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AIGÜES SUBMINISTRAMENT 

Les Garrigues norrnalitza al cap 
de 9 dies el proveiment d'aigua 
La mancomunitat aixeca el veto a usar-la per beure i cuinar després 
del vessament d'hidrocarburs 11 Torres de Segre vol analítiques 

E. FARNELL 
1 LLEIDA 1 La Mancomunitat d'Ai
gües de les Garrigues va nor
malitzar ahir el subministra
ment d'aigua de boca als vint
i-cinc municipis afectats per 
l'abocament d'hidrocarburs al 
Canal de Seros del dia 4. Les 
analítiques que s'han portat a 
terme diariament des d'ales
hores ja descarten la presencia 
de contaminants a l'aigua, per 
la qual cosa ahir, i seguint les 
indicacions de Salut Pública, 
es va aixecar el veto de con
sumir aigua per beure i cuinar. 
Malgrat tot, la Mancomunitat 
continuara fent controls tanta 
la captació al panta d'Utxesa 
com a l'estació de tractament 
de l'aigua potable. 

El president de la Mancomu
nitat, Francesc Esquerda, va 
reiterar la necessitat de resta
blir la investigació per determi
nar l'autoria del vessament. Va 
afegir que es tracta d'uns fets 
"sense precedents" que no es 
poden deixar passar per !'im
pacte que han tingut al medi 
natural d'un espai protegit. "A 
més del dany mediambiental 
hi ha vint-i-cinc pobles que no 
han pogut utilitzar l'aigua, i 
creiem que la passivitat només 
pot crear precedents i que es 
tornin a repetir vessaments", 
va dir. 

Per la seua banda, a Torres 
de Segre continua en vigor la 
restricció per beure o cuinar 

Treballs per contenir el combustible aquests dies a Utxesa. 

-INVESTIGACIÓ 

Demanen restablir la 
investigació per coneixer 
l'autoria de l'abocament 
pel gran impacte ambiental 

amb aigua de l'aixeta, al de
tectar divendres passat traces 
de combustible a la xarxa de 
subministrament del municipi. 
L'alcalde, Joan Caries Miró, va 
explicar que ahir va demanar 
noves analítiques per compro
var l'estat de l'aigua, que amb 
tata probabilitat es duran a 
terme avui. 

El director dels serveis ter
ritorials d'Acció Climatica, 
Alimentació i Agenda Rural, 
Ferran de Noguera, java avan
~ar dilluns que els municipis 
de la Mancomunitat ja podi
en disposar d'aigua del panta 
d'Utxesa després que !'Agencia 
Catalana de l'Aigua danés per 
tancat dijous passat l'episodi de 
contaminació per l'abocament. 

Pel que fa a la investigació 
sobre el vessament, no es des
carta recollir noves informa
cions. L'ACA i els Agents Ru
rals van poder delimitar una 
zona del polígon El Segre coro 
a punt en el qual es va produir 
l'incident. 

AIGÜES QUALITAT 
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Detectats vuitanta 
pous d'aigua a Lleida 
amb excés de nitrats 
H.C. 
1 LLEIDA 1 La Confederació Hi
drografica de l'Ebre ha de
tectat un excés de nitrats 
d'origen ramader en prop de 
vuitanta aqüífers de Lleida, 
especialment als municipis 
del pla pero també alguns 
al Pirineu. Les analítiques 
de la CHE, portades a ter
me cada any entre el2016 i 
el 2019, afegeixen que una 
altra desena de pous estan 
en risc de contenir nitrats 
en excés. Els resultats, que 
es van fer públics ahir, mas
tren l'evolució de l'estat de 
les aigües en aquells quatre 
anys i en diversos casos la 
presencia de purins a l'aigua 

l'últim any ja és inferior als 
50 mil-ligrams per litre mar
cats com a límit maxim per 
l'Organització Mundial de la 
Salut pero !'analítica conclou 
que estan igualment afectats. 

