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el llac té un nivell entre 4 i 5 metres més baix del que és habitual.

jorDi uriach

La sequera deixa l’estany  
de Basturs sota mínims
El nivell de l’aigua és uns 4 metres inferior a l’habitual || És un 
dels pocs llacs d’origen càrstic i demanen investigar-ho més

sequera paratges naturals

h.c.
❘ isona i conca Dellà ❘ La sequera 
està sent especialment intensa 
a Lleida, afecta el sector agra-
ri i comença a notar-se en els 
proveïments, però també està 
fent efecte en alguns parat-
ges naturals. L’estany major 
de Basturs és un clar exemple 
i el nivell de l’aigua està de 4 
a 5 metres per sota del que és 
habitual. Xavi Mir, coordina-
dor científic del Geoparc de 
la Conca de Tremp, va expli-

car que des del novembre amb 
prou feines es registren pluges 
a la zona i que surt més aigua 
de la que entra al llac, cosa 
que és visiblement perceptible 
i està afectant també la fauna 
i la flora de l’estany. 

El llac major de Basturs té 
un diàmetre de setanta me-
tres i està ubicat, igual que el 
petit, en zona PEIN i zepa, va 
explicar el científic. També va 
assenyalar que durant els úl-
tims vint anys ha augmentat la 

pressió sobre aquests llacs, es-
pecialment de captacions per 
a regadiu, i va apuntar que es 
tracta de dos llacs poc inves-
tigats, per exemple, en aspec-
tes com el temps de recàrrega. 
Els estanys de Basturs, junta-
ment amb el de Banyoles i el 
de Montcortès, són els únics 
de Catalunya amb presència 
permanent d’aigua d’origen 
càrstic. Tenen forma cònica i 
s’alimenten amb aigua proce-
dent del subsol.

Arriben les 
primeres aspes 
del parc eòlic  
de Solans
Mesuren prop de 
seixanta metres

energIa prOJeCtes

Imatge de les aspes que van arribar ahir per a un dels aerogeneradors del parc eòlic de Solans.

redaccIó
❘ lleiDa ❘ Les obres del parc eò-
lic de Solans, entre la Grana-
della i Llardecans, continuen 
avançant i ahir van arribar les 
primeres aspes per als molins. 
Aquestes mesuren prop de sei-
xanta metres de llarg i tenen 
aproximadament la mateixa 
altura que un edifici d’unes 
vint plantes. Fonts pròximes 
als treballs van assenyalar que 
de cara als pròxims dies es pre-
veu que continuïn arribant més 
aspes.

Aquest és el primer parc 
eòlic que es construeix a les 
comarques de Lleida en nou 
anys, des que es va fer l’any 
2013 el de la Serra del Vilobí 

II, situat al municipi de Tarrés. 
El promou la societat Parc Eò-
lic Solans, que actualment és 
propietat del grup Engie des-
prés que aquest comprés Eolia 
Renovables.

El parc de Solans, les obres 
del qual van començar a finals 
de l’any passat, compta amb un 
total de vint aerogeneradors. 
D’aquests, quinze s’ubiquen al 
terme municipal de Llardecans; 

quatre més, al de la Granadella; 
i l’últim és a cavall d’aquestes 
dos localitats. El municipi de 
les Garrigues ja acull tres parcs 
eòlics més: Les Rotes, Monclues 
i Sant Antoni.

❘ torres De segre ❘ Els veïns de 
Torres de Segre continuen 
sense poder beure l’aigua 
de l’aixeta per la presèn-
cia de pesticides i ja porten 
trenta-set dies (des del 10 de 
juny) amb aquesta restricció. 
No obstant, des de l’ajunta-
ment van explicar ahir que 
els resultats de les últimes 
anàlisis mostren un gran 
descens en la concentració 
de metolaclor i s’ha reduït del 
4% al 0,8%, però el màxim 
permès és de 0,5%. Van des-
tacar que han modernitzat 
un dels filtres de la depura-
dora i han substituït la sorra 
de sílex per carbó actiu i van 
avançar que la pròxima actu-

ació serà incorporar un nou 
dipòsit de més capacitat que 
pugui filtrar uns 100 metres 
cúbics per hora. D’aquesta 
manera, la depuradora serà 
més eficaç i estarà prepara-
da per si la demanda d’aigua 
augmenta en el futur. Així 
mateix, van recordar que els 
veïns poden recollir cada set-
mana dos garrafes d’aigua al 
pavelló. 

