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Fa deu dies que els 25 municipis de la Mancomunitat de les Garrigues no poden beure l’aigua de l’aixeta per pesticides,
però no són els únics que afronten problemes de subministrament a Lleida. Almenys setze més han recorregut
també l’últim any a cisternes, garrafes i obres d’urgència per proveir pobles i masies tant del pla com del Pirineu.

➜

serveis bàsics

Cisternes, garrafes i obres d’urgència
en 40 municipis per tenir aigua potable
Els 25 de la Mancomunitat de les Garrigues i almenys 16 més durant l’últim any
ajuntament de bovera

municipis afectats

Municipis de la
Mancomunitat de
les Garrigues
L’Albagés
L’Albi
Bellaguarda
Bovera
Cervià
El Cogul
L’Espluga Calba
La Floresta
Fulleda
La Granadella
Granyena
Juncosa
Els Omellons
La Pobla de Cérvoles
El Soleràs
Tarrés
Els Torms
El Vilosell
Vinaixa
Veïns de Bovera feien cua divendres per omplir les garrafes davant d’una cisterna amb un eslògan a favor de beure aigua de l’aixeta.
m. molina / r. ramírez / x.r.

❘ lleida ❘ L’aigua de l’aixeta no
s’utilitza per beure ni cuinar
des de fa deu dies a les cases
de més de set mil lleidatans. La
reben de la Mancomunitat de
les Garrigues, que subministra
25 municipis d’aquesta comarca
i del Segrià, així com Senan, a
Tarragona. L’entitat va constatar el passat dia 3 un excés de

pesticides en el cabal que pren
del pantà d’Utxesa, i des d’aleshores la presència d’aquestes
substàncies pràcticament s’ha
duplicat. Divendres va començar a proveir amb camions cisterna 14 pobles. Els altres 11
prefereixen aigua embotellada
o agafar-la de pous i fonts.
A lg u ns veï ns a fectats es
mostren resignats, mentre que

d’altres qualifiquen la situació
de “tercermundista” i fins i tot
hi ha qui confessa certa aprensió cap a l’aigua de l’aixeta. La
Mancomunitat, per la seua part,
reclama accions immediates i
solucions a llarg termini per
assegurar-ne la qualitat. És la
segona vegada en un mes que
els plaguicides impedeixen beure l’aigua d’Utxesa. El primer

subvencions de la generalitat

Cada cop més ajuts per assegurar el subministrament
n La Generalitat convoca dos
vegades a l’any subvencions
per pagar cisternes i obres que
assegurin el subministrament
d’aigua potable davant d’incidències. La Mancomunitat
de les Garrigues i els ajuntaments d’uns altres 26 municipis lleidatans s’hi han acollit
des del 2017, segons dades
publicades per l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), i el
nombre de subvencions atorgades amb aquesta finalitat
ha anat en augment els últims

anys. El 2017 es van concedir
9 ajuts a sengles municipis de
Lleida, gairebé totes per a cisternes. En canvi, el 2018 es va
caracteritzar per pluges abundants i va ser el primer any en
més d’una dècada en què les
cisternes per proveir persones van quedar pràcticament
limitades a avaries a la xarxa de subministrament i no a
escassetat de cabal. Llavors
només es van atorgar ajuts a
quatre municipis. A partir de
llavors, s’inicia una tendència

que ha anat a l’alça fins ara. El
2019, la Mancomunitat de les
Garrigues i uns altres 9 municipis van sumar 11 ajuts per a
cisternes i obres, mentre que
el 2020 la Mancomunitat i 10
consistoris van rebre 15 subvencions. En aquests dos anys,
la DANA i el temporal Glòria
van danyar infraestructures
d’aigua potable. El 2021 van
ser 20 els ajuts atorgats a 15
municipis, mentre que, en el
que va de 2022, se n’han donat ja a 13 consistoris.

