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REGS SEGARRA-GARRIGUES 

Obres per regar del pantà de 
l'Albagés 1.135 ha de les Garrigues 

L'embassament, 
al12,5% i Rialb 
segueix al4% 
• El pantà situat a la cua 
del Segarra-Garrigues es 
troba al12,5% de la seua 
capacitat, un percentatge 
que contrasta amb el4,3% 
en què està Rialb, encara 
que el primer emmagat
zema 10 hectòmetres i el 
segon, amb una capacitat 
per a 404 hectòmetres cú
bics, 17,4. L'aigua arriba a 
l'embassament de l'Alba
gés des del pantà de Rialb 
a través dels 85 quilòme
tres del canal de reg i abo
ca el cabal ambiental al riu 
Set, afluent del Segre que 
en bona part de tot el seu 
curs fins a la desemboca
dura pateix greus proble
mes d'estiatge. 

Començaran el mes que ve i el juny del 2023 tindran aigua les primeres finques 
11 Situa Ca 
MARÍA MOLINA 
I CASTELLDANS I Aigües dèl Segar
ra-Garrigues (ASG) començarà 
el mes que ve les obres de laxar
xa de canonades per regar 1.135 
hectàrees des de l'embassament 
de l'Albagés que corresponen al 
sector 10.11.14, que inclou els 
municipis de Castelldans, l'Al
bagés i el Cogul, a les Garrigues. 
Els regants van donar dimarts 
el beneplàcit a una actuació que 
suposarà una inversió de 10,2 
milions que avançarà la Ge
neralitat. Cada partícip haurà 
d'abonar, posteriorment, uns 
3.000 euros per hectàrea. Com
portarà la construcció de més de 
43,7 quilòmetres de canonades 
principals i més de 33,2 de se
cundàries i hi estan implicats 
338 propietaris. Els treballs du
raran vint mesos i les primeres 
finques Ja podran regar el juny 
de l'any que ve i tota l'àrea esta
rà en reg abans d'acabar el2024, 
segons va explicar l'alcalde de 
Castelldans, Conrad Llovera. 

En l'actualitat, el pantà de 
l'Albagés emmagatzema uns 
10 hectòmetres cúbics (compta 
amb una capacitat total de 80) 
1 es troba en proves de càrrega 
per comprovar la pressió de la 
presa tot i que no descarrega 
cabal "ja que seria una incon
gruència en temps de sequera i 
cal reservar-la per a la pròxima 
campanya", va explicar Llovera 
(vegeu el desglossament). L'ai-

ENERGIA 

Aixequen acta 
del tall de llum 
a un veí de la 
Vall Fosca 
!LLEIDA I Un notari va aixecar ahir 
acta del tall de llum a un veí 
de la Vall Fosca al qual Endesa 
atribueix impagaments en fac
tures de la llum (com va avançar 
SEGRE dimarts). Aquesta acta 
notarial es va fer a instàncies de 
l'ajuntament de la Torre de Cap
della, que ha assumit la defensa 
legal del veí. La interrupció del 
subministrament arriba després 
d'una sentència ferma del jutjat 
de Tremp favorable a l'afectat 
sobre el litigi de l'IVA dels re
buts elèctrics al municipi. En
desa el calcula sobre el preu de 
la tarifa regulada, mentre que 
consistori i veïns defensen que 
s'ha de calcular sobre el preu 
fixat per contracte el1927, molt 
mferior al de les tarifes actu
als. El municipi defensa així tant 
l'afectat com la validesa del con
tracte centenari. 

J. ' 

Problemes de 
terbolesa i 
vessaments 

La reunió de regants feta dimarts a Castelldans a la qual van assistir més de 125 persones. 

