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ACTUACIONS PREVENCIÓ 

Els Rurals localitzen 14 pous perillosos a Ueida 
i demanen tapar-los per tal d'evitar accidents 
La majoria ubicats a les comarques de les Garrigues, el Segria i la Noguera 11 Són construccions agraries 
abandonarles i poc visibles que suposen un risc pera les persones i els animals 
MARIA MOLINA/M. CODINAS 
l llEIDA 1 Els Agents Rurals han 
detecto t 14 pous perillosos a 
Llcida en cls quals persones i 
animals poden caure, per tant, 
després de locali tzar-los han 
remes )'oportuno comunicació 
als ajuntaments perque adop· 
t in mesures de seguretat o ho 
comuniquin a ls propietaris de 
la finca on es !roben, segons 
va explicar ah ir el cap del cos 
a Lleida, Lloren¡y Ricou. Tots 
s'han localitzat en el que vn 
d 'a ny, després del t rAgic acci
dent de m itjans de gener que 
va costar la vida del pel it Ju
len, de dos nnys, que va cauro 
en un forat de gran profundi
tat en una finca de Totnlón, a 
M alaga. La majoria deis pous 
són al pla, sobrctot a les comar
ques de les Garl"igues, el Se
gria i la Noguera, encara que 
també n'hi ha alguns, en menor 
quantitat, al Pirineu, sobretot 
al Pallars Jusso. Gairebé scm
pre, són construccions relacio
nades amb l'activitat agrlcola 
o ramadera que han queda\ en 
desús i abandonados i que s'uti
litzavcn bé peral reg o coma 
abeurador· per als animals. "El 
80% deis pous pcrtanyen a pa
gcsos queja no cls utilitzen jn 
que Ian ús de nous sistemes de 
rcg", va indicar. 

lnteres patrimonial 
Rico u va afegir que quan es 

localitzen també es posa en 
coneixement de la conscllcria 
de Cultura ja que, en a lguna 
sil unció puntual, com és el cas 
de Naves (vcgcu el desglossn-

Alfés, Bellaguarda, 
Alcanó, Naves i 
Maials ja han 
pres mesures 

Un deis pous que han lo<alltzat els Agents Rurals entre Malals 1 Llard e<ans. 

• Alguns ajuntamenls ja 
han pres mesures a ler
tats pcls Agcnts Rumls. 
És el cas de Bcllaguarda, 
on han procedil a col·lo
car una rcixa a la boca 
del pou loca litzat pel e os 
rnediambiental de la Ge
neralitat, i de Maíals. Per 
1::. seua part, l'ajuntamcnt 
d'Alcan6 ha fet una crida 
perdemanorolsve"ínsque 
tanquin els pous d'aigua 
que tinguin a les seues 
finques per evitar possi
bles accidcnls. També ha 
soJ.Iicitat "la coHaboració 
ciutadana amb aquesta fi. 
nalitat. L'alcalde d'AI(és, 
Hilari Guiu, va remarcar 
que les brigades munici
pals eslan fent una revi
sió dclterme municipal 
per buscar aquests pous 
i p rocedir a prendre les 
mesures oporl unes. 

SENYALITZACIÓ 

Els agents demanen als 
ajuntaments que els 
tanquín í els senyalítzín 
conveníentment 

ment), es tractava d'un pou de 
gel que s'ha integral dins del 
patrimoni pera la seua poste
dor recuperació. Gairebé tots 
els que s'han localitzat cslaven 
ocults per .la vegctació o bé se-

miderrults a !'estar molt dc
gradats pel pas del temps. "En 
aquest cas suposen un perill 
per· a les persones i els :mimals 
ja que molts són profunds i no 
són visibles, per laqual cosa cal 
prendre mesures de seguretal 
que impedeixin eJ pas", va re
marcar Ricou. 

De fet, ja s'han registra! acci
denlsen els quals s'ha hagut de 
rescatar animalsd'aquests pous 
com va succeir el mes d'abril 
pnssal quan voluntaris i Poli
cia Local de Tiurega van salvar 

AIGOES ELECCIONS 

una gossa que va caure en un 
d'aquests forats, igual que a un 
gat que Ji va passar el rnateix a 
Artesa de Lleida. 

El responsable deis Agcnts 
Rurals a Lleida va indicar que 
el que es rccomana és que es 
tapin amb materials consis
tents, murs o reixes que im· 
pedeixin el pas i que estiguin 
convenienlment senynlitza1s. 
En el conjunt de Catalunya, 
els Agcnts Rura ls han localit
zat fins a 76 pous d'aqucst.cs 
caracteristiqucs. 

El mes de febrer pas
sat es va procedir a aba
lisar un pou de quatre 
metrcs de pro(u nditnt a 
Naves (Solsones) davant 
de possibles r iscos de 
caiguda . Es tracto d'una 
bassa de neu constru"ida 
entre e ls segles XVII i 
XIX en la qua! hi havia 
dou snlamandrcs. 

l:alcalde de Granyena, president de la 
Mancomunitat d'Aigües de les Garrigues 
1 SARRO CA DE LLEIDAt L'alcalde de 
Granycna de les Garrigues, 
Francesc Esquerda (PDeCAT), 
va ser elegit ah ir nou presiden! 
de la Mancomun.itnt d'AigOcs lo
ca 1, que gestiona el proveimenl 
d'aigua pera ús domcstic en 25 
municipis de les Garrigues i el 
Segrin. Les cleccions se celebren 
després que el fins ah ir presi
dent, Jaume Setó, que és alea Id e 
de In Floresta , fos nomenat al 
julio) presiden! del consell de 
les Garr·igues. 

Francesc Esquerda es va im
posar per només un vot (25 a 
24) a l'a ltre candidat, Jordi Ar
bós (ERC), a lcalde de Fulleoa, 
encara que va rcbre prou suport 
per sorti r triat coma vocal. La 
Mancomunitat estrena així no
va junta, composta per presi
den! i vicepresidenta, c:irrecs 
que ocupen Esquerda i Elena 
Llauradó, alcaldessn de la Gra
nadello. Deis 9 membres, sis són 
regidors o a lea Id es pel PDeCAT 
i tres més ho són per ERC. 

Elnou president va destacar 
entre els projectes que dcfcnsa
ra en els propers mes os la nova 
captació des del panta de I'AI
bng~s. encara penden! de pro
jecte i autori tzacions; mi llorar 
!'eficiencia energetica, la qual 
cosa va vinculoda a la reducci6 
de In despesa de llum, que és la 
principal partida de la Manco
munitat, i el nou concurs pera 
la gestió de l'aigua, jaque )'ac
tual concessió a Sorea s'acaba 
enguany. 
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