Precisament, el PSC va 
instar ahir la Diputació a im-
pulsar solucions a les restric-
cions d’aigua a les Garrigues 
i el Segrià. També va pregun-
tar per les actuacions que han 
portat a terme per resoldre 
aquest problema.

torres de segre encara no 
beu de l’aixeta tot i que es 
redueixen els pesticides

munICIpIs submInIstraments

Planta de biometà de Naturgy a Vila-sana
❘ vila-sana ❘ Naturgy impulsa la seua tercera planta de biometà 
a l’explotació de Porgaporcs a Vila-sana, des d’on injectarà 
gas renovable a la xarxa de distribució el 2023.

L’ajuntament d’Alcarràs redueix un 5% el deute
❘ alcarràs ❘ L’ajuntament d’Alcarràs va informar al ple de di-
jous sobre la liquidació del pressupost del 2021. L’exercici 
es va tancar amb una reducció del deute del 5%.

Entrega de premis de Les Garrigues en Flor
❘ lleiDa ❘ Les Garrigues ha premiat l’ajuntament de l’Albi a 
la sisena edició de Les Garrigues en Flor. El jurat va donar 
un accèssit al Soleràs. També van premiar veïns d’aquests 
pobles i de Bellaguarda, les Borges i els Torms.

Critiquen que el 
CAP de Tàrrega 
deixa guàrdies de 
nit sense cobrir

sanItat

❘ tàrrega ❘ La Marea Blanca va 
denunciar ahir que al CAP 
de Tàrrega deixen guàrdies 
nocturnes sense cobrir. Van 
assegurar que dilluns a la tar-
da no hi havia metges per a 
la guàrdia, encara que a úl-
tima hora n’hi va haver un. 
Van assenyalar que aquesta 
situació es va repetir dijous 
a la nit. Van exigir a Salut la 
cobertura de totes les guàrdi-
es pel personal establert i la 
recuperació del tercer metge. 
En aquest sentit, l’ajuntament 
de Tàrrega va acollir una re-
unió entre l’alcaldessa, Alba 
Pijuan, i la direcció del Ser-
vei Català de la Salut, l’ICS i 
la Regió Sanitària de Lleida. 
Van posar sobre la taula l’es-
tudi de millores que garantei-
xin l’atenció d’urgències les 
24 hores del dia.
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temperatureS

LOCALITAT º C

Gimenells 40,0º

Sant Romà 39,9º

Lleida 39,5º

Torres de Segre 38,9º

Tremp 38,7º

Baldomar 38,6º

La Pobla 38,5º

Alguaire 38,4º

Mollerussa 38,2º

Els Alamús 37,7º

Tornabous 36,4º

Sort 35,9º

Seròs

40,5 ºC

Imatge del lloc en el qual es va fer la crema de residus no autoritzada que va causar el foc.

ALBERT GonzáLEz

a. gonzález / m. cabello
❘ ARBEcA ❘ Els Agents Rurals han 
denunciat penalment dos pre-
sumptes responsables d’una 
crema no autoritzada de resi-
dus que el passat 25 de juny va 
causar un incendi a Arbeca que 
va arrasar 25 hectàrees, majori-
tàriament de vegetació agríco-
la, i que va posar en perill dos 
granges de la zona, segons ha 
pogut saber SEGRE. Una su-
posada negligència que es pro-
dueix el pitjor any dels últims 
deu pel que fa a incendis fores-
tals i, especialment, en un estiu 
en risc extrem. Després de la 
identificació dels sospitosos, el 
cos mediambiental ha entregat 
aquesta setmana les diligències 
d’investigació per un presumpte 
delicte d’incendi per imprudèn-
cia davant del jutjat de guàrdia 
i la Fiscalia. Aquest delicte pot 
comportar condemnes de fins a 
cinc anys de presó.

El foc va mobilitzar fins a 
quinze dotacions i va posar en 
perill dos granges de la zona. 
Precisament, el propietari d’una 
també va presentar una denún-

cia davant dels Mossos d’Esqua-
dra. Reclama pels danys a 150 
metres del tancament perime-
tral de la seua explotació i pel 
fet que va haver de llogar ma-
quinària per traslladar bales 
de palla que estaven en perill 
d’incendiar-se. Els Agents Ru-
rals van acordonar el lloc on es 
van originar les flames. A pocs 
metres d’un cobert, van trobar 
restes cremades d’un matalàs i 
un equip de música, entre altres 
elements.

Més dies en alerta
D’altra banda, els Bombers 

van sufocar ahir un incendi que 
es va originar en una recol·lec-
tora a Enfesta, nucli de la Mol-
sosa, al Solsonès. Es va declarar 
a les 10.30 hores. Es tracta d’un 
municipi que és dins del pla Alfa 
3 en els quals els treballs de la 
sega estan prohibits entre les 
12 i les 18 hores. També hi va 
haver un petit foc al parc de la 
Mitjana de Lleida. 

