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La Segarra exigeix la canonadad’aigua de
Rialb per posar fi als problemes de proveïment
El consell diu que els aqüífers que subministren el 40%de la població actualment estan secs || El conseller
Recoder adverteix de restriccions a les conques internes de Catalunya si segueix la sequera

SERVEISSUBMINISTRAMENTD’AIGUA

X. SANTESMASSES

❘ CERVERA ❘ El president del consell
de la Segarra,Adrià Marquilles,
i diversos alcaldes de la comar-
ca van reclamar ahir per enèsi-
ma vegada que s’acceleri la cons-
trucció de la canonada d’aigua
de Rialb per acabar amb els pro-
blemes de subministrament.
Aquest any, ja ha calgut portar
aigua amb cisternes a poblaci-
ons de la vall de l’Ondara, con-
cretament, a nuclis deTalave-
ra, Ribera d’Ondara i Granyena
(vegeu SEGRE de dimarts).“Els
aqüífers locals que subministra-
ven aproximadament un 40%
de les poblacions estan comple-
tament secs”, va dir Marquilles.

La nova canonada, que ha de
proveir 43 municipis de la Se-
garra, l’Urgell, l’Anoia i la Con-
ca de Barberà, no té data d’ini-
ci, tot i que la directora d’Acuae-
bro,AránzaduVallejo, va anun-
ciar al maig que els treballs s’ini-
ciarien aquest any. Però, de mo-
ment, l’execució del projecte
continua ajornada i la Genera-
litat en culpa l’Estat a l’exigir-li
una garantia de pagament de la
seua part de l’obra. Marquilles,
en aquest sentit, va advertir que
si hi ha més retards, podrien per-
dre’s els 15,5 milions que la UE
ha destinat al projecte, que su-
posarà una inversió final de 35,8
milions (amb finançament esta-
tal, autonòmic i local).“La con-
ducció no només és necessària,
sinó bàsica”, afirma. En el ma-
teix sentit es va expressar l’al-
calde deTalavera, RamonTru-
llols, que va afirmar que els mu-
nicipis de la part més alta de la
comarca són els que tenen“més
problemes”.També l’alcalde de
Sant Guim de Freixenet, Pere
Solé, va explicar ahir que havia
enviat al consell un burofax en
què exigia la posada en funcio-
nament del nou dipòsit de laTa-
llada. Per la seua part, el conse-
ller Lluís Recoder va dir ahir que
caldrà practicar restriccions en
els usos de l’aigua si a la tardor
persisteix la falta de pluja a Ca-
talunya, amb el consegüent des-
cens de les reserves dels comp-
tes interns.

D’altra banda, segueixen les
restriccions per accedir al Mont-
sec d’Ares, al de Rúbies i a la ser-
ra d’Aubenç.

XAVIER SANTESMASSES

La Generalitat dóna la llicència
ambiental al dipòsit de Seròs
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Les noves taxes que proposa
Indústria amenacen les renovables
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MÀXIMESD’AHIR

La Pobla de Segur 37,8º

Vilanova de Meià 37,6º

Castellnou de S. 37,5º

Tornabous 37,4º

Oliana 37,4º

Mollerussa 37.3º

Organyà 37,1º

Lleida 36,2º

Tàrrega 36,1º

Cervera 35,5º

Maials 34,9º

La Seu d’Urgell 34,5º

Camarasa 34,4º

Sort 34,3º

MÀXIMES D’AHIR GRAUS

Garrafes per a l’horta de Torà a l’assecar-se la riera de Llanera■ La riera de Llanera, que proveeix
gairebé mig centenar d’horts aTorà, baixa totalment seca per la falta de pluges, de manera que els
agricultors no tenen més alternativa que omplir garrafes amb l’aigua de la font de la plaça de la
República. Les traslladen a mà, en carro o amb cotxe fins a la zona dels horts.També són molts els
veïns que omplen les garrafes a la font per proveir els seus habitatges.

Les temperatures
comencenabaixar

■ Ponent no va arribar ahir als
38 graus en una jornada que va
avançar un lleu descens de les
temperatures que seguirà avui.

Lanotícia, a

LleidaTelevisió.

Vegeu el vídeo al
mòbil amb el codi.

El costper
refrigerar les
grangeses triplica
■L’onada de calor està tri-
plicant els costos de refri-
geració de les granges de
pollastres, alhora que es-
tà alentint el creixement
de les aus i multiplicant-
ne les baixes a les explo-
tacions, segons van expli-
car ahir fonts d’Unió de
Pagesos.

En la resta d’espècies
animals, també s’aprecia
lentitud en l’engreix dels
animals, motiu pel qual
s’ofereixen amb un pes
més baix.

Solidaritat
entremunicipis
■ La sequera que viu Cre-
tes, a Aragó, ha obligat
l’ajuntament de la locali-
tat a construir un conduc-
te d’emergència per con-
nectar-se a la xarxa de pro-
veïment del poble d’Ar-
nes, a la comarca de laTer-
raAlta.

FOCSMATOLLS
MIQUEL BOSCH MORALES

Flames espectaculars en un petit incendi dematolls a Puigverd
❘ PUIGVERD DE LLEIDA ❘ L’incendi
d’una zona de matolls al costat
de la carretera d’accés a Puig-
verd de Lleida ahir, cap a les
vuit del vespre, va obligar els

bombers a desplaçar-hi fins a
tres mitjans terrestres per evi-
tar la propagació de les flames.

Veïns de la població que van
veure l’incendi també es van

afanyar a extingir les flames.A
la imatge, el foc que es va ori-
ginar a la zona, en una instan-
tània captada per un jove de la
mateixa població.
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