
Balaguer exigirà més informació 
de la CHE i Protecció Civil en 
episodis de crescuda del Segre
Desactivat el Pla Inuncat per l’estabilització dels 
cabals dels rius del Pirineu i la frenada del desgel
Balaguer
F.G. / H.H
L’Ajuntament de Balaguer eleva-
rà una queixa a la CHE i a Protec-
ció Civil (de qui depèn el Centre 
d’Emergències de Catalunya) per 
la falta d’informació que detecta 
el consistori en episodis com el 
de la crescuda del riu Segre que 
s’ha viscut els últims dies i que ha 
obligat a tancar els accessos a la 
canalització.

L’alcalde de Balaguer, Jordi Ig-
nasi Vidal, va explicar que quan 
s’acabi tot l’episodi de crescuda 
del riu demanaran que d’ara en 
endavant es millor la comuni-
cació amb l’Ajuntament. Segons 
Vidal aquesta informació és im-
prescindible per poder gestionar 
amb eficàcia el pla de protecció 
municipal aprovat aquesta legis-
latura i que preveu, entre altres 
coses, episodis d’aquestes carac-
terístiques. Vidal explica que si és 
l’Ajuntament el qui té la respon-
sabilitat d’actuar en funció dels 
cabals del riu no és lògic que ha-
gin d’estar pendents de la web de 

la CHE per calcular què desem-
bassa Camarasa i els altres pan-
tans de més amunt. Ara per ara, 
segons l’alcalde, només el Centre 
d’Emergències de Catalunya avisa 
del desembassament del pantà 
de Sant Llorenç i del Partidor de 
Gerb i amb un marge de temps 
que considera escàs. “Ens avisen 
amb una hora d’antelació i només 
una hora o una hora i mitja des-
prés l’aigua ja és aquí”, es queixa 
Vidal, que demana que es millori 
aquesta comunicació per poder 
fer una previsió més acurada de 
tot plegat. De fet, afegeix que 
en alguna ocasió l’Ajuntament 
ha rebut un correu electrònic a 
quarts de tres de la matinada. “Si 
és important potser caldria te-
lefonar”, conclou Vidal. El cabal 
del riu Segre a Balaguer era ahir 
de 350 metres cúbics per segon, 
per la qual cosa els accessos es-
tan tancats i s’han tret també les 
màquines de bombeig de la plan-
ta potabilitzadora. 

Tot i la quantitat d’aigua que 
encara resta a la llera del Segre, 

L’alcalde de 
Sant Esteve 
lamenta el 
difícil accés al 
seu municipi
L’alcalde de Sant Esteve de la 
Sarga, Jordi Navarra, denunci-
ava a través de Twitter el mal 
estat dels accessos a la vila que 
després que la LV-9124 que-
dés tallada per l’esllavissada 
d’aquest abril. “Sant Esteve de 
la Sarga, Catalunya, al 2018. 
Ja estàvem molt mal comuni-
cats, però després del desgra-
ciat despreniment del dia 16 la 
cosa ja és insuportable, ens ha 
quedat una carretera molt pe-
rillosa, enfangada...Per anar a 
Tremp a 25km on tenim els ser-
veis tardem 1:30 hores no hi ha 
dret”, piulava Navarra.

La biblioteca de 
Tàrrega acull una 
exposició sobre 
Manuel de Pedrolo
Fins el proper 5 de maig la Bi-
blioteca Comarcal de Tàrrega 
acollira una mostra itinerant de 
la Institució de les Lletres Cata-
lanes que commemora el cen-
tenari del naixement de l’es-
criptor targarí. Es tracta d’una 
mostra de plafons amb textos 
i fotografies sobre la trajectòria 
vital i literària de Pedrolo que 
pretèn acostar al públic a l’uni-
vers de l’escriptor. 

La Cooperativa Agrícola Sant Isi-
dre de Juncosa va recollir a París 
el Premi Gourmet d’Or a la 16a 
edició del Concurs Internacional 
AVPA Paris 2018. La Cooperativa 

ha aconseguit la distinció  per la 
qualitat del seu Oli d’Oliva Verge 
Extra Les Cabanes. Al certamen 
hi van participar més de 300 olis 
d’arreu del món.

La Cooperativa de Juncosa 
guanya el Gourmet d’Or
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FOTO: F. Guillaumet / El cabal del riu Segre al seu pas per Balaguer ahir 

Protecció Civil va desactivar ahir 
el Pla Inuncat davant per l’esta-
bilització dels cabals dels rius del 
Pirineu, especialment el Segre i 
la Garona. La disminució de les 
temperatures ha frenat el desgel 
i tampoc s’esperen pluges relle-
vants, segons l’Institut Cartogrà-

fic, el Servei Meteorològic de Ca-
talunya i la CHE. 

Pel que fa les reserves d’aigua 
als pantans, Camarasa ahir estava 
al 97,5% del seu màxim, Rialb al 
90%, Tremp-Talarn al 99,8% i Oli-
ana, que era el que presentava la 
xifra més baixa, al 87%.
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L’Ajuntament d’Alpicat ha invertit 
50.000 euros en la millora del ca-
mí dels Robinals, una via que dó-
na accés a la deixalleria municipal 
i comunica el camí de Torrefar-
rera amb el nucli. El consistori ja 
està preparant, a més, el projecte 
per arranjar el camí de Raimat.

L’actuació al camí dels Robinals 
ha consistit en una pavimentació 
de mescla bituminosa en calent 
que millorarà el trànsit rodat i la 
seguretat vial, i compta amb ajut 
de la Diputació de Lleida, que ha 
finançat gairebé tot el cost de 
l’obra. També està previst que, 
durant la primera quinzena de 
maig, es dugui a terme una millo-

ra de la resta de camins munici-
pals mitjançant un sorteig puntu-
al en les zones més malmeses.

En aquest sentit, l’alcalde Joan 
Gilart explicava que “per al go-
vern municipal és una prioritat la 
millora dels camins municipals”, 
motiu pel qual “intentem en ca-
da pressupost anual incloure una 

partida per aquest fi”. 
Fins ara ja s’han fet el camí del 

Mingatxo (2016), el de Torrefarre-
ra (2017) i ara el de Robinals. De 
cara al futur, Gilart apuntava que 
“hem començat a redactar amb 
els serveis tècnics municipals un 
projecte per a la millora del camí 
de Raimat”.

Alpicat inverteix 
50.000 euros per 
condicionar el 
camí de Robinals 
i el de Raimat

FOTO: Aj. Alpicat / Imatge del camí de Robinals pavimentat

rcolomina
Resaltado

rcolomina
Resaltado

rcolomina
Resaltado


	M201805011
	lm01
	lm04
	lm05
	lm06
	lm07
	lm09
	lm10
	lm11
	lm12
	lm13
	lm14
	lm15
	lm17
	lm18
	lm19
	lm20
	lm21
	lm22
	lm23
	lm24
	lm25
	lm26
	lm27
	lm28
	lm29
	lm30
	lm31
	lm32
	lm33
	lm34
	lm35
	lm36
	lm37
	lm38
	lm39
	lm40
	lm01.pdf
	lm04
	lm05
	lm06
	lm07
	lm09
	lm10
	lm11
	lm12
	lm13
	lm14
	lm15
	lm17
	lm18
	lm19
	lm20
	lm21
	lm22
	lm23
	lm24
	lm25
	lm26
	lm27
	lm28
	lm29
	lm30
	lm31
	lm32
	lm33
	lm34
	lm35
	lm36
	lm37
	lm38
	lm39
	lm40






