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Les flames van afectar una zona dematolls a la Costa de Sant Pere, al nucli de Montardit de Baix.
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S. DIEGO
❘ SORT ❘ Els Mossos van detindre
dimarts Maria Carmen E.B., de
46 anys i veïna de Montardit de
Baix (agregat de Sort), acusada
de provocar un incendi que va
calcinar tres hectàrees de ma-
tolls diumenge passat en aquest
nucli de Sort. Els fets van tindre
lloc a les quatre de la tarda, quan
un incendi va calcinar matolls a
la Costa de Sant Pere, en una zo-
na molt pròxima a un habitatge.
Segons van apuntar ahir fonts
pròximes a la investigació, la do-
na hauria calat foc presumpta-
ment amb un encenedor després
de mantindre una discussió de
parella i amb la voluntat de fer
malbé l’habitatge.

Els Mossos van rebre l’avís
d’un incendi que s’havia des-
controlat perillosament i que
començava a cremar massa fo-
restal pròxima a un habitatge
habitat. Set dotacions dels bom-
bers, tres patrulles dels Mossos,
dos helicòpters i una dotació del
SEM es van dirigir al lloc. Els
bombers van controlar ràpida-
ment les flames i van desallot-
jar 8 persones sense que ningú
resultés ferit.Al comprovar l’ori-
gen del foc, els Mossos van des-
cobrir que hi havia indicis que
podia ser intencionat, motiu pel
qual es va obrir una investiga-
ció. Dos dies més tard, la poli-
cia va detindre Maria Carmen
E.B., acusada d’un delicte d’in-
cendi forestal. La detinguda va
quedar en llibertat després de

Detingudaper un incendi forestal a
Sort per una discussió amb la parella
Hauria calat foc amatolls ambun encenedor per danyar el seuhabitatge aMontardit

SUCCESSOS INCENDIS

declarar a la comissaria de
Tremp.

D’altra banda, elsMossos tam-
bé van detindre dimecres un pre-
sumpte piròman molt actiu que
va provocar tres incendis en una
mateixa nit a la zona deVilopriu,
al Baix Empordà, i vamirar d’en-
cendre un quart foc. Les inves-
tigacions policials no es donen
per tancades, ja que no es des-
carta que el detingut pugui es-
tar relacionat amb l’origen d’al-
tres incendis.

■ La Guàrdia Civil atribueix
a les brases llançades per un
veí l’origen del foc declarat
fa una setmana a la Ribagor-
ça, segons publica l’Heraldo
deAragón. L’informe descar-
ta que hi hagués intenciona-
litat del veí, ja identificat, en-
cara que el Seprona ha envi-

at l’atestat al jutjat de Bar-
bastre, que resoldrà si hi ha
responsabilitats. Segons sem-
bla, aquesta era una pràctica
habitual de l’home. L’incen-
di va arrasar més de 1.600
hectàrees, encara que dime-
cres ja es va donar per con-
trolat.

Atribueixena lesbrasesd’un
veí l’origendel focdeCastanesa

❘ LLEIDA ❘ Regants, companyies hi-
droelèctriques iAdministració
van evidenciar ahir la situació
crítica de sequera als rius de Llei-
da i van advertir de les baixes re-
serves dels pantans pocs dies des-
prés de l’inici de la campanya de
regs. En aquesta línia, la compa-
nyia Endesa va alertar davant de
la junta d’explotació del Segre
i la Pallaresa que, si la sequera
persisteix i la demanda d’aigua
es manté, els pantans de la No-
guera Pallaresa, que gestiona, no
tindran aigua al juliol. Segons da-
des de la Confederació Hidro-
gràfica de l’Ebre, els embassa-
ments de Camarasa,Terradets i
Talarn compten ara amb 194
hectòmetres (un 56% del total).
Endesa va incidir que aquest es-
cenari és el pitjor dels possibles
a curt termini. Els embassaments
de la Pallaresa proveeixen 25.000
hectàrees del Canal d’Urgell, pe-