• L'ajuntament de Nalec, 
a l'Urgell, va emetre ahir 
un ban en el qual informa 
els veïns que els proble
mes de terbolesa es poden 
allargar mesos i aconse
lla no beure de l'aixeta. 
Altres municipis afectats 
en aquesta comarca com 
Belianes, Vallbona de les 
Monges, Sant Martí de 
Riucorb i Maldà esperen 
aixecar les restriccions 
ben aviat. Per la seua part, 
l'alcalde d'Alt Àneu espe
ra que arribin al més aviat 
possible els filtres perquè 
l'EMD d'lsil recuperi l'ai
gua de boca tallada per 
presència d'arsènic. 

gua del pantà es bombarà fins 
a la bassa D, des d'on es distri
buirà a tota l'àrea. L'arribada de 
l'aigua de reg beneficiarà fin
ques de la zona protegida de 
Mas de Melons, que tindrà una 
dotació d'entre 1.500 i 3.000 
metres cúbics per hectàrea i any. 
A Castelldans la dotació serà de 
6.500 metres cúbics per hectà
rea i any i a l'Albagés i el Cogul 

• 3 piafes de 
parquing i traster 

• Zones fomunes amb 
pisdna i gimnàs 

• Preu: J .282.000€ 
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serà un reg de suport de 1.500 
metres cúbics per hectàrea i any. 
Amb la construcció d'aquesta 
xarxa de canonades, estarà en 
reg el 80 per cent de les finques 
de regadiu de Castelldans, va 
explicar l'alcalde. 

El reg del Segarra-Garri
gues abasta 68.000 hectàrees i 
les obres ja executades podrien 
portar aigua a 21.700. Només 

El President de la Comunitat de 
Regants Segrià Sud, convoca 

l'Assemblea General Ordinària que 
es celebrarà el dl)ous 20 d'oc:lubre 
de 2022 a les 21 :30 hores en 1 a 

convocatòlta, i a les 22:00 hores en 
segona, al local de la Unió 

Recreativa Malalenca de Maials, 
amb el següent ordre del dia: 

1 - Nomenament d'interventors 
d'Acta. 

2- Lectura de l'Acta de la darrera 
Assemblea. 

4 - Estudi i aprovació de les quotes 
de l'any 2023. 

5 - Estudi i aprovació del pressupost 
de l'any 2023. 

6 -Elecció del Vicepresident 7 vocals 
de Junta i 3 vocals del Jurat de Regs. 

7 -ftssumptes d'urgència. 
8 -Precs i preguntes. 

Maials, 19 de setembre de 2022 
EL PRESIDENT, Joan Sabaté Aresté 

Som present 
Som futur 

els propietaris de 15.600 hec
tàrees han pagat la connexió 
a les seues parceHes i 11.380 
estan en reg. L'embassament va 
servir aigua el mes d'abril pas
sat, per primera vegada des de 
la construcció de la presa. La 
primera finca agrícola, d'una 
superfície de 8,24 hectàrees, va 
ser del Cogul, propietat de Pol 
Gort, de 33 anys. 

Ajuntament de 
Prats i Sansor ANUNCI 

Per Resolució d'Alcaldia de data 20.09.2022, es va aprovar Inicialment la modifica
ció del Pla Parcial El Pla del municipi de Prats i Sansor, l'objecte de la qual és la 
reordenació de l'àmbit d'ocupació de les parceHes 156, 157, 158 i 159 de la 
Urbanització "El Pla" de Prats, per afavorir rorientació cap a les parts enjardinades, 
sense modificar els aprofitaments. 
De conformitat amb l'article 85.4 del Text Refós de la Llei d'Urbanisme, aprovat pel 
Decret Legislatiu 112010, de 3 d'agost, se sotmet als tràmits d'informació pel 
termini de trenta dies, a comptar des de la data de l'última publicació obligatòria en 
el Butlletí Oficial de la Província i en el diari El Segre 
Durant aquest termini podrà ser examinat per qualsevol interessat en les dependèn
cies municipals perquè es formulin les al·legacions que s'estimin pertinents o 
obtenir còpies. Així mateix, estarà a la disposició dels interessats a la seu electrònica 
d'aquest Ajuntament. 
Així mateix, queden suspeses les aprovacions, autoritzacions i llicències urbanísti
ques en tot l'àmbit territorial de les parceHes 156, 157, 158 i 1591es noves determi
nacions de les quals suposin modificació del règim urbanístic vigent, d'acord amb 
els plànols del seu àmbit. (Plànol fitxa de l'àrea de suspensió de llicències). 