episodi al maig va durar 6 dies,
mentre que ara no hi ha data
per tornar a beure de l’aixeta.
L’estiu passat, un abocament
d’hidrocarburs al pantà va interrompre el subministrament
de boca, mentre que danys per
la DANA del 2019 i el temporal
Glòria el 2020 van obligar també a utilitzar cisternes.
L’aigua d’Utxesa es tracta
amb carboni actiu des de fa tres
dècades per eliminar pesticides.
Tanmateix, la seua presència
ha anat en augment i això dificulta controlar-los. El president
de la Mancomunitat, Francesc
Esquerda, ho atribueix a un ús
massiu en cultius i va explicar
que les altes concentracions
que abans només es veien a
l’estiu ara es donen també a la
primavera.
Els episodis de contaminació
coincideixen a més amb un llarg
període de sequera que ha reduït el cabal dels rius, mentre que
l’associació ecologista Ipcena
apunta que la superfície agrícola a l’entorn d’Utxesa ha augmentat les últimes dècades. A
tot plegat se sumen les sospites
d’alguns alcaldes sobre possibles
abocaments o filtracions

Alcanó
Aspa
Llardecans
Sarroca de Lleida
Torrebesses
Senan (Tarragona)

Altres municipis amb
cisternes o obres
urgents per subministrar
aigua l’últim any
Coll de Nargó
Gavet de la Conca
Baix Pallars
Vilagrassa
Odèn
Alt Aneu
Naut Aran
Sarroca de Bellera
Torrefeta i Florejacs
Sant Esteve de la Sarga
Vall de Cardós
Tremp
Castell del Mur
Bellver de Cerdanya
Pont de Suert
Odèn
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emergències

meteorologia previsions

Alerta per la calor extrema a
Ponent, que ja voreja els 38 graus

Incendi a
l’habitació
d’una casa
a Anglesola

Protecció Civil insta a extremar precaucions davant la previsió d’altes temperatures
a partir de demà || Incendis de vegetació a Tremp, la Seu, Balaguer i Lleida
laia pedrós

l.g/laia pedrós

❘ lleida ❘ La Generalitat va activar ahir el Pla de Protecció Civil de Catalunya (Procicat) per
l’onada de calor que arribarà a
partir d’aquest cap de setmana
a les comarques de Ponent, davant de les previsions del Servei
Meteoròligc de Catalunya que
els termòmetres puguin superar
a partir de demà els 40 graus.
Una alerta que va arribar quan
les temperatures ja van vorejar
ahir els 38 anys i continuaran
pujant en el dia d’avui. Així,
segons el Meteocat, Baldomar,
Alcarràs i Lleida van apuntar
ahir la temperatura màxima
més elevada de Catalunya, amb
37,9 graus, seguides de prop per
Albesa, amb 37,5º; Gimenells i
Mollerussa, amb 37,4º; Vilanova
de Segrià i les Borges Blanques,
i el Poal i Seròs, amb 36,9º.
Demà s’inicia un episodi de
temperatures màximes extremes que s’allargarà fins dimecres i que afectarà sobretot les
comarques del Segrià, el Pla
d’Urgell i la Noguera, on es preveu que les temperatures seran
molt elevades. Els termòmetres
podrien superar fins i tot els 40
graus, la qual cosa marcaria un
rècord en el mes de juny i encara
a la primavera. S’insta la població a extremar les precaucions
per l’elevat risc d’incendi, amb
el nivell 2 del Pla Alfa activat
al Segrià, la Noguera, el Pallars
Jussà, l’Alt Urgell, l’Urgell, la
Segarra i les Garrigues.
Durant el dia d’ahir, es van
registrar diversos incendis de
vegetació a la Seu d’Urgell,
Tremp, Balaguer i Lleida. A la
capital del Segrià, ahir a la tarda
hi va haver tres incendis; un al
carrer Periodista Trapa (vegeu
la foto), un altre a l’avinguda
Tarradellas i un altre a Victoriano Muñoz.

