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e MAD jQUES Reobren la Baronia i el Montsec al Internet per radio per port_ar la banda 
~ cap d'll d ies tancats per risc de foc. ampla als nuclis de Coll de Nargó. 
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MUNICIPIS SERVEIS BASICS 

Noves restriccions i cisternes per la sequera i 
ajuts de la UE per evitar malgastar aigua 
Llimiana també talla el subministrament de nit com Baix P allars i cisternes_ a Sarro ca de Bellera, 
Granyanella i Coll de Nargó 11 Vora 10 milions del Next Generation per impedir fuites en canonades 

R. RAMrREZ 1 L. PEDRÓS 
1 LLE(DA 1 Prop de deu m.ilions dels 
fons Next Generation de la UE 
es destinaran a subvencions per 
renovar xarxes de subministra
ment d'aigua potable a tot Ca
talunya i evitar que el cabal es 
malgasti per fui tes a les cano
nades. Podran sol· licitar-les els 
municipis de menys de 20.000 
habitants, la qual cosa inclou 
tots els de Lleida tret de la capi
tal del Segria. Aquesta mesura 
es planteja mentre s'establei
xen les primeres restriccions al 
consum de boca a la província 
i cada vegada més ajuntaments 
lleidatans recorren a camions 
cisterna per proveir la població. 

LESCLAUS 

Restriccions 
1 Baix Pal lars i Llimiana han 
establert les primeres restricci
ons al consum d'aigua potable 
a Lleida, que impliquen ta lls 
nocturns i limitacions al seu 
ús per regar i abeurar animals. 
Fora de les comarques lleida
tanes, ap liquen també rest ric
ci ons mun icipis co m Alforja, 
Botarel! i Vacarisses. 

Crides a estalviar 
1 L'ajuntament de Vallbona 
de les Monges va tornar a de
manar ah ir als ve-ins un ús res
ponsable de l'aigua "per poder 
garantir e l servei". També ho 
han fet en les últimes setma
nes altres municipis lleidatans 
com Solsona, Sarroca de Be
llera, Espot, Gavet de la Conca, 
lsona i Conca Del ia, Bellver de 
Cerdanya, Baix Pa llars i Co ll de 
Nargó. 

Escassetat de dsternes 

La Generalitat haura de con
vocar aquesta línia d'ajuts pera 
xarxes d'aigua potable, dotada 
amb 9,8 milions peral conjunt 
de Catalunya en el marc del Pla 
de Recuperació, Transforma
ció i Resiliencia de l'Estat, que 
administra els fons de la Unió 
Europea. Així ho van indicar 
fonts de l'Agencia Catalana de 
l'Aigua (ACA). Aquest orga
nisme de la Generalitat obre a 
més dos convocatories a l'any 
de subvencions per a cisternes 
d'aigua i obres urgents de sub
ministrament. Mentrestant, la 
situació de sequera a Lleida dis
ta de mili orar. 

L'ajuntament de Granyanella va portar a la tarda una altra cisterna d'aigua al poble de la Curullada. 1 Els camions cisterna han co
men~at a escassejar davant de 
la creixent demanda per por
tar aigua a pob les de tot Ca
talunya. Així ho han constatat 
alcaldes de Lleida, que en oca
sions han hagut d'esperar dies 
per disposar-ne d 'una o por
tar-la des de ll uny, la qual cosa 
implica costos addicionals. 

L'ajuntament de Llimiana 
va anunciar ahir restriccions al 
consum d'aigua potable, després 
que Baix Pallars establís les pri
meres a Lleida la setmana passa
da. La localitat del Pallars Jussa 
tancara el subministrament del 
poble des de les 23.00 fins a les 
7.00 hores, i adverteix els habi
tants de masies que redueixin 

4 CISTERNES EN 10 DI ES 

Granyanella va portar ahír 
la quarta cisterna en 10 dies 
per proveír d'aigua el poble 
de la Curullada 

el consum, tenint en compte les 
escasses reserves del diposit del 
qual es proveeixen. Prohibeix 
utilitzar aigua pera consum hu
ma per regar i omplir basses, i 
demana als ramaders que donin 

Canonades desenterrades i trenca des de la captació a Argestues. 

de beure als seus animals "amb 
recursos propis". Si aixo no és 
possible, els insta a fer servir el 
mínim imprescindible d'aigua 
de boca. 

L'ajuntament de Sarroca de 
Bellera va portar ahir aigua 
amb una cisterna a Erdo, un po
ble amb menys d'una desena de 
censats pero la població del qual 
creix a l'estiu . El consistori va 
fer dies abans una crida a recluir 
el consum d'aigua, tal com han 
fet altres municipis lleidatans. 
També l'ajuntament de Gran ya-

nella va requerir ahir una nova 
cisterna peral nucli de la Curu
llada, el diposit del qual estava a 
la tarda a nomé~ un 20 per cent 
de la capacita t. Es la quarta que 
aquest municipi de la Segarra 
contracta en els últims deu di
es. Al Pallars Jussa, Sarroca de 
Bellera va subministrar també 
ahir amb una cisterna els veins 
del nucli d'Erdo, mentre que, a 
l'Alt Urgell, el consistori de Coll 
de Nargó preveu portar aigua 
amb cisternes aquesta setmana 
a les Masies. 

