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COMARQUES

AIGUA DIÀLEG

SERVEIS

Experts debaten a Mollerussa
sobre els reptes i el futur de l’aigua

Una apagada
deixa 300 cases
de Mollerussa
sense llum 3 hores

La Fundació Agbar organitza el primer debat de Cercle de l’Aigua a Lleida || Solé i
Sabaté i l’exdirector de la FAO Josep Maria Sumpsi, entre els participants
❘ MOLLERUSSA ❘ La seu del Canal
d’Urgell a Mollerussa acollirà
avui la primera jornada a Lleida de Cercle de l’Aigua de la
FundacióAgbar (Agües de Barcelona), en què es debatrà sobre la importància de l’aigua
com un bé escàs i la seua contribució al desenvolupament,
especialment a les comarques
de Ponent. La jornada servirà
per exposar diferents punts de
vista sobre el cicle de l’aigua, la
seua escassetat i la necessitat de
millorar-ne la gestió, i donarà
pas a l’exposició de diferents
postures al voltant d’aquest debat i a la seua consideració des
de punts de vista diferenciats.
La jornada començarà amb
una conferència sobre l’aigua
aplicada a l’agricultura i la globalització a càrrec de Josep Maria Sumpsi, exdirector de l’Organització de les Nacions Unides per a l’Alimentació i l’Agricultura (FAO). Per la seua part,
l’historiador Josep Maria Solé i
Sabaté, actual director de l’Institut d’Estudis Ilerdencs i bon
coneixedor de la influència de
l’aigua a la zona regable del canal d’Urgell, també hi participarà a través d’una conferència
titulada L’aigua i el pla. La jornada seguirà amb la taula redona Iniciatives i territori vinculats a la gestió de l’aigua, que
moderarà el director executiu
de SEGRE, Juan Cal, i compta-
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La Casa Canal, a l’esquerra, seu del Canal d’Urgell a Mollerussa, acollirà avui la jornada.

rà amb la participació de l’empresari Ramon Térmens, el biòleg Jordi Sargatal, l’enginyer Joan Girona, el geògraf Ignasi Aldomà i l’agricultor Josep Maria
Escribà, impulsor del Compromís per Lleida.
El president d’Agbar, Àngel
Simon, i el president de la Diputació, Joan Reñé (coorganitzador de la jornada), seran els
encarregats de claururar els actes.

Infraestructures, sector públic i
crisi, altres temes per al diàleg
■ Les jornades de Cercle de
l’Aigua d’Agbar van començar el passat 10 de maig amb
una conferència de Juan Iranzo, vicepresident de l’Institut
d’Estudis Econòmics, sobre
la crisi econòmica. La d’avui
serà la segona jornada i la se-

guirà al setembre una altra
trobada dedicada a la reforma del sector públic. A l’octubre hi haurà nou debats sobre l’aigua i al novembre es
tancarà el cicle amb una conferència de Germà Bel sobre
infraestructures.

Regants d’Almenar
suprimeixen els bombatges
i anul·len el cost energètic
perior a la que tenien fins ara.
La inversió inclou la construcció de la nova canonada principal i la de la resta de conduccions per al repartiment de l’aigua. Antoni Reullí, un dels regants beneficiaris d’aquesta inversió, va explicar ahir que actualment té set hectàrees de cultius encara pendents de canviar de sistema de reg. “Per a
aquesta superfície, ja m’he gas-

NETEJA DE L’ONDARA

Regants i ajuntament de
Tàrrega buiden el curs de
l’Ondara de canyes per
poder garantir el reg

❘ BARCELONA ❘ La diputada del
PP per Lleida al Parlament
Dolors López va presentar
ahir una proposta de resolució en què reclama a la conselleria de Salut que restableixi serveis sanitaris reduïts per
la crisi “com 120 llits de
l’HospitalArnau” que tancaran a l’estiu, “les urgències
nocturnes als CAP” i un servei d’ambulàncies “adequat”,
després de denunciar que
“s’ha reduït de 24 a 14 hores”.

Aprovada l’entitat
de turisme d’Aran

Inverteixen 1.300 € a modernitzar les finques
❘ ALMENAR ❘ Els regants de la comunitat Les Roques Planes
d’Almenar han transformat el
sistema de reg d’unes 300 hectàrees de cultius en aquesta localitat i han elevat la boca de
captació d’aigua, ubicada al canal d’Aragó i Catalunya, per
guanyar pressió i evitar l’ús de
sistemes de bombatge.Així, han
aconseguit reduir a la mínima
expressió la despesa energètica per la impulsió de l’aigua.
El projecte ha suposat una inversió d’uns 1.300 euros per
hectàrea i ha inclòs la construcció d’una nova canonada de
5.000 metres de longitud fins a
la nova boca de captació, que
aprofita un salt d’aigua natural
ubicat a una cota 40 metres su-

❘ MOLLERUSSA ❘ Més de 300 abonats de l’avinguda del Canal
de Mollerussa es van quedar
ahir sense llum durant unes
tres hores aproximadament
per una avaria elèctrica. Segons Endesa, el tall de llum es
va produir per una baixada de
tensió que va deixar sense servei part de l’esmentada avinguda, principalment el grup
d’habitatges Jaume d’Urgell i
el bloc de pisos que envolta
l’avinguda del Canal i el carrer LlorençVilaró. El tall es va
produir a dos quarts de set de
la tarda i encara que es va solucionar dos hores després, es
va tornar a tallar de nou passades les nou del vespre, de
manera que en total van ser
tres hores.Tècnics d’Endesa es
van desplaçar fins al lloc de
l’avaria per analitzar la fallada. D’altra banda, diverses empreses van mostrar el seu malestar perquè el tall de llum va
dificultar la feina durant aquestes hores i va impedir als comerços cobrar amb targeta.

El PP reclama restablir
serveis sanitaris
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REGS PROJECTES

Avaria causada per
una baixada de tensió

Treballs de neteja del canyar del riu Ondara a Tàrrega.

tat 2.000 euros en gasoil”, cosa que no passa a la part de la
finca que s’ha modernitzat. Les
obres d’aquest projecte, va assenyalar Reullí, finalitzaran en
un mes. La comunitat de regants
ha rebut una petita inversió de
la Generalitat, però cap ajuda
del Govern central per a la modernització de les finques.
D’altra banda, la comunitat
de regants de Tàrrega i l’ajun-

tament de la ciutat han netejat durant dos dies el curs del
riu Ondara al seu pas per la ciutat, entre el viaducte de la C14 i la passarel·la per a vianants. Els treballs han servit per
netejar l’acumulació de canyes,
que impedia un flux constant
d’aigua pel curs, d’on es proveeixen els horts i les plantacions
de cereal de la comunitat de regants.

❘ VIELHA ❘ El ple del Conselh
d’Aran va aprovar ahir amb
crítiques d’UA els estatuts de
l’entitat de promoció del turisme, Foment deTorismeVal
d’Aran.Així mateix, va acordar celebrar un ple monogràfic sobre l’aranès i va suspendre els estatuts de l’Institut
d’Estudis Aranesi.

Ortega inaugura Cal
Trepat de Tàrrega
❘ TÀRREGA ❘ La vicepresidenta
del Govern, Joana Ortega, inaugura avui el museu de la
mecanització agrària de Cal
Trepat, a Tàrrega, acompanyada per la subdelegada del
Govern a Lleida, Inma Manso.