❘ anglesola ❘ Els Bombers de
la Generalitat van treballar
ahir a primera hora del matí
en l’extinció d’un incendi que
es va originar a l’habitació
d’una casa a Anglesola. L’avís
es va rebre a les 7.20 hores
i a l’arribar-hi els efectius,
dos dotacions, el propietari
ja havia apagat el foc, per la
qual cosa es va assegurar una
bona ventilació de l’habitatge. Segons els Bombers, no
hi va haver persones afectades. D’altra banda, a la tarda,
es va extingir un incendi en
una màquina de premsa en
un supermercat d’Alcarràs.
Es van activar tres dotacions
i no hi va haver afectats, segons els Bombers.

rescats

Piscines obertes a Agramunt ■ Agramunt es va convertir ahir en el primer municipi de l’Urgell que
va obrir les piscines municipals. Tàrrega, Bellpuig i Castellserà ho faran dissabte vinent, dia 18 de
juny, mentre que el diumenge dia 19 ho farà Belianes i el 22, Anglesola. El dia 24 de juny obriran
a Verdú, Vallbona de les Monges, Maldà, Ossó de Sió, Preixana, Tornabous, Vilagrassa i la Fuliola.
amado forrolla

Incendi a
prop de cases
a Lleida
Un incendi de
vegetació va
afectar ahir
un solar a
Periodista Trapa,
prop d’habitatges. El foc va
afectar una línia
elèctrica i havia
veïns sense llum
a Enric Farreny
al tancament
d’aquesta
edició.

laia pedrós

Ferida mentre
practicava
marxa nòrdica
a Unha
❘ unha ❘ Els Bombers de la Generalitat van rescatar ahir
una dona que va tenir un
accident mentre practicava marxa nòrdica al poble
d’Unha, a Naut Aran. Els serveis d’emergències van rebre
l’avís a les 13.42 hores, que
una persona que anava en
un grup que practicava marxa nòrdica havia tingut una
caiguda i tenia una lesió en
una mà.
Els Bombers van activar
un equip dels GRAE amb un
helicòpter, que va traslladar
l’afectada a l’hospital de Vielha. Durant la jornada d’ahir,
els Bombers van portar a terme una desena d’actuacions
per rescats de muntanya a tot
Catalunya.

entitats celebració

Tàrrega insta a formar-se
com a sobreestant
laia pedrós

Celebració ahir a Tàrrega dels vint anys de professió dels titulats a l’Escola de Sobreestants.

❘ tàrrega ❘ L’Associació de Sobreestants de Catalunya, amb seu a
Tàrrega, va commemorar ahir
els vint anys dels professionals
que es van titular a l’Escola de
Sobreestants de Tàrrega en les
promocions 1989-1999/19992000 i 2000-2001/2001-2002,
en les quals van aconseguir el
títol un total de 55 persones.
Carlos Pascual, president de
l’Associació de Sobreestants de
Catalunya, va destacar la im-

portància de poder commemorar els 20 anys i va posar de relleu aquesta professió i els seus
corresponents estudis perquè “a
Catalunya hi ha molta demanda
de tècnic qualificat en obra civil
i edificació però no surten prou
alumnes per cobrir les places
disponibles”. En aquest sentit,
va animar a estudiar aquests cicles formatius i va destacar que
des de l’associació entre l’any
passat i aquest tenen més de 100
places de treball sense cobrir.
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tremp
Ajuntament�����������������������������������973 65 00 05
CAP Urgències�������������������������������973 65 28 28
Hospital Comarcal del Pallars���973 65 22 55

Creu Roja ���������������������������������������973 65 29 54
Servei d’ambulàncies . . . . . .  . . 973 65 10 00
Farmàcies . . . . . . . . Martínez . .  973 65 00 32
. . . . . . . . . . . . . . . . . Enjuanes . .  973 65 01 38
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nova . .  973 65 25 25
Taxis . . . . . . . . . . . . . . Bonsom . .  973 65 09 29
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Públics . .  973 65 09 52
. . . . . . . . . . . . . . Xavier Badia . .  973 65 16 78
Correus�������������������������������������������973 65 03 09