Prats i Sansor, 20 de setembre del 2022 
L'Alcalde 
Xavier Picas Pons 

Plànol fitxa de l'àrea 
de suspensió de llicències. 

cfarre
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LEGISLACIÓ HABITATGE 

Consistoris i veïns podran instar 
que els okupes siguin desallotjats 
La Generalitat reforma dos lleis per als casos en què els grans propietaris no actuïn 
davant de problemes de convivència li Es preveuen multes de ins a 90.000 euros 
REDACCIÓ 
I LLEIDA I La Generalitat va anun
ciar ahir que reformarà dos lleis 
perquè els veïns d'un pis okupat 
puguin instar el desallotjament 
judicial si hi ha una activitat de
linqüencial o si els okupants al
teren la convivència de l'edifi
ci, sempre que l'habitatge sigui 
propietat d'un gran tenidor. La 
comunitat haurà de demanar 
primer al propietari que ho faci 
i, si en el termini d'un mes no 
ho ha fet, els veïns, així com els 
ajuntaments, estaran legitimats 
per acudir al jutge competent. 

Segons va explicar la conse
llera de Justícia, Lourdes Ciuró, 
es reformarà el Codi Civil cata
là per permetre que els veïns i 
els ajuntaments puguin actuar 
en cas d'inacció per part dels 
propietaris dels pisos okupats. 
El procés serà el següent: quan 
una comunitat de propietaris 
detecti que un immoble oku
pat genera problemes de con
vivència o es cometen delictes, 
haurà de demanar al propieta
ri que iniciï l'acció judicial de 
desallotjament. 

Si en un mes no ho fa, els 
veins o els ajuntaments que
daran habilitats per posar una 
demanda al jutjat. Segons Ciu
ró, actualment el termini mitjà 
d'execució d 'un desnonament 
és de vuit mesos. Tanmateix, 
només afectarà pisos de grans 
tenidors, com bancs, grans im-

SUCCESSOS DROGUES 

Les conselleres Lourdes Ciuró i Violant Cervera, ahir. 

GRANS PROPIETARIS 

Les mesures estan dirigides 
a bancs, immobiliàries i 
fons que no actuen en 
problemes de convivència 

mobiliàries o fons d'inversió, no 
en el cas de propietaris conven
cionals, ja que, segons la Gene
ralitat, ja tendeixen a resoldre 
el problema. 

La previsió és que la refor
ma entri en vigor d'aquí a set o 
vuit mesos. Per la seua banda, 

la consellera de Drets Socials, 
Violant Cervera, va anunciar 
que portaran al Parlament la 
modificació de la llei d'Habitat
ge per sancionar els grans pro
pietaris i la passivitat davant 
de l'okupació delinqüencial o 
pertorbació de la convivència es 
podria sancionar des dels 9.000 
fins als 90.000 euros. 
- A més, s'obligarà a cedir els 

pisos a l'administració per a ús 
social. Segons Drets Socials, un 
4 per cent dels pisos de caràcter 
públic estan ocupats i d'aquests, 
en un de cada quatre "hi ha ac
tivitats iHícites". 

Droga confiscada a dos joves dissabte passat a Sort. 

Nou actuacions a 
la setmana per 
pisos okupats a 
Lleida el2021 
• Els Mossos van dur a 
terme l'any passat més 
de 470 actuacions en 52 
municipis lleidatans per 
incidents relacionats amb 
la convivència en pisos 
okupats. Així mateix, el 
2021, van comptabilitzar 
un total de 243 denúncies 
a les comarques lleidata
nes per okupació iHegal 
d'immobles. Per la seua 
part, el president del Tri
bunal Superior de Justícia 
de Catalunya, Jesús Ma
ría Barrientos, va criticar 
ahir la "incapacitat" de 
les administracions per 
oferir solucions davant els 
desnonaments i va alertar 
que el problema s'impo
sarà "amb total cruesa" 
quan acabi la moratòria 
estatal. També va mos
trar preocupació per les 
ocupacions iHegals. Per 
la seua part, el fiscal supe
rior de Catalunya, Fran
cisco Bañeres, va dir que 
és "insatisfactori el marc 
jurídic vigent i demanem 
que pugui ser revisat". 

SEGRE I 
Dijous, 22 de setembre del2022 

SUCCESSOS 

Quatre detinguts a 
Tàrrega per intentar 
robar en una casa 
1 TÀRREGA 1 Els Mossos d'Es
quadra de Tàrrega van ar
restar dimarts quatre indivi
dus acusats d'intentar robar 
en un habitatge a l'Espluga 
de Francolí. Els lladres van 
fugir en un vehicle i es va 
alertar les patrulles de Camp 
de Tarragona i Ponent. Van 
passar ahir a disposició del 
jutjat de Cervera i només un 
va entrar a la presó per al
tres causes. 

