, estan al41% 
de capacitat. 

AFECTACIÓ [ 
~==================================~A 

La producció hidroeléctrica cau i 
l'aigua escasseja a diversos pobles 
• La producció hidroelectri
ca, principal font d'energia 
renovable a Lleida, ha caigut 
aquest any gairebé un 20% 
entre els m esos de gener i ju
liol per la reducció d'aigua 
als rius i pantans, segons da
des d'Endesa, principal ad
judicataria de les centrals. 
A !'espera que les tempestes 
deis últims dies derivin en 
pluges constants, diversos 

municipis han registrat pro
blemes de prove1ment en les 
últimes setmanes. L'escasse
tat d'aigua ha portat a apli
car restriccions en localitats 
com Baix Pallars, Llimiana, 
Esterri d'Aneu i Figuerola 
d'Orcau, mentre que alguns 
pobles han necessitat cister
nes. Granyanella també va 
tenir problemes pero s'ha 
recupera t. 
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URBANISME 

Primers treballs 
pera la reforma 
del centre 
de Fraga 
1 FRAGA 1 L'ajuntament del mu
nicipi Fraga va dur a terme 
ahir els primers treballs per 
a les obres de reurbanització 
de la pla~a d'Espanya i part 
del passeig del Cegonyer. 
Aquest projecte també inclou 
la recuperació de l'espai del 
Pou de Gel, que es va des
cobrir l'any 2019 i data del 
segle XVII. Esta previst que 
aquest equipament s'obri al 
públic (vegeu SEGRE d'ahir). 
Aquesta actuació, la més im
portant del mandat, suposa 
una inversió d'uns dos mili
ons d'euros i les obres s'han 
demorat per problemes de 
tramitació i per traves per 
part de Patrimoni del Govem 
d'Aragó. 

ACTES 

Concentració 
a favor de la 
independencia 
a Tarrega 
1 TARREGA 1 Tarrega perla In
dependencia, l'assemblea 
local de l'ANC, ha organit
zat pera dissabte a les 20.00 
hores una concentració a la 
pla~a Major amb l'objectiu 
de denunciar la repressió i 
per exigir la independencia 
de Catalunya. Durant l'acte 
llegiran un manifest i escriu
ran els noms deis represaliats 
en una pancarta. Així dones, 
aquesta mateixa entitat de 
Tarrega ha convocat per al 
dia 27 que ve la sisena Cami
nada perla Independencia, 
que aquest any se centrara 
en la defensa del catala. La 
marxa comen~ara a les 20.00 
hores del vespre i sortira de 
la pla~a del Carme de la ca
pital de l'Urgell. 

MOBILITAT TREN S MEDI AMBIENT INICIATIVES 

Els trens parats dilluns a la línia de 
Manresa es dirigien l'un contra l'altre 
REDACCIÓ 
1 LLEIDA 1 Els trens que van que
dar parats dilluns a última hora 
de la tarda a la línia de tren 
que uneix Lleida i Barcelona 
per Manresa (R-12) a !'altura 
de la capital del Bages es diri
gien l'un contra l'altre. Aquests 
dos combois van quedar parats 
a uns 30 metres l'un de l'altre 
quan circula ven en direccions 
oposades perla mateixa via. 
La poca velocitat que portaven 
i els sistemes de seguretat van 

evitar el xoc, segons va infor
mar ahir Regió7. Perla seua 
part, Adif investiga les causes 
d'aquest succés. 

Després d'aquests fets, Pro
te e ció Civil va activar la pre
alerta del pla d'emergencies 
en el transport de viatgers en 
ferrocarril (Ferrocat). També 
es va interrompre la circula
ció de trens entre Calaf i Sant 
V icen~ de Castellet. Aquest fet 
va afectar tant els treos de la 
R-12 com els de la línia R-4. 

En aquest tram es va habilitar 
servei alternatiu per carretera· 
(vegeu SEGRE d'ahir). El ser
vei va quedar restablert ahir 
almatí. 

Accident mortal el2019 
Fa més de tres anys, el 8 de 

febrer del2019, dos trens van 
xocar frontalment en la línia de 
Manresa, a prop de l'antic bai
xador de Castellgalí, al Bages. 
L'accident va deixar un mort i 
una seixantena de ferits. 