Alerta per les reserves de la Noguera Pallaresa
Endesa adverteix els regants que amb la demanda actual d’aigua i si no plou, els
pantans estaran buits al mes de juliol i la CHE veu crítica la situació a l’Éssera

REGSSEQUERA

Una finca de cereal a la zona de l’Urgell abans d’iniciar la campanya.
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rò si es queden sense reserves,
aquesta superfície haurà de re-
gar del Segre, com la resta de zo-
na regable. El president de l’Ur-
gell, Ramon Carné, va dir que

hauran d’extremar la cura amb
la gestió de l’aigua però va con-
fiar en les pluges de primavera.
No obstant, va aprofitar la reu-
nió d’ahir per reclamar garanti-

es d’aigua davant de la posada
en reg del Segarra-Garrigues.
“Defensarem el que tenim”, va
dir, i va instar a agilitzar l’har-
monització de la Noguera Palla-
resa.

D’altra banda, la junta de l’És-
sera i la Ribagorçana va servir per
posar en evidència la situació ex-
trema al pantà de Barasona, que
proveeix la zona alta de l’Aragó
i Catalunya i ara té 39 hectòme-
tres. En aquesta situació, el canal
podria incrementar les limitaci-
ons d’aigua per al regadiu.

ADVERTÈNCIA DE L’URGELL

El Canal d’Urgell avisa que
defensarà la seua reserva
d’aigua davant la posada en
reg del Segarra-Garrigues

L’Incasòl donarà
a conèixer la seua
oferta a la Fira de
Sant Josep
Tómbola solidària
en favor d’Etiòpia
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❘MOLLERUSSA ❘ L’Institut Català
del Sòl (Incasòl) donarà a co-
nèixer les seues actuacions
en matèria de promocions de
sòl per a indústries, sòl re-
sidencial i habitatge protegit
a la Fira de Sant Josep de
Mollerussa, on tindran un es-
tand al pavelló firalA.Actu-
alment, l’Incasòl té a la ven-
da finques per a activitats
econòmiques aAgramunt,Al-
carràs, Balaguer, Bell-lloc i
Cervera, així com les naus de
les antigues instal·lacions de
Lear a la capital de la Segar-
ra.

D’altra banda, el Centre
d’Iniciatives SolidàriesÁn-
gel Olaran de Mollerussa or-
ganitzarà, coincidint amb la
celebració de la Fira de Sant
Josep, una tómbola solidària
per recaptar fons per a pro-
jectes de cooperació aWukro
(Etiòpia). La tómbola es fa-
rà davant del recinte de les
piscines municipals i l’actu-
ació del Mag Reviax amenit-
zarà el sorteig.

Ferit un esquiador de
17 anys a Andorra
❘ ANDORRA LA VELLA ❘ Un adoles-
cent de Castelló de 17 anys
va resultar ferit molt greu di-
marts quan esquiava a l’esta-
ció andorrana de Soldeu.
L’esquiador, que portava casc,
va rebre un fort impacte al
cap al xocar contra un arbre.
Ahir seguia ingressat a l’Hos-
pital de Sant Pau de Barcelo-
na.

La pesca de truites
comença dissabte
❘ LLEIDA ❘ La temporada de pes-
ca de la truita s’iniciarà dis-
sabte i es prolongarà fins al
2 de setembre,mentre que la
pesca sense mort durarà fins
al 30 de setembre. En zones
d’alta muntanya, la tempora-
da s’iniciarà el 12 de maig i
finalitzarà el 30 de setembre.
La taxa per pesca sense mort
tindrà una bonificació del
50%.

Pla urbanístic per al Parc
de Fauna deBossòst
❘ BOSSÒST ❘ El ple de l’ajunta-
ment de Bossòst va donar
ahir per unanimitat l’aprova-
ció provisional al pla especi-
al urbanístic del Parc de Fau-
na. L’alcalde, Francisco Ro-
dríguez, va assenyalar que es
tracta d’“un projecte impor-
tant per al progrés de Bossòst
i del BaishAran”.

Rosendo Manrique
Resaltado


