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EL EMBASSAMENTS ESTAN A LA MEITAT QUE L'ANY 2021 
Els embassaments de la demarcació de Lleida estan emmagatzemant 

607,6 hectometres cúbics d'aigua, pero ara fa totjust un any hi havia 

1.076,6 hectometres, ga irebé el doble d'aigua en els mateixos pantans. 

LA CONFEDERACIÓ DESCARTA APLICAR RESTRICCIONS 
Des de la Confederació Hidrogratica de I'Ebre no contemplen establi r 

restriccions. Si que s'ha racionat l'aigua de reg, de mutu acord amb les . 

comunitats de regants, pero asseguren que l'abastiment esta garantit. 

Les reserves d' aiglJa dels pantans 
lleidatans. segueixen baixant i se 
situen només al 3 7% de capacitat 
Lembassament de Rialb és el que té el nivell més baix de tota 
Catalunya, jaque només hi ha aigua en un 9,19% del seu total 
El nivell d'aigua continua 
baixant en picat als 
embassaments lleidatans, 
els quals tot just arriben al 
37% de la seva capacitat. 

Lleida 
GENÍS CASANOVAS 

Els embassaments de la Confe
deració Hidrogratica de I'Ebre de 
la demarcació de Lleida podrien 
emmagatzemar fins a 1.645,2 
hectometres cúbics d'aigua, pero 
actualment es troben molt lluny 
d'aquesta xifra, ja que en prou 
feines hi ha 607,6 hectometres 
cúbics al seu interior. Aixo vol dir 
que el conjunt d'aquests embas
saments es troba al 37% de la se
va capacitat total, una xifra molt 
allunyada de la situació que esta
ven vivint fa tot just un any, quan 
emmagatzemaven 1.076,6 hecto
metres cúbics, el ·65% del total de 
capacitat. 

La situació més dramatica s'es
ta vivint al panta de Rialb (Nogue
ra), on la sequera ha fet baixar 
l'aigua fins a uns nivells mínims: 
37,1 hectometres deis 403,6 pos-

- sibles, ésa dir, un 9,19%. Aquesta 
situació fa que sigui el panta amb 
el nivel! més baix de tot Catalun
ya, seguit de prop pel de Siurana 
(Priorat}, amb 9,96%. Aquestes 
xifres encara s'agreugen si ho 
comparem amb els nivells de fa 
un any, quan Rialb superava el 
51% i Siurana el42,5%. 

Així i tot, des de la Confedera
ció Hidrografica de I'Ebre (CHE) 
no contemplen establir restric
cions com les que sí que ha apli
cat !'Agencia Catalana· de I'Ai
gua als pantans de les conques 
centrals de Catalunya. Des de la 
CHE expliquen que s'han regulat 
cavals i quantitats de reg, pero 
que el subministrament de bo
ca i agrari esta garantit fins a la 
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tardor, epoca en la que calculen 
que els pantans comen~aran a 
omplir-se de nou. De fet, actual
ment a la demarcació de Lleida 
encara hi ha embassaments que 
estan gairebé plens, ja que la se
va aigua no s'ha utilitzat en tantes 
quantitats. És el cas de Terradets 
(Pallars Jussa) que esta a un 94,11 
per cent del total o Cava llers (Al
ta Ribagor~a) a un 91%. Així i tot, 
són dues excepcions: Baserca (Al
ta Ribagor~a) no arriba al 67% de 
capacitat, Camarasa (Noguera) es 
queda al 56%, Canelles (Noguera) 
i Oliana (Ait Urgell) no superen el 
35% i Talarn (Pallars Jussa) estro
ba actualment al 68,77 per cent .. 
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Les empreses 
de Canelles 
opten per fer 
rutes a la zona 
de Finestres 
Les empreses de kayaks i ru
tes amb barca que treballen 
al panta de Canelles (Nogue
ra), estan buscant alterna
tives per vencer els efectes 
de la falta d'aigua a l'embas
sament. Els nivells són tan 
baixos que la navegació pel 
Congost de Mont Rebei és 
practicament impossible, així 
que darrerament opten per 
dur als seus clients a la zona 
de les "muralles de Fines
tres", prop de les restes de 
l'antic poble inundat pel pan
ta i de la presa hidroelectrica. 
Aquesta part de Canelles ja 
pertany al territori aragones, 
tot i que les rutes comencen 
encara a Catalunya, a la ban
da de la Vall d'Ager. 