Menys calor i consum 
1 S'espera que en els propers 
dies baixin les temperatures i 
que aixó comporti un descens 
en el consum d'aigua. 

Destrossen ~na captació objecte de litigi 
per proveir un poble de I'Ait Urgell 
1 LLEIDA 1 L'ajuntament de Valls 
d'Aguilar ha denunciat davant 
dels M os sos d'Esquadra des
trosses en la captació d'aigu_a 
potable que havia de refor~ar 
el subministrament del poble 
d'Argestues. Segons fonts mu
nicipals, el fet va tenir lloc el 
passat 2 de juliol, quan un grup 
de persones van desenterrar i 
van arrancar amb ajuda d'eines i 
un tractor uns 230 metres de ca
nonades. També van tallar claus 
de pas i van trencar comptadors, 
entre altres desperfectes, el cost 
total deis quals s'estima en uns 

30.000 euros. El consistori va 
explicar que un testimoni va 
gravar les destrosses en un ví
deo queja esta en mans de la 
policía autonomica, queja ha 
citat persones a declarar. 

Les conduccions van quedar 
inutilitzades poc abans de co
men~ar a proveir Argestues, 
que segons el consistori ''ja té 
escassetat d'aigua en un estiu 
de sequera extrema". Per aquest 
motiu , ha contractat reparaci
ons urgents en la captació, que 
és des de fa temps objecte de 
litigi. S'hi oposa la comunitat 

de regants del nucli de Berén, 
que ha organitzat protestes i . 
ha presentat recursos en con
tra. Aquest coHectiu rebutja 
que part de l'aigua que tenien 
en concessió per regar passi a 
Argestues. 

L'ajun tament, per la seua 
part, recorda que va obtenir 
tots els permisos per fer-ho, i 
assegura que actualment no 
hi ha explotacions agrícoles a 
Berén. Argumenta que aquesta 
obra sera beneficiosa tant per a 
la població d'Argestues com per 
a la de Berén. 
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lnfraccions de 
pirotecnia per 
SantJoan 
1 LLEIDA I La Guardia Civil va 
detectar 51 infraccions, 44 
de les quals greus, durant la 
campanya d'inspeccions que 
va fer a Catalunya per Sant 
Joan. En total, es van por
tar a terme 643 inspeccions 
en establiments de venda de 
pirotécnica de Barcelona, 
162 de Tarragona, 127 de Gi
rona i 61 de Lleida. Del total 
d'infraccions greus, 28 es van 
detectar a Barcelona i 21, a 
Tarragona. A més, es van in
tervenir també 129.170 uni
tats de material pirotecnic. 
De les infraccions greus, 28 
es van detectar a Barcelona 
i 21 a Tarragona coro la falta 
d'eficacia en les mesures de 
seguretat. 

MUNTANVA 

Rescatats al 
desorientar-se 
a Barruera 
1 LAVAll DE BOfl Els Bombers de 
la Generalitat van rescatar 
ahir a la tarda dos excursi
onistes que s'havien desori
entat quan feien una ruta per 
les muntanyes de Barruera, 
a la Vall de Boí. 

Van ser alertats a les 15.06 
hores i fins allloc, a la pun
ta Alta de Comalesbienes, 
es van desplac;ar els GRAE 
amb l'helicopter. A les 16.07 
hores ja havien estat localit
zats. Es trobaven en perfecte 
estat i els van portar fins a un 
parquing. 

Els Bombers van portar a 
terme diumenge rescats de 
quatre excursionistes al Pi
rineu lleidata. 

SUCCESSOS 

Tres detinguts 
per l'estafa del 
'tocomocho' 
1 LLEIDA 1 Els Mossos d'Esqua
dra van detenir dilluns pas
sat dos bornes i una dona 
per presumptament haver 
estafat 40.000 euros amb 
el metode del tocomocho a 
l'area de Barcelona. Un d'ells 
tenia una ordre de detenció 
pendent emesa per un jut
jat de Lleida. Els arrestats 
abordaven víctimes d'edat 
avanc;ada i els feien creure 
que havien guanyat un pre
mi amb una quantitat molt 
important i que volien do
nar-los-en una petita part. 
Aconseguien guanyar-se'n la 
confianc;a perque traguessin 
diners del caixer o els dones
sinjoies. 
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EMERGENCIES ONADA DE CALOR 
1 

Obren la Baronia i el Montsec al cap 
d'onze dies tancats per risc de foc 
Des d'avui també es posa fi a les restriccions en seixanta-cinc rnunicipis lleidatans 
de set comarques 11 Denuncien un grup de persones per acampar a Llimiana 

REDACCIÓ 
1 LLEIDA 1 Després d'onze dies tan
cats per l'elevat risc d'incendis, 
avui es reobriran els accessos al 
Montsec i la Baronía de Rialb. 
A més, també han finalitzat les 
restriccions en seixanta-cinc 
municipis de set comarques llei
datanes després que ahir el de
partament d'Interior rebaixés el 
nivell de risc davant la previsió 
d'una millora de la situació per 
la baixada de les temperatures. 

