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Tremp 
presenta una 
nova edició 
del Cordevi 
L'Ajuntament de Tremp va pre
sentar ahir el cartel! de la Sa 
edició del CORDEVI-Festival 
Gastronomic del Pallars, que 
organrtza a través del seu pro
grama Al teu gust, aliments del 
Pallars, amb la col-laboració 
d'altres ajuntaments i entitats 
del territori. 

El protagonista de la grati
ca d'aquest any és un corder 
xisquet que amb la mirada in
terpel-la !'espectador, fent-lo 
complice, per reivindicar una 
gastronomía i una serie de pro
dudes agroalimentaris que fan 
del Pallars un territori autentic 
amb molt per descobrir. A la se
va vora, la copa de vi en forma 
de cor recorda que el CORDEVI 
és festa, descoberta i connexió 
amb la natura. 

Enguany, el festival CORDE
VI comptara amb més d'una 
quinzena d'activitats que van 
des de concerts i espectacles 
fins a cursos de cuina amb de
gustacró, així com jornades tec
niques. 

Taller de prevenció 
de suicidis al Casal 
La palla vacara 
de Balaguer 
L'Oftcrna Jove de la Noguera del 
Consell Comarcal ha organit
zat pel proper 9 de setembre 
al Casal Lapallavacara de Ba
laguer (a les 19.00h) un taller 
gratürt centrat en la prevenció 
de conductes suicides. El taller 
es dura a terme com a res posta 
al fet que la conducta suicida és 
un fenomen molt present en
tre els joves i perqué es preveu 
que vagi en augment. 

. 

Les reserves als pantans 
de la canea del riu Segre 
segueixen en caiguda lliure 
Les darreres pluges no són significatives i la 
campanya de reg acabaría a mitjans de setembre 
U e ida 
ACN 

Les reserves als embassaments 
de la conca del Segre, que des 
de fa setmanes es troba en si
tuació d'emergencia hidrologica, 
segueixen a la barxa tot i les da
rreres pluges. El panta de Rialb 
emmagatzema 21 hm3 (el 5,21% 
de la seva capacitat), mentre que 
el d'Oiiana disposa de 35,9 hm3 
(42,59%). 

La Confederació Hidrograti
ca de I'Ebre (CHE) preveu seguir 
mantenint una sortida d'aigua 
per cobrir els consums del cabal 
ecologic i part del reg del canals 
d'Ürgell i Segarra-Garrigues, co
sa que provoca que el nivell baixi 
més rapid a Rialb. 

Quan s'arribi a la quota míni
ma d'explotació de la captació del 
Segarra-Garrigues, la voluntat de 
la CHE és acabar la campanya de 
reg i seguir garantint els prove"i
ments que depenen del d'Urgell 
amb l'aigua disponible a Oliana. 

L'organisme de conca confía 
que les darreres pluges també 
contribuiran a poder garantir la 
campanya de reg al canal d'Ur
gell com a mínim, fins a mitjans 
setembre, segons va explicar ah ir 
Ramón Lúquez, cap d'explota
ció de la CHE. Habitualment, la 
campanya de reg en aquest canal 
s'allargava fins a finals de setem-

FOTO: ACN /lmatge inedita del panta de Rialb, a la conca del Segre, en aquestes dates 

bre. 
La caiguda de reserves de Rialb 

va portar a aturar l'activitat de la 
central hidroeléctrica que hi ha a 
la presa d'aquest embassament. 
Acciona es va veure obligada a 
parar motors el 24 d'agost per pri
mer cop des de l'any 2009. L'atu
rada es va fer a petició de la Con-

federació Hidrografica de I'Ebre 
(CHE). 

La situació, tant a la Nogue
ra Pallaresa com Ribagor~ana, és 
millor que a la conca del Segre tot 
i que les reserves als embassa
ments també cauen pero ho fan 
més lentament i, a més, disposen 
d'un major volum d'aigua acumu-

lada. 

PRECIPITACIONS 

Amb vista al proxim any hi
drologic, l'organisme espera que 
les precipitacions ajudin a recupe
rar en part els nivells deis embas
saments, segons va dir el respon
sable de la CHE. 