A més, les analisis en ai
gües superficials han detectat 
també sis afectacions per la 
mateixa incidencia a la Mol
sosa, Balaguer, Vilanova de 
la Barca, Cervera, Artesa de 
Segre i Gavet de la Canea. 
Segons la CHE, }'origen deis 
nitrats són els fertilitzants, 
organics i inorganics. A la 
canea hi ha noranta-sis mas
ses d'aigua afectades, xifra 
que suposa el doble que el 
quadrienni anterior. 

lnversió de 9 milions en la línia de Manresa 
1 LLEIDA 1 Adif ha licitat per 9 milions d'euros la instaHació del 
sistema de telecomunicacions GSM-R al tram Manresa-Lleida 
de tren. L'objectiu és rnillorar !'eficacia de gestió de la línia 
i augmentar la capacitat de transport. 

Un milió peral camí de Masos de Milla a Ager 
1 AGER 1 El Govern invertira 995.876 eu ros en la millora del 
camí de Vilamajor de Masas de Milla a Ager. Es fara en dos 
anualitats i es milloraran els 9,4 quilometres de via. 

Senyalitzen un nou tram de la xarxa Camina Pirineos 
1 LA SEU 1 Aquesta setmana ha finalitzat la senyalització de la 
xarxa de camins del projecte Camina Pirineus, que inclou 
una desena de municipis de la zona nord de l'Alt Urgell. 

PATRIMONI ANIVERSARIS POLÍTICA VISITA INSTITUCIONAL 
Sense llum més de 
1.600 abonats ~ Tarrega 

Es reprendran les visites a la central parades perla Covid. 

Tava~can celebra els cinquanta 
anys de la central hidroelectrica 
1 TAVASCAN 1 L'ajuntament de 
Lladorre i Endesa van presen
tar ahir els actes de celebració 
del cinquante aniversari de 
la central hidroelectrica de 
Tavascan, que inclouen les 
visites a la instaHació, sus
peses durant uns mesos per 

la pand~mia. Els actes de ce
lebració de l'efemeride s'allar
garan fins a l'estiu del2022. 
Esta prevista la inauguració 
d'un espai divulgatiu a !'inte
rior de la central i activitats 
per promoure el turisme in
dustrial a la zona. 

La reunió deis dos presidents al Palau de la Generalitat. 

Catalunya i Andorra treballaran 
per "enfortir" la relació 
1 BARCELONA 1 El president de la 
Generalitat, Pere Aragones, i 
el cap de Govern d'Andorra, 
Xavier Espot, es van compro
metre ahir a "enfortir" la rela
ció bilateral entre Catalunya i 
Andorra. Després de reunir-se 
al Palau de la Generalitat, 

Aragones va destacar que co
men~a "una nova etapa" entre 
aquests dos governs, que tenen 
reptes compartits, econornics, 
de mobilitat i de salut. Espot 
·va celebrar la reunió i va con
fiar que sigui la primera de 
moltes més trobades. 

1 TARREGA 1 Un total de 1.683 
abonats d'Endesa es van 
quedar ahir sense llum du
rant més d'una hora a Tar
rega. La incidencia també 
va afectar puntualment lo
calitats com la Figuerosa, 
Bellpuig i Anglesola, si bé 
la majoria dels clients eren 
d e Tarrega, basicament 
del barri de Fatima i de la 
part baixa de l'avinguda de 
Catalunya. 

lnversió per salvar el 
molí de Ciutadilla 
1 CIUTADILLA 1 La Diputació in
vertira un total de 100.000 
euros a salvar l'antic molí 
de farina de Ciutadilla. L'ac
tuació propasa consolidar 
!'estructura de pedra i refer 
la coberta. 