Inem�������������������������������������������������973 65 07 65
Bombers�����������������������������������������973 65 08 80
Urgències Mossos ����������������������������������������112
Mossos d’Esquadra  . . . . . . . . �����973 65 88 00
la pobla de segur
Ajuntament�����������������������������������973 68 00 38
Oficina municipal turisme . . �����973 68 02 57
SORT
Ajuntament�����������������������������������973 62 00 10

certàmens fira del vi

comarques
Creu Roja ���������������������������������������973 62 01 64
Servei d’ambulàncies . . . . . .  . . 904 10 71 07
Farmàcia . . . . . T. Mallorqués . .  973 62 00 65
Taxis . . . . .  Diaz de la Fuente . .  973 25 01 04
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .Solanes . .  973 62 14 59
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Colom . .  973 62 07 33
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Obiols . .  973 62 04 51
. . . . . . . . . . . . . . . . . .Baldomà . .  973 62 10 43
Correus�������������������������������������������973 62 02 41
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Escola de Piragüisme �����������������973 62 07 75
Jutjat de Pau���������������������������������973 62 01 67
Bombers�����������������������������������������973 62 00 80
Mossos d’Esquadra  . . . . . . . . �����973 65 88 85
ESTERRI D’ÀNEU
Ajuntament�����������������������������������973 62 60 05
Bombers�����������������������������������������973 62 60 82
LLAVORSÍ
Ajuntament�����������������������������������973 62 20 08

jornades micologia

El vi pirinenc es reivindica
a la desena fira de Talarn

edgar aldana

El municipi s’erigeix en aparador d’aquest producte amb vuit
cellers del territori || Amb degustacions, maridatges i xarrades
diputació de lleida

Els participants en la jornada micològica.

Jornades sobre els bolets de
primavera a les Valls de Cardós
e. aldana

❘ Ribera de Cardós ❘ Les Valls de
Cardós van acollir ahir la se·
gona edició de les jornades
micològiques i gastronòmi·
ques Moixarró al sarró, or·
ganitzades pel Parc Natural
de l’Alt Pirineu i els muni·
cipis d’Esterri de Cardós,
Lladorre i Vall de Cardós.
Amb aquesta mostra es pre·
tén divulgar el món dels bo·
lets, mentre se’n promociona

i se’n difon els usos culinaris.
Es van programar activitats
com la interpretació i recol·
lecció de bolets al bosc, una
conferència i una exposició
micològica, que avui estarà
oberta a Ribera de Cardós.
Els participants en les jor·
nades també van poder re·
córrer zones dels boscos per
trobar els bolets de primave·
ra, que després van quedar
exposats.

La Fira del Vi de Talarn, que va tornar a celebrar-se després de dos anys d’aturada per la pandèmia.

municipis serveis

Redacció

En marxa les obres de la nova
pista de skatepark de Sort

❘ Talarn ❘ Una desena de cellers
del Pirineu de Lleida es van
promocionar ahir en la dese·
na edició de la Fira del Vi del
Pirineu a Talarn. Aquest cer·
tamen té com a objectiu aglu·
tinar els productors que elabo·
ren vi a les comarques lleidata·
nes del Pirineu i el Prepirineu,
així com impulsar l’enoturisme
en aquests municipis.
La fira va comptar amb la
participació de productors lo·
cals, nou restaurants, tres for·
matgeries del Pallars i una de
l’Alt Urgell. Durant la jornada

es van dur a terme diverses de·
gustacions de plats pallaresos
i maridatges amb vins del Pi·
rineu, conferències i un con·
cert a càrrec de Roger Mas.
Els v isita nts ta mbé va n
poder visitar els cellers, una
cosa que podran fer també el

Plaça del Vi

La fira va acollir la
inauguració de la plaça
del Vi al centre de la
localitat de Talarn

proper dia 18. El president de
la Diputació, Joan Talarn, va
ser l’encarregat d’inaugurar
el certamen i va remarcar que
aquesta població està conver·
tint “un producte propi com és
el vi elaborat en altura en un
element diferencial i singular
que ha de servir de palanca per
transformar el seu sistema eco·
nòmic”. Va afegir que tot això
ha de contribuir a fixar pobla·
ció i talent al territori.
Durant la jornada també es
va inaugurar l’acabada de re·
habilitar plaça del Vi d’aquesta
població.