Reobre la piscina 
municipal de la Sen 
després de l'atac vandalic 

Rebuig a Artesa de Segre 
a un professor assignat 
a l'escola Els Planells 

l'assignació d'aquest docent a ins
pecció, serveis territorials i direc
ció sol-licitant que es deixi sense 
efecte el nomenament, i avisen 
que no portaran els nens a l'esco
la si no es dona una solució. 

Els usuaris de la piscina muni
cipal de la Seu d' Urgell ja po
den tornar a gaudir de l'equi
pament, després que el Servei 
Municipal d'Esports ha repa
rat els desperfectes causats 
per un acte vandalic durant 
la nit de drssabte a diumenge, 
en el marc de la Festa Major 
de la ciutat. Sergi Teba, tecnic 
municipal d'Esports, va expli
car ahir a RadioSeu que, tot 

i els danys causats, la piscina 
ja s'ha pogut reobrir aquest 
dilluns. Aixo ha estat possi
ble pel fet que diumenge es 
va treballar intensament, al 
llarg de tot el dia, per netejar 
tant el vas com la superficie 
del recinte, a més de desin
fectar-lo i retirar-ne les restes 
deis objectes, especialment 
de vidres, que uns bretols van 
llen~ar-hi. 

El Departament d'Ensenyament 
ha assignat pel curs 2022-2023 
a cicle infantil de l'escola Els Pla
nells d'Artesa de Segre, un docent 
que genera falta de confian~a en
tre les famílies. 

Segons informacions traba
des a la premsa escrita, curs rere 
curs, en centres anteriors on ha 
estat, les famílies han manifes
tat "problemes de convivencia", 
"falta de tacte amb els infants" i 

Demanena 
Ensenyament 

que l'aparti 

han expressat que es tracta d'una 
"persona de caracter complicat i 
de difícil relació". 

Les famílies han recorregut 

Per aquest motiu, han con
vocat una concentració de totes 
les famílies de l'escola i ve"ins del 
poble el dia S de setembre a les 
8.30h davant l'escola Els Planells 
amb el lema: Així no! Volem co
men~ar tranquils. 

El professor en qüestió que les 
famílies d'Artesa de Segre no vo
len que faci classes a l'escola Els 
Planells seria el docent que va 
exercir a la Vall de Boí i que tam
bé va protagonitzar polemica. 
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Els mícropobles alerten que hi 
ha manca de cases habitables 
per atraure a nous velns 
Molts habitatges no reuneixen les condicions mínimes 

.. 

ANNA CALDERON Y 
AINARA VALADEZ (EFE) 

És el peíx que es mossega la cua. 
Els petits pobles rurals de Cata
lunya necessíten nous vei'ns per 
no despoblar-se, pero la majoría 
deis seus habítatges estan en tan 
mal estat que no compleíxen les 
condícíons mfnímes d'habítabíli
tat per acollir als que es volen íns
tallar-se allf. 

El presídent de I'Assocíacíó de 
Mícropobles de Catalunya (MdC) 
i alcalde de Torrebesses, Mario 
Urrea, ha afirmat a EFE que "la 
manca d'habítatge de qualítat, 
que cumpleixí les condícíons mí
nimes d'habilitabilitat és el prin
cipal problema del món rural", 
perque la majoría de cases dispo
nibles en aquests municípís "no 
cumpleíxen les condícíons per ser 
habítades". "la gentes va marxar 
en el seu moment, va deixar la 
casa pels caps de setmana i ara, 
després de 20 anys, aquestes ca
ses no cumpleixen les condicíons 
mínímes d'habítabilitat per aco
llír a les persones que realment 
volen trasladar-se al món rural i 
reactivar-lo", va recalcar. 

Ton Lloret, creador de "Repo
blem", plataforma destinada a 
posar en contacte famílíes que 
busquen feina i habitatge en zo
nes rurals i municípis en risc de 
despoblacíó, va explicar a EFE que 
actualment un 50% deis habitat
ges deis micropobles estan buits, 
bé per manca de manteniment o 
bé perque els seus propíetaris no 

volen vendre'ls i "prefereixen que 
es caiguin a bocins". 