Solé es reuneix amb 
l'associació d'Arids 
1 LLEIDA 1 El delegat de la Ge
neralitat a Lleida, Bernat 
Solé, es va reunir ahir amb 
l'associació d'Arids i Formi
gons de Lleida. 
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INTERIOR INFRAESTRUCTURES 

Tecnics alerten del precari estat 
del pare de bombers de SerOs 
Arquitectes de la Generalitat determinen que la funcionalitat esta "compromesa" 
després de caure part de la casa annexa 11 Els voluntaris reiteren que és un perill 

ACN/A.G.B. 
ISEROS 1 La funcionalitat del Pare 
de Bombers Voluntaris de Seros 
esta " compromesa" després 
que una paret de la casa limí
trofa s'esfondrés el27 de juny, 
cosa que va provocar noves es
querdes al pare, apuntalat des 
de fa cinc anys. Així conclou 
!'informe preliminar deis arqui
tectes de la Generalitat que el 
30 de juny van visitar l'edifici, 
després que tecnics municipals 
i la direcció general d'Emer
gEmcies determinessin que no 
s'hi havia de fer cap actuació 
d'urgencia. Els voluntaris del 
pare no tenien ahir cap detall 
de !'informe. 

PARC APUNTALAT 

És estrategic perque dona 
cobertura a tot el Baix 
Segre i fa més de cinc anys 
que esta apuntalat 

El pare de Seros ja fa més de cinc anys que esta apuntalat. 

El cap del pare, Marcos Al
ba, va afirmar que "no sabem 
res de res. Han passat més de 
dos setmanes i no hi ha hagut 
cap intervenció i aixo que hi ha 
noves esquerdes en la part deis 
pilars". Els voluntaris fa anys 
que denuncien la deixadesa 
que estan patint i que el pare 
actual no es troba en les míni
mes condicions. 

Així, han amenac;at en diver
ses ocasions de tancar perque 
estan "farts de promeses que 
no es compleixen". 

Pel que fa al pare, fins a la 
data no es preveu desallotjar-lo 
i la conselleria d'Interior estu
dia alternatives per donar-hi 
una solució " immediata" que 
garanteixi la continultat del ser
vei fins que es construeixi el no u 

SUCCESSOS INVESTIGACIÓ 

Alerten d'un nou metode 
de robatori utilitzat 
a Tremp i Balaguer 
1 TREMP 1 Els Mossos d'Esquadra 
han alertat d'un nou metode 
de robatori utilitzat en furts a 
Tremp i Balaguer en les últimes 
setmanes. Segons va avanc;ar el 
portal Elcaso.cat, els lladres 
van entrar en una segona resi
dencia de la capital del Pallars 
Jussa que ha vi a estat marcada 
previament amb petites tires 
de pega entre la porta i el marc, 
per comprovar si els ve'ins són 
al pis. A més del robatori a 
Tremp, els Mossos han detectat 
aquest metode en altres furts 
produi:ts a Balaguer, on s'inves
tiguen sis robatoris amb forc;a. 
El cos policial sospita que es 
podría tractar del mateix grup 
de lladres ja que van accedir als 
pisos de manera similar. 

Així mateix, els ve'ins de Ver
dú estan en alerta des d'ahir al 

matí quan hi va ha ver un intent 
de robatori en un habitatge del 
municipi. 

L'alcalde, Josep Mas, va ex
plicar aquest diari que es trac
ta de la casa deis responsables 
d'una botiga de queviures, per 
la qual cosa tot apunta que els 
suposats lladres sabien on en
traven perque en aquell mo
ment els propietaris de l'ha
bitatge estaven treballant. 
Aquests viuen amb la seua 
mare, que era al domicili amb 
una cuidadora quan cap a les 
9.30 hores van veure que una 
persona entrava pel jardí. Les 
dones van cridar i ellladre va 
fugir dellloc, per la qua! co
sa tot va quedar en un ensurt. 
Els Mossos d'Esquadra es van 
comprometre ahir a intensificar 
la vigilancia policial a la zona. 

en un solar de prop de 2.000 
metres quadrats a l'avinguda 
de Fraga. 

Pera Interior, el nou equipa
ment seria la solució definitiva 
pero fins aleshores se n'ha de 
buscar una altra d"'immediata", 
i per fer-ho cal treballar amb 
l'ajuntament de Seros, apunten. 
És per aquest motiu que, tot i 
que encara no hi ha data pre-

TRANSIT EMERGENCIES 

vista, asseguren que es reuniran 
amb representants municipals 
"proximament" per abordar 
aquesta situació. 