Malgrat tot, algunes loca
litats de Ponent van arribar a 
registres superiors als 39 graus. 
Concretament, Interior va de
cidir no prorrogar les mesures 
restrictives que esta ven vigents 
fins ahir a les 23.59 hores en 
357 municipis i 11 massissos. 
Així dones, a partir d 'avui 
només es mantenen les res
triccions per risc d'incendis en 
30 localitats de l'Alt i el Baix 
Emparda i als espais naturals 
del cap de Creus, !'Albera i el 
Montgrí. 

lmatge de !'acampada que van detectar els Agents Rurals a Llimiana. 

Les mesures adoptarles im
pedien, entre d'altres, treballs 
agrícoles coro la sega entre les 
12.00 i les 18.00 hores o les 
acampades o les rutes vincula
des a l'activitat de lleure, la qua} 
cosa va provocar, per exemple, 
que menors que esta ven acam
pats en paratges de les Garri
gues fossin resituats a }'interior 
de Vinaixa, coro va informar 
aquest diari. Malgrat les adver-

INCIDENT XENOFOBIA 

BAIXA LA TEMPERATURA 

Es preveu que a partir 
d'avui es normalitzi la 
temperatura després 
d'un episodi tan llarg 

tencies, els Agents Rurals van 
denunciar ahir un grup de per
sones per acampar en una zona 
del terme de Llimiana. Aquest 
poble del Pallars Jussa era un 
dels seixanta-cinc municipis 
lleidatans que fins ahir tenien 
el nivell 3 del pla Alfa .. 

D'aquesta manera, es pre
veu que a partir d'avui es nor
malitzin les temperatures i es 
recuperin les humitats, encara 

l:ajuntament d'Arbeca 
condemna uns 
insults xenofobs 
Va ser diumenge a les piscines 

ALBERT GONZALEZ 
1 ARBECA 1 L'ajuntament d'Arbeca i 
regidors de l'oposició van eme
tre ahir sengles cornunicats de 
condemna d'uns insults racis
tes que suposadament va pro
ferir diumenge passat un grup 
d'adolescents a les piscines 
municipals. Segons diversos 
testimonis, tres nens del po
ble, d'entre onze i tretze anys, 
van emetre insults de caracter 
xenüfob contra un altre jove, 
d'origen subsaharia . Alguns 
d'aquests rnateixos testimonis 
van ser els que van alertar ahir 
els grups polítics municipals i 
. el mateix consistori, que van 
publicar les seues condernnes 
de forma irnmediata. 

"Lamentem que avui dia 

encara s'estiguin cometent 
aquests actes de racisme i xe
nofobia contínuament contra 
nens i nenes nouvinguts al nos
tre municipi", dicta el comuni
cat emes per l'ajuntament amb 
el suport del grup Junts per Ar
beca. El consistori va prornetre 
a més al mateix text prendre 
"les mesures oportunes con
tra aquests comportaments 
incívics". 

"PART D' UN JOC" 

Pares deis menors diuen 
que va ser "part d'un 
joc en que tots els 
nens participaven" 

que les temperatures mínimes 
seran elevarles al litoral. També 
s'espera un canvi de temps que 
es podría traduir en precipitaci
ons. Tanmateix, malgrat la mi
llora en les previsions meteoro
logiques, des de la Generalitat 
van recordar que "és necessari 
continuar molt atents i extre
mar les precaucions perque la 
vegetació ha quedat molt da
nyada després d'aquest episodi 
extens de temperatures extre
mes i baixes humitats". 

El conseller d'Interior, Joan 
Ignasi Elena, va agrair la col·la
boració ciutadana durant el cap 
de setmana, que va permetre 
que no es produlssin incidents 
destacables malgrat l'elevat risc 
de focs. 

Vista aeria de les piscines d'Arbeca. 

Tanrnateix, la regidora de 
Benestar i Cohesió Social 
d'aquesta localitat de les Gar
rigues, Maria Mas, que es va 
entrevistar durant el dia d'ahir 
amb algunes de les famílies deis 
menors implicades en aquest 
incident, va explicar aquest di
ari que no es prendra de mo
ment cap mesura contra els 
adolescents. 

Maria Mas va informar que 

TEMPERATURES 

Tremp 38,4° 

Torres de Segre 37,4° 

Lleida 37,1° 

Baldomar 36,5° 

Tarrega 35,4° 

Vielha 23,6° 

els progenitors li van assegurar 
que els insults formaven part 
d'un joc "en que tots els nens 
participaven". 

Per la seua banda, els mem
bres de Compromís per Arbeca 
(grup municipal a l'oposició) 
també van rebutjar els fets pú
blicament a les xarxes i van ar
gumentar que "no podem callar 
davant d'aquestes actituds i, si 
ens les trobem, cal aturar-les". 

--------
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