Segons Urrea, la manca d'ha
bítatge es suma a altres proble
mes com la manca d'actívitat 
economíca o la necessítat de mi
llora de la mobilitat i els serveis, 
problemes estructurals que, se
gons indica, "han impossibilitat 
que més joves es traslladin al 
món rural arran de la pandemia". 
Aquest va ser el cas d'Estela Del
ga, que als seus 23 anys, va d~
cidir abandonar el seu treball 
d'il·lustradora a la cíutat i tras
lladar-se al món rural, un canvi 
"més coherent", va dir a EFE, amb 
els valors de sostenibilitat que ha
vía adquirit fins al moment. 

Degut a les dificultats per tro
bar habitatge i terres per poder 
conrear, Estela í la seva parella 
van decidir traslladar-se a un pe
tit poble de la comarca de la Ga
rrotxa, a Gírona, -prefereíx que 
no es sapiguí el munícípí- per 
tenir cura d'una masía a canví 
d'allotjament. 

"Aquesta és una opció més 
viable per anar a viure al món ru
ral, tenint en compte els pocs es
talvis que segurament pots tenir 
sent encara molt jove", assegura. 
Delga i la seva parella van tro
bar després una casa de lloguer 
a la mateixa zona per tenír hort 
í crear una escola de "permacul
tura", que era el somni que la 
jove perseguía. "La casa la vam 
aconseguir grades als nostres 
contactes perque costa molt do-

L/ Aquelarre de Cervera 
retorna amb tot el seu 
esplendor i normalitat 
L'Aquelarre de Cervera que s'ha 
celebrat aquest cap de setmana 
ha superat amb nota la seva edi
ció de retorna la normalítat. Més 
de 30.000 persones han omplert 
els carrers de la capital de la Sega
rra per gaudir d'una de les festes 
populars de referencia a les co
marques de Ponent i a Catalunya. 
Foc, pirotecnia, imatgería popu-

lar, cercaviles, concerts i una ti
ra esoterica han conformat una 
proposta que gira a l'entorn d'un 
misteriós í ínquíetant Mascle Ca
brá, la seva esperada escorregu
da í un espectacle fascinant que 
omple la cíutat de tradícíó. 

Un any més, !'Aquelarre ha 
comptat amb la ímplícacíó de 
les entitats í professíonals cer-
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nar el pas i trobar un habitatge 
a internet a no ser que tinguis 
algú de la zona que et pugui aju
dar", adverteíx Delga. Arran de la 
pandemia, Blanca Tora va decidir 
també traslladarse amb la seva 
parella a Salas de Pallars, un petit 
poble de 324 habitants al Pallars 
Jussa i donar forma al seu propí 
negocí de joíes artesanals í com a 
Delga assegura a EFE que les di
ficultats d'accés a l'habitatge en 
el món rural fan que molts joves 
no es traslladin a aquestes zones. 
"Quan vam arribar ens va costar 
molt trobar habitatge. Existeixen 
més iniciatives per facilitar l'ac
cés a nouvinguts a llocs de treball 
que no pasa l'habitatge". 

FOTO: Ramon Gabriel (EFE) 1 Una casa a la venda a Salas de Pallars 

FOTO: L. M 1 lmatge de la celebració d'enguany 

verins, que després de dos anys 
de parentesi han posat tot el seu 
estor~ aconseguir una edicíó me
morable. Ball de Diables de Cer
vera Carranquers, Alea Teatre, 
Band Tokades, La Caserna Espai 
de Teatre, Bombollers de Cer
vera í els Geganters i Grallers de 
Cervera han demostrat un any 
més que el seu paper és un deis 
trets distintius d'una testa que 
es viu intensament entre la po
blació local. La proposta artística 
d'enguany ha tingut com a acte 
central una espectacular posada 
en escena amb elements mobils, 
danses aeries i música en directe. 
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