Precisament, ahir divendres 
el conseller d’Interior, Joan Ig-
nasi Elena, va afirmar que és 
“molt probable” que les restric-
cions que van entrar en vigor 
ahir s’allarguin més enllà de di-
marts. S’han tancats els accessos 
al Montsec i la Baronia de Rialb. 
També s’ha decretat el pla Alfa 

Porten al jutge dos sospitosos  
de causar un incendi a Arbeca
Va ser el 25 de juny, es va iniciar en una crema de residus il·legal i va arrasar 25 
hectàrees || El conseller Elena veu “molt probable” mantenir més dies les restriccions

incendiS denúncia

IncendI al SolSonèS
Una recol·lectora va causar 
un foc ahir a la Molsosa 
però es va produir dins  
de l’horari permès

MAGDALEnA ALTiSEnT

models de ventiladors ahir a la botiga electro centre de lleida.

n Els episodis de tempera-
tures extremes comporten 
un increment en la venda 
de ventiladors. A la botiga 
d’electrodomèstics Electro 
Centre de Lleida expliquen 
que durant les onades de 
calor la demanda d’aquests 
productes augmenta més 
d’un 20 per cent. “No hem 
esgotat l’estoc perquè, com 
que sabem que quan pugen 
els termòmetres els clients 
busquen més ventiladors, te-
nim prou reserves d’aquests 
productes”, explica el copro-
pietari d’aquest establiment, 
Carlos Fontova, que destaca 

que “la majoria de la gent vol 
una solució ràpida per a la 
calor d’aquests dies, per això 
demanen sobretot ventila-
dors portàtils”. Pel que fa als 
productes més demandats, 
Fontova també apunta que 
han registrat un augment en 
les vendes de ventiladors de 
sostre. 

En aquesta mateixa línia, 
des d’Electrodomèstics Cal-
bet asseguren que les vendes 
d’aquests productes ja van 
començar a disparar-se al 
juny, amb la primera onada 
de calor. La despesa mitjana 
del client s’atansa als 40 €.

La calor extrema augmenta les 
vendes de ventiladors portàtils

Caçat circulant a 
179 quilòmetres 
per hora a la 
C-14 a Verdú
Un conductor andorrà 
de 32 anys

trànSit

❘ vERDú ❘ Els Mossos van de-
nunciar penalment dijous 
un conductor andorrà de 
32 anys per un delicte con-
tra la seguretat del trànsit 
després que un radar el ca-
cés circulant a 179 km/h a 
la carretera C-14 a Verdú. 
Va ser durant un control pro-
gramat. Una vegada identifi-
cat, es va iniciar un procedi-
ment penal contra el conduc-
tor perquè circulava a una 
velocitat penalment punible 
i han enviat les diligències al 
jutjat de Cervera.

MoSSoS

Foto captada pel radar.

Ferida en una sortida 
de via a Senterada

trànSit

❘  SEnTER ADA ❘  Una dona va 
resultar ferida ahir al matí 
en un accident de trànsit a 
l’N-260 a Senterada, al Jussà. 
Va tenir lloc a les 11.41 ho-
res quan un vehicle va sortir 
de la via i va acabar bolcat 
lateralment, segons van in-
formar els Bombers.

Condemnat per  
un atropellament 

andorra

❘ AnDoRRA LA vELLA ❘ La Fiscalia 
d’Andorra ha demanat elevar 
de cinc a deu anys de presó 
la condemna a un conduc-
tor que va atropellar un vi-
anant durant una discussió 
de trànsit l’agost del 2020 al 
Principat.

Retenció a l’AP-2  
per una avaria

trànSit

❘ cASTELLDAnS ❘ L’AP-2 va re-
gistrar ahir a la tarda fins a 
quatre quilòmetres de reten-
ció a l’altura de Castelldans i 
en direcció a Barcelona per 
l’avaria d’un vehicle, segons 
va informar el Servei Català 
de Trànsit.

3 en quaranta-cinc municipis de 
Lleida, ja que també se n’han 
incorporat sis del Pallars Jussà. 

En aquestes localitats han 
quedat suspeses les activitats 
d’educació en el lleure tipus 
acampada, rutes i les activitats 
esportives que es desenvolupin 
al medi natural. Afecten un to-
tal de 154 activitats i 3.807 
assistents. Respecte a les tem-
peratures, ahir es van tornar 
a assolir els 40 graus en algun 
punt de Ponent (vegeu el gràfic).
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