Retiren SO tones de brossa 
de la Valira en quatre anys 
C.SANS 
1 ANDORRA LA VELLA 1 El Govern 
d'Andorra ha retirat cinquanta 
tones de residus del riu Valira 
i deis seus rius i torrents aflu
ents alllarg deis últims quatre 
anys. Així ho recullen les dad es 
del ministeri de Medi Ambient 
del Principat entre 2018 i 2021, 
que va publicar ahir el Diari 
d'Andorra . 

Segons les darles del minis
teri, durant l'any passat el Go
vern del Principat va retirar un 

total d'11.400 quilos de resi
dus. Durant el2020 la xifra va 
ser més gran i es van extreure 
12.238 quilos de rebutjos del 
curs de la Valira, mentre que el 
2019 se'n van retirar 13.032. 
Finalment, durant l'any 2018 
Andorra va treure un total de 
12.740 quilos de residus del curs 
del riu. 

D'altra banda, el Govern 
d'Andorra ha treta concurs els 
treballs de neteja de residus als 
cursos fluvials del Principat. 
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EMERGENCIES 

Evacuat un 
parapentista 
ferit a Ager 
1 AGER 1 Un parapentista va 
resultar ferit dilluns a la tar
da al tenir una caiguda al 
Montsec, al terme munici
pal d'Ager. Els Bombers van 
rebre l'avís a les 20.13 hores 
i els efectius van traslladar 
el ferit, que tenia diverses 
contusions a l'esquena i en 
un turmell, fins a l'helicopter 
dels GRAE, que al seu torn el 
va portar fins a l'ambulfmcia 
del Sistema d'Emergencies 
Mediques. Els sanitaris van 
evacuar el parapentista fins 
a !'hospital de la Seu d'Urgell 
amb pronostic menys greu. 
La setmana passada, dos 
parapentistes van resultar 
ferits al caure a Ager i Coll 
de Nargó. 

INCENDIS 

lntoxicat per 
fumen un foc 
a Alcarras 
1 ALCARRAS 1 Una persona va 
resultar ahir intoxicada per 
fuma !'incendiar-se una fur
goneta en un parquing d'Al
carras. Els Bombers de la Ge
neralitat van rebre l'avís a les 
18.46 hores, que alertava que 
sortia fum d'un aparcament 
a l'avinguda Ernest Lluch. 
Fins allloc es van traslladar 
sis dotacions deis Bombers i 
els veins ja havien extingit 
l'incendi. 

A causa del fum, una per
sona va resultar intoxicada 
de caracter lleu i va ser a tesa 
pel SEM. A la Seu d'Urgell, 
va cremar part de la roda 
d'un autobús a l'avinguda 
Valls d'Andorra. 

TRANSIT 

Detingut per un 
accident mortal 
a Andorra 
1 ANDORRA LA V ELLA 1 La Po licia 
andorrana va detenir ahir el 
conductor d'un vehicle im
plicat en un accident mortal 
que va tenir lloc dilluns a la 
nit a Sant Julia i en el qual 
va morir un motorista de sei
xanta anys. L'home va que
dar detingut després de rebre 
l'alta hospitalaria per haver 
donat positiu en les proves 
de drogues. Té 45 anys i es-
ta acusat d'un delicte contra 
la vida per homicídi per im
prudencia i contra la segu
retat col·lectiva. L'esmentat 
accident va ten ir lloc quan el 
vehicle del detingut va xocar 
amb la moto que conduia la ' 
víctima. 

TRANSIT SINISTRALITAT 

SEGRE 
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Mor una dona de 53 anys en 
un xoc a Castelló de Farfanya 
L'accident va tenir lloc a la C-26 i el conductor de l'altre cotxe va ser evacuat amb 
ferides de diversa consideració 11 .~. q -= n;. an ;nor 10 ... 8ones a a carretera 
REDACCIÓ 
1 CASTELLÓ DE FARFANYA 1 Una veina 
de Castelló de Farfanya de 53 
anys va morir ahir arran d 'un 
accident de transit a la carretera 
C-26 al seu pas per aquest muni
cípi de la Noguera. El sinistre es 
va produir cap a les 09.30 hores, 
quan els serveis d'emergencia 
van rebre l'avís d'una col·lisió 
frontal entre dos turismes a 
!'altura del quilometre 11,9 de 
l'esmentada via. Coma conse
qüencia de !'impacte, les causes 
del qual es desconeixen i s'in
vestiguen, la conductora d'un 
deis vehicles va resultar feri
da crítica i va ser traslladada a 
!'hospital Arnau de Vilanova de 
Lleida, on va morir poc després. 
El conductor de l'altre turisme, 
que també va ser traslladat a 
l'Arnau, va resultar ferit de di
versa consideració. 