redacció

❘ sort ❘ Sort ha iniciat les obres
de la pista de skatepark a la
zona de la piscina municipal
i l’escola de piragüisme. A
més de donar resposta a una
demanda dels joves comple·
mentarà la zona esportiva.
La pista serà una instal·
lació pública dissenyada en
col·laboració amb els futurs
usuaris. El projecte ha res·

pectat la vegetació existent
i la integra a la pista sense
alterar la visió de la zona
enjardinada. De moment es·
tà previst portar a terme la
construcció d’una primera fa·
se, encara que el projecte és
més ampli i es preveu, fins i
tot, organitzar una campanya
de finançament col·lectiu per
sufragar les obres d’aquest
equipament.
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Innovar i ser sostenible és tant
possible com una obligació.
www.segre.com/economia
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Cotitzacions dels diferents
mercats agropecuaris.
p.

EMPRESES AGROALIMENTACIÓ

La firma cervesera Oliba Green Beer
inverteix 2,5 milions a Torrefarrera

L’empresa de producció artesana compleix dos anys i assoleix els 3,5 milions en
facturació || La seua cervesa amb oliva com a producte guanya mercats en exportació
JORDI ECHEVARRIA

E.M.M.

❘ TORREFARRERA ❘ Oliba Green Beer,
la primera productora de cervesa amb oliva, està emprenent
una inversió de 2,5 milions d’euros a Torrefarrera per afrontar
el creixement de la companyia
amb nova maquinària, tancs
i equips de freds, entre altres
aspectes.
El CEO de la companyia, Iván
Caelles, explica que l’empresa
té una forta demanda del seu
producte en cadenes de supermercats a Espanya, però també
en mercats exteriors, amb presència en 28 països. Per exemple, exporta aquesta cervesa
d’elaboració artesana a països
com el Canadà, els Estats Units,
Taiwan, les Filipines, el Vietnam o el Japó, a banda d’Holanda, Alemanya, Noruega o
França. En aquests moments,
explica Caelles, han mostrat el
seu interès també compradors
de la Xina i el Pròxim Orient, i
preveu entrar pròximament als
mercats de Romania, Portugal
i el Marroc.
El mes de març passat, el
Grup Costa va comprar la companyia com a part de la seua
estratègia de diversificació, que
compta amb presència al sector agroalimentari a través del
hòlding carni Costa Food Group
i Bodega Sommos. Amb l’ampliació, Oliba passarà a produir
360.000 botelles mensuals quan
estigui a plena capacitat.

mercats

L’Ibex acumula
una caiguda
setmanal al 3,8%
❘ madrid ❘ L’Ibex-35 va retrocedir divendres un 3,68
per cent, aprofundint així la
caiguda setmanal al 3,8 per
cent, la qual cosa representa
el seu descens més pronunciat des de principis de març,
després de la reunió dijous
del Banc Central Europeu
(BCE), on es va confirmar
l’inici d’un progrés enduriment monetari a partir del
juliol.
La setmana vinent estarà
marcada per la reunió de la
Reserva Federal (Fed) dels
Estats Units, on s’espera una
pujada de 50 punts bàsics.

energia

El preu de la
llum cau avui un
12,30 per cent

Iván Caelles, CEO d’Oliba Green Beer, mostra els seus productes a les instal·lacions de Torrefarrera.

En l’actualitat, la facturació
de la cervesera de Torrefarrera se situa en 3,5 milions d’euros anuals i dona feina a 17
persones.

Olives del Pallars
La particularitat d’aquesta
cervesa d’elaboració artesana
és que compta amb una part
d’olives, la qual cosa li confe-

reix un color verd, amb dos versions, una amb olives produïdes
al Pallars Jussà, que és l’original, i altres negres d’Aragó, que
ofereixen diferents graduacions
alcohòliques, ambdós aptes per
a celíacs.
L’elaboració es porta a terme
a la breweria Click & Brew de
Torrefarrera, però amb maquinària pròpia.