Portaveus de les empre
ses lamentaven aquest cap 
de setmana el descens de les 
reserves a causa de la falta 
d'aigua, la qual, segons expli
quen, no es deu només a l'es
cassesa de pluges, sinó tam
bé a la quantitat d'aigua que 
s'allibera a través de la presa 
per tal de produ ir energía hi
droelectrica. De moment, 
dones, continuaran optant 
per di rigir les visites i les em
barcacions a la part aragone
sa del panta, on el nivel! enca
ra és navegable. 
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La DIMECRES 17 D'AGOST DE 2022 

El Festival de Música Antiga 
dels Pirineus tan ca l' onzena 
edició amb vuit concerts 
La Seu d'Urgell, la Pobla de Segur, Castell de Mur, 
Borén i Taüll són els escenaris deis darrers recitals 
El Festival de Música Antiga 
deis Pirineus (FeMAP) va 
iniciar ahir !'última setmana 
de concerts d'aquesta 
onzena edlció, que finalitza 
dlumenge. 

Lleida 
REDACCIÓ 

Després del concert d'ahir a 
Mac;aners (Bergueda), el festival 
es trasllada avui a terres lleidata
nes amb dues actuacions. D'una 
banda, l'església de Santa Maria 
de Taüll {20.00 hores) acollira la 
formació Résonance amb el con
cert 11/uminations, "un projecte 
musical que iHumina la nostra 
herencia artística i cultural a par
tir de textos de música antiga del 
repertori occidental". De l'altra, 
l'església de Sant Domenec de 
la Seu d'Urgell (20.00) sera l'es
cenari del concert lnstruments 
per /loar a Santa Maria, a carrec 
de !'Ensemble Alfonsí, que "reviu 
les melodies que adelitaven el rei 
Savi, interpretades amb més de 
35 repliques exactes deis instru
ments de l'epoca". Aquesta for
mació musical repetira actuació 
dema dijous {20.00) a l'església 
de la M are de Déu de Ribera de la 
Pobla de Segur . . 

Finalment, !'Ensemble Lisboa 
1740, amb la direcció de Jaloto, 
sera l'encarregat de cloure l'edi-
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ció del 2022 amb Missa Rega/is., 
una coproducció del Festival de 
Pasqua de Cervera i el FeMAP, 
que "recrea el variat i contrastat 
alineament litúrgic de la testa de 
Santa Isabel de Portugal, la mag
nificencia del so i !'esplendor aulic 
del segle XVIII de la Capella Reial i 
Patriarcal de Lisboa". La seva pri-

mera actuació sera el divendres 
dia 19 (19.00) a la Col·legiata de 
Santa Maria de Mur a Castell de 
Mur i repetira dissabte {20.00) a 
l'església de Sant Martí a Borén 
(Ait Aneu), per tancar el festival 
diumenge a Camprodon. 

Aquesta última setmana tam
bé s'organitzen diverses activitats 

paral·leles, com la visita al con
junt modernista de Casa Mauri o 
el conjunt monumental del Cas
tell i la CoHegiata de Santa Matia 
de Mur o Camprodon medieval, 
la sortida Un camí a/1/arg deis se
gles a Borén, o el Videomapping 
de Sant Climent de Taüll, avui a les 
18.30 hores. 

CULTURA 31 

'Acords a 
l~igui, amb 
Manuel 
Cruz i Berta 
Puigdemasa 

-
La Casa del Bosc a I'Horta de 
Lleida acollira el proper dis
sabte dia 20 (20.00 hores) el 
concert d'Arpa, Hang i Guitarra 
electrica amb Berta Puigdema
sa i Manuel Cruz, que s'emmar
ca en la sisena edició del cicle 
EntreArpes i també de les jor
nades Acords a I'Aigua, que se 
celebren des de divendres fins 
diumenge al mateix espai, per 
promoure el respecte, cura i 
aprofitament d'aquest recurs, 
i que inclouen activitats com 
els cerctes d'escolta, el concert, 
cohvivencia i l'inici del projecte 
de dutxa i wc ecologics. 

La novel·la 
'Las palabras 
justas' eix de les 
'Tertúlies fatals' 
La llibreria La Fatal de Lleida 
acull dema dijous (19.00 ho
res) una nova sessió del seu ci
cle d'estiu Tertúl ies fatals, que 
conduiran Jordi Souto i Carme 
Casanovas. En aquesta oca
sió, la protagonista sera la no
vel·la Las palabras justas, de 
l'escriptora Milena Busquets. 
"Aquest és un diari sobre dies 
tristes i dies felic;os -t:euforia 
i la felicitat absolutes estan -a 
un mil·límetre de l'atac de pa
nic-, escrit sense parany ni car
tó, sense falsos pudors, ni una 
prosa pomposa". "Un escriu 
només davant el peri ll, no hi ha 
una altra manera honesta de 
fer-Io", diu l'autora. 

e/ Josep Segura Farré, 727 
Poi. lnd. El Segre - 25191 Lleida 

T. 973 94 96 98 
682 393 205 

www.elchoquelleida.com 
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