Arran de l'accident, van ser 
activades sis dotacions deis 
Bombers de la Generalitat, dos 
ambulancies i un helicopter del 
Sistema d'Emergencies Medi
ques (SEM). També van acu
dir-hi cinc patrulles deis Mossos 
d'Esquadra, que van tallar la 
carretera en els dos sentits per 
facilitar el treball dels serveis 
d'emergencia. Segons el Servei 
Catala de Transit, la circulació 
no es va normalitzar fins gaire
bé tres hores després, a les dotze 
del matí. 

Vista de la carretera C-26 al se u pas per Castelló de Farfanya, on ah ir es va produir el xoc mortal. 

Amb aquesta víctima, ja són 

deu les persones que han per
dut la vida en accidents aquest 
any a les comarques lleidatanes, 
una xifra inferior a la deis últims 
anys. Concretament, són deu de 
morts menys respecte al mateix 
període del 2021 i tres menys 
que el 2020, any que va estar 
marcat per les restriccions de 
mobilitat derivades de la crisi 
sanitaria de la Covid-19. 

EMERGENCIES MUNTANYA 

Efectius de Bombers i del SEM, ah ir a Barruera. 

Rescaten un excursionista que es 
trobava malament a la Vall de Boí 
1 LAVALL DE BOfl Els Bombers van 
rescatar ahir un excursionista 
que va patir una indisposició 
a la zona de l'Estany del Port 
de Caldes, a la Vall de Boí. Els 
serveis d'emergencies van re
bre l'avís a les 11.57 hores i 
es van activar els GRAE amb 

l'helicopter, a banda del Siste
ma d'Emergencies Mediques. 
Els efectius van traslladar la 
persona afectada fins al camp 
de futbol de Barruera, on va 
poder ser traslladada fins a 
un centre sanitari per a una 
valoració. 

Val a recordar que l'últim si
nistre mortal es va produir el 
7 d'agost, en un camí asfaltat 
d'Artesa de Lleida. Un veí de 73 
anys de Puigverd de Lleida va 
morir al sortir de la via. 

Així mateix, el mes de julio! 
passat es van registrar dos ac
cidents mortals a la província, 
ambdós a l'Urgell. El primer va 
tenir lloc el 9 de julio! a Vall-

bona de les Monges, en el qual 
va morir un veí de Barcelona 
atropellat pel seu vehicle al des
frenar-se en un camí. 

El segon va ser el18 de julio!, 
quan va morir un veí de Tfure
ga de cinquanta anys després 
que la grua que conduia xoqués 
contra un camió a la carretera 
N-11 al seu pas perla capital de 
l'Urgell. 

SUCCESSOS INVESTIGACIÓ 

Denuncia que un home 
la reté quan a nava a entrar 
al seu portal a Tremp 
REOACCIÓ 
1 TREMP 1 Una veina de Tremp va 
denunciar dilluns davant deis 
Mossos d'Esquadra que un ho
me l'havia retingut en ple car
rer, a l'agafar-la fortament per 
la cintura quan es disposava a 
entrar al seu portal. Segons va 
recollir en la denúncia, els fets 
van tenir lloc poc abans de les 
deu del matí, quan la dona ha
vía sortit del supermercat i es 
dirigía a casa seua. A !'arribar 
al portal, va veure un individu 
que estava assegut sobre el capó 
d'un·vehicle i que, sense badar 
boca, es va dirigir cap a ella i la 
va agafar fortament per la cin
tura. La dona va intentar treu
re-se'l de sobre sense exit, ja que 
l'home la va agafar fortament 
i no la deixava anar, de forma 
que va comen~ar a cridar i de-

manar ajuda. Un jove que era 
en un taller proper va sortir en 
ajuda de la dona i, amb una altra 
persona, van poder separar-los 
fins a !'arribada de la dotació 
policial. La dona, que no pre
sentava lesions, va explicar que 
no coneixia de res l'individu que 
la va agafar, que no li va robar 
res ni li va fer cap tocament de 
caracter sexual. Els ve1ns van 
alertar els Mossos d'Esquadra, 
que van acudir allloc i van po
der identificar l'home, que no 
els va donar cap explicació, se
gons fonts policials. Després de 
la denúncia, la policia catala
na ha obert diligencies per un 
presumpte delicte de coaccions, 
pero no s'ha fet cap arrest. Les 
diligencies policials hauran de 
determinar les circumstancies 
d'aquest inciden t. 
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