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Endesa buida per primera vegada el pantà de
Sant Llorenç 9 anys després de vetar-ho la CHE
Desembassament parcial per reparar dos de les comportes del sobreeixidor, on les obres finalitzaran d’aquí
a sis setmanes || L’informe d’impacte ambiental contempla lesmesures correctores per buidar-lo

INFRAESTRUCTURESOBRES

E. FARNELL
❘ SANT LLORENÇ DEMONTGAI ❘ La com-
panyia elèctrica Endesa ha ini-
ciat el desembassament del pan-
tà de Sant Llorenç de Montgai
per primera vegada des que va
ser construït (entre el 1928 i el
1930) per reparar dos compor-
tes del sobreeixidor. El desem-
bassament es porta a terme nou
anys després que la Confedera-
ció Hidrogràfica de l’Ebre (CHE)
i el Govern ho impedissin per
falta de permisos i pel gran im-
pacte ambiental que suposava
l’esmentat desembassament. Per
aquest motiu, la companyia es
va veure obligada a redactar un
informe d’impacte ambiental
que va ser aprovat a finals del
mes de juliol pel ministeri
d’Agricultura,Alimentació i Me-
diAmbient.

L’any 2003, el desembassa-

ment va tindre l’oposició dels
ecologistes al considerar que
l’operació hauria arrossegat to-
nes de llots i hauria convertit la
zona en un “abocador”. Ipce-
na va sol·licitar en aquell mo-
ment a la CHE l’avaluació prè-
via de l’impacte del buidatge.

L’informe ambiental preveu
les mesures preventives i correc-
tores necessàries per al buidat-
ge, garanteix les aportacions d’un

Un IES del Pla obre demà
i s’uneix al col·legi de Montellà
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Almatret aprova el projecte
per al càmping a l’Ebre
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PROJECTESSIMILARS

Barasona
❚ El 1997, la Confederació Hidro-
gràfica de l’Ebre va portar a ter-
me en tres episodis el buidatge
de Barasona, a la conca de l’Ésse-
ra, per completar els treballs de
reparació i rehabilitació de les
comportes de fons d’aquest em-
bassament. Per a aquest projec-
te es van adoptar precaucions
excepcionals per mitigar al mà-
xim les repercussions sobre la
fauna i la flora del riu, especial-
ment pels llots acumulats al fons
del pantà.

SantaAnna
❚ El desembassament de Baraso-
na es va portar a terme set anys
després que el buidatge de San-
ta Anna fes seure per primera ve-
gada al banc dels acusats l’Admi-
nistració sota l’acusació de delic-
te ecològic.

Canelles
❚ L’any 2006, en plena sequera,
Endesa va obrir la comporta de
fons de Canelles per efectuar l’úl-
tim desembassament de cabals i
garantir el reg a l’Aragó i Catalu-
nya.

Oliana
❚ El desembassament del pantà
d’Oliana per reparar les compor-
tes de fons s’ha descartat per la
presència de la piscifactoria i per
la gran quantitat de llots acumu-
lats que obligarien a portar a ter-
me una operació excessivament
complexa.

Una veïna de Camarasa observant, ahir, el pantà de Sant Llorenç a l’altura del pont d’Escalera.

Solsona i Vielha
organitzen cursos
per a empresaris

ECONOMIA

❘LLEIDA ❘ El consell del Solsonès
començarà el dia 23 unes jor-
nades sobre la competitivitat
dirigides a empresaris que
vulguin conèixer noves estra-
tègies comercials.Així ma-
teix, el Conselh d’Aran orga-
nitza, juntament amb Globa-
Lleida, els Dijous emprene-
dors.

D’altra banda, l’ajuntament
deTàrrega firmarà el dia 15
l’adjudicació dels cinc primers
mòduls del viver d’empreses.

Urbanisme
debat quatre
plans urbanístics

URBANISME

❘ LLEIDA ❘ La comissió provinci-
al d’Urbanisme tractarà avui
quatre plans d’ordenació ur-
banística municipal amb els
quals es dissenyarà el creixe-
ment per als pròxims anys
dels municipis d’Alàs i Cerc,
Cervià de les Garrigues,Tor-
nabous iVilanova de Bellpuig.
A més, la comissió analitza-
rà l’arxivament de dos pro-
jectes de plantes de biomas-
sa a Talavera i a Bellcaire
d’Urgell.

Generalitat i ajuntaments pactaran
estratègies per a Espot Esquí i Port Ainé

ESQUÍGESTIÓDEGRANPALLARS

❘ LLEIDA ❘ Ferrocarrils de la Gene-
ralitat i alcaldes dels municipis
del Pallars Sobirà vinculats a les
estacions d’esquí d’Espot i Port
Ainé van acordar ahir crear una
comissió assessora que haurà de
definir un pla d’actuació i una
estratègia per a la promoció de
les dos estacions, reunides sota
el paraigua de Gran Pallars. Les
estacions són a les mans de la
Generalitat pels deutes dels an-
tics propietaris amb l’Institut Ca-
talà de Finances i són gestiona-

des per Ferrocarrils, que tam-
bé administra la Molina.

La reunió d’ahir va ser encap-
çalada pel president de Ferro-
carrils, EnricTicó, i va comptar
amb la presència dels alcaldes
de Rialp, Soriguera, Espot, Lla-
dorre iAlins, així com el de Sort,
Llàtzer Sibís, que també és pre-
sident del consell comarcal, i el
delegat de la Generalitat al Pi-
rineu,AlbertAlins.

Segons assenyala Ferrocarrils,
la intenció és implicar els prin-

cipals agents del territori en els
plans previstos per a les dos es-
tacions per als pròxims anys. La
comissió, assegura l’entitat,
comptarà amb la implicació de
les principals institucions públi-
ques i privades vinculades a l’ac-
tivitat del territori.

D’altra banda, Ferrocarrils va
explicar que durant l’estiu pas-
sat, Espot i PortAiné van rebre
uns 21.600 turistes, xifra que su-
posa un increment d’un 14 per
cent.

cabal de 12 metres cúbics al riu
Segre i preveu la dispersió del
musclo zebrat. De fet, es porta
a terme a l’octubre, ja que en
aquest període no hi ha presèn-
cia de larves de l’espècie que en
facilitin la propagació.

A més, s’instal·laran sistemes
de desinfecció de tota la maqui-
nària que entri en contacte amb
l’aigua. El buidatge no afectarà
la campanya de regs, ja finalit-

zada, ni causarà problemes de
subministrament als veïns de
Sant Llorenç deMontgai perquè
el consistori ha posat en funci-
onament un nou pou per captar
directament l’aigua necessària
del municipi. Fins ara es feia des
del pantà.

El buidatge es va iniciar di-
lluns passat amb alliberaments
de 30 a 90 metres cúbics per se-
gon. Es preveu que les obres de

reparació de la comportes fina-
litzin en unes sis setmanes. L’al-
calde de Camarasa, Josep Ma-
ria Massagué, va destacar que el
manteniment s’hauria de fer més
sovint i així evitar l’acumulació
de llots i algues a les comportes.
El primer edil va destacar que
el pantà s’ubica en un espai pro-
tegit per la Xarxa Natura 2000
i que és una reserva natural par-
cial de fauna salvatge.

RESERVA NATURAL

El pantà s’ubica en un
espai protegit per la Xarxa
Natura 2000 i és reserva
natural de fauna
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