El pare de Seros esta situat 
en un punt estrategic perque 
dona cobertura immediata a 
tot el Baix Segre. Els pares més 
propers són els de Lleida, de 
funcionaris, i les Borges Blan
ques, de voluntaris. 

Dos ciclistes resulten ferits 
per una caiguda a la 
carretera N-11 a Alcarras 
REDACCIÓ 
1 ALCARRAS 1 Dos ciclistes van re
sultar ferits de diversa consi
deració ahir al matí al caure 
quan circula ven per la carre
tera N-II al seu pas pel terme 
municipal d'Alcarras. 

L'accident es va produir a 
les 8.23 hores quan, per cau
ses que es desconeixen, dos 
ciclistes que anaven en grup 
amb altres companys van 
caure a !'altura del quilome
tre 453. 

Fins allloc deis fets es van 
desplac;ar els Mossos d'Es
quadra i dos ambulancies del 
Sistema d 'Emergencies Medi
ques (SEM). 

Els Bombers de la Genera
litat també van ser activats 
pero no van arribar a actuar. 
Els sanitaris van atendre in 

situ els dos ciclistes, que es 
van fer policontusions. Poste
riorment, van ser evacuats en 
ambulancia a !'hospital Ar
nau de Vilanova i a la Clínica 
Perpetu Socors, segons van 
informar des del SEM, que va 

HOSPITALITZATS 

Els afectats van ser 
evacuats a !'hospital Arnau 
de Vilanova i a la Clínica 
Perpetu Socors 

afegir que els afectats presen
ta ven ferides de divers pro
nostic pero que no eren greus. 
El deis ciclistes és un coHectiu 
vulnerable juntament amb el 
de motoristes i vianants. 
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TRANSIT 

Alcohol en 
accidents 
mortals 
1 MADRID! El48,7% deis con
ductors morts a Espanya va 
donar positiu en alcohol, 
drogues o psicofarmacs, i 
la gran majoria (el 95%) era 
borne, segons la Memoria de 
2020 de l'Institut Nacional 
de Toxicología i Ciencies Fo
renses d'Espanya, basada en 
autopsies. 

A més, el director general 
de Transit, Pere Navarro, va 
cridar l'atenció sobre el pro
blema del consum d'alcohol. 
"48.000 condemnes penals el 
2019 per concluir amb altes 
taxes d'alcoholemia", va ad
vertir Navarro. 

EMERGENCIES 

Rescaten un 
hornea 
Baldomar 
1 LA BARONIA 1 Els Bombers de 
la Generalitat van rescatar 
ahir un home que va caure 
a !'interior d'una séquia de 
reg a Baldomar, nucli d'Ar
tesa de Segre. L'home, d'edat 
avanc;ada, va ser ates pel Sis
tema d 'Emergencies Medi
ques. Per la seua banda, els 
Bombers van sufocar ahir 
al migdia un incendi que va 
calcinar un yehicle en un 
magatzem entre Artesa de 
Segre i la Baronía de Rialb. 
Inicia lment van sospitar 
que podía tractar-se d'un 
foc forestal. 

Més de 200 propostes 
per invertir a Tarrega 
1 TARREGA 1 Els ve'ins de Tarrega 
han presentat fins a 207 pro
postes per als pressupostos 
participatius del 2021, que 
compten amb una partida 
de 100.000 euros. A partir 
d'ara es valoraran els projec
tes més viables tecnicament 
i economicament. 

UP critica els ajuts pels 
danys del Filomena 
1 LLEIDA 1 UP va criticar l'obli
gació de contractar l'assegu
ranc;a de }'olivera durant cinc 
anys com a condició perque 
els agricultors puguin accedir 
a ajuts per paHiar els danys 
del temporal Filomena. 

Fragil avans cap a la 
transició energetica 
1 LLEIDA 1 Un informe de l'obser
vatori de les energies renova
bles de Catalunya remarca 
el fragil avanc; de Catalunya 
cap a la transició energetica. 
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