Qui busca, troba
que la societat, la família o el
vent l’ha portat a ser.
Dit així, som-hi, doncs, no?
Busquem el nostre propòsit i
apa. Aquí ens trobem amb el
primer mur: ser autèntic i honrar-se a un mateix és gairebé un
acte heroic, sobretot ara que les
xarxes socials exerceixen una
poderosa influència. Dediquem
poc temps a conèixer-nos, a saber qui som, a descobrir i honrar
els nostres desitjos, a escoltar
l’ànima. És més fàcil anar amb
el pilot automàtic encès i en cas
que vingui qualsevol malestar,
ja l’anestesiarem mirant un episodi de Joc de Trons.

La companyia lleidatana
aposta pel “residu zero” i el
bagàs (subproducte del malt
utilitzat a la producció) es destina a l’alimentació animal, en
concret a una explotació d’oví.
A més, l’empresa, que acaba de
complir dos anys de presència
al mercat, és patrocinadora de
l’equip d’handbol femení Handbol Lleida.

❘ madrid ❘ El preu mitjà de
l’electricitat al mercat a l’engròs caurà avui diumenge un
12,30% respecte a dissabte,
fins als 167,06 euros/MWh,
segons les dades publicades
per l’Operador del Mercat
Ibèric d’Energia (OMIE).
En concret, el preu mitjà
de la llum serà 28,44 euros
més barat que el preu d’ahir
(190,50 euros).
Respecte de fa un any, el
preu mitjà de l’electricitat
per avui diumenge serà un
115,28% més car que els
77,60 euros/MWh del 12 de
juny del 2021.

Laura Ravés
DEL DRET I DEL RAVÉS

Economista

Per què hi ha persones que els
diumenges es comencen a posar nervioses o apàtiques veient
que s’acaba el cap de setmana i
d’altres encaren els dilluns amb
energia i entusiasme?
Per què hi ha persones que
gaudeixen amb allò que fan i
altres que, tot i que ho pateixen,
que no ho gaudeixen, no fan res
per canviar-ho?
La resposta podria trobar-se
en el fet de tenir un propòsit de
vida i viure-hi en coherència, és
a dir, a fer que la mateixa vida
tingui un sentit. En definitiva,
viure d’acord amb el que un és,
amb el que un vol i no amb el
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Descobrir que som lliures de
triar i d’escriure la nostra història comporta una gran responsabilitat acompanyada de
resiliència, de curiositat, d’actitud d’aprenentatge constant i
de fer-nos preguntes.
Durant el confinament un
dels fenòmens més recurrents
van ser les crisis existencials.
Un cop vist que la vida pot
canviar en qualsevol moment
i que tots pengem d’un fil, ens
preguntàvem si realment vivim
com voldríem, si el que fem té
sentit. Si tot és tan efímer, millor
desconnectar el pilot automàtic
i aportar significat a la nostra
existència, no? Quina pressió!
Arribats a aquesta conclusió,
si m’analitzo i resulta que no sé
quin és el meu propòsit, què?

Estic condemnat a una vida sense sentit?
I que ningú s’enganyi, si resulta que sí, que tinc un propòsit
clar, que ningú es pensi que està
circulant en una autopista directa a la felicitat. El despertador
continua sonant, les dificultats
no desapareixen per art de màgia i et continues cansant igual.
Ara bé, darrere de tot plegat hi
ha una vida amb llibertat i amb
respecte cap a un mateix. Hi ha
autoconeixement.
El fer-nos preguntes ens ha
portat a un canvi de mentalitat.
Ja no volem les mateixes coses,
ni prioritzem el mateix. Fenòmens com la Gran Dimissió dels
Estats Units ens ho recorden.
Voldria acabar aquest article
amb una nota molt optimista di-

rigida a aquells que desperten i
es pregunten: què estic fent amb
la meva vida?, als estudiants que
han de triar què estudien i ni
idea, als pares que es preocupen per si els seus fills trien una
carrera que tingui sortides: hi
ha llum al final del túnel, però
com deia David Allen, cal recórrer-lo fins al final. Vivim en plena era tecnològica, on tot canvia
a una velocitat vertiginosa, on
les professions són cada cop més
difuses, on els robots ens amenacen i estem més desarrelats
que mai. Qui busca, troba i la
necessitat de saber qui som ha
desembocat en un munt d’eines
al nostre abast que ens ajuden a
trobar respostes.
Podem tenir excuses o resultats, tu què tries?