ESTAFES 

Estafa a gent gran a 
Montoliu de Lleida 
I MONTOLIU DE LLEIDA I El consis
tori de Montoliu de Lleida va 
alertar ahir d'una nova estafa 
a gent gran. Va advertir que 
"dos persones es fan passar 
per personal de l'ajuntament 
per netejar les cases de la 
gent gran, cosa que és una 
mentida flagrant". 

EMERGÈNCIES 

Ferit en una sortida 
de via a Barruera 
I BARRUERA I Dos persones 
van resultar ferides ahir en 
una sortida de via a l'L-500 
a Bairuera. Un vehicle va 
sortir de la via i els dos ocu
pants van ser traslladats al 
CAP del Pont de Suert amb 
ferides lleus. 

Troben una plantació de 
'maria' al Pallars Jussà 

Les plantes trobades a la plantació en una zona· boscosa a Bóixols, al Pallars Jussà. 

REDACCIÓ 
I SORT I Els Mossos d'Esquadra 
van arrestar dimecres passat 
a Bóixols, al terme municipal 
d'Abella de la Conca, un home 
de 47 anys com a presumpte 

responsable d'una plantació de 
marihuana en una finca situada 
en una zona boscosa. Els agents 
van localitzar dos plantacions, 

· de 10 i 31 plantes de marihuana, 
de més de dos metres d'altura i 

un pes aproximat de 328 quilos, 
preparades per a una recoHec
ció imminent. També van tro
bar un magatzem per assecar les 
plantes i càmeres de seguretat 
per protegir la plantació. El de-

tingut també va ser denunciat 
per conduir sense haver obtin
gut mai el carnet. 

D'altra banda, aquest dissab
te passat els Mossos d'Esqua
dra van detenir dos joves de 

18 anys per tràfic de drogues 
a Sort. Al vehicle en el qual vi
atjaven, els agents van trobar 
dos peces d'haixix de 92 i 95 
grams cada una i una bosseta 
amb marihuana. 

cfarre
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CINE FESTIVAL 

"Fer la meua segona pel·lícula/ 
'Alcarràs: va resultar molt difícill/ 
Cada Simón exhibeix a Sant Sebastià la cinta 'lleidatana' i el nou curtmetratge 

ACN 
I SANT SEBASTIÀ I Agraida per la 
gran acollida d'Alcarràs (Os 
d'Or a la Berlinale i selecciona
da per l'Acadèmia del Cine per 
als Oscar), Caria Símón va re
conèixer ahir al Festival de Sant 
Sebastià que viu més alliberada: 
"Ara sento certa pressió, però 
era molt més forta després de 
debutar amb Estiu 1993. La se
gona peHícula va ser molt difí
cil." El certamen donostiarra 
va acollir ahir la primera de les 
tres projeccions previstes fins 
dissabte d'Alcarràs, a la secció 
Made in Spain. 

Isabel Coixet 
estrena avui el seu 
film sobre l'Aula 
de Teatre de Lleida 

La cineasta barcelonina és 
protagonista per partida do
ble, ja que el festival també ex
hibeix aquesta setmana el seu 
curtmetratge Carta a mi madre 
para mi hijo, que va estrenar a 
començaments de mes al Festi
val de Venècia. El film és una 
proposta híbrida que transfor
ma la ficció cinematogràfica en 
un diari íntim i memorialístic. 
Partint d'imatges seues, nua i 
embarassada, la cineasta ha ro
dat en Super-8 un nou treball 
per explicar al seu fill nounat 
qui va ser la seua àvia. El curt 
incorpora un conte protagonit
zat per Angela Molina, en un 
film en el qual participen dos 
dels actors d'Alcarràs, la petita 
Ainet Jounou i l'avi Josep Abad. 
Carta a mt madre para mi hijo 
és la missiva que Si món mai no 

La cineasta Caria Si món, ahir al Festival de Sant Sebastià. 

• La directora catalana 
Isabel Coixet presentarà 
avui al Festival de Sant 
Sebastià la seua pel·lícu
la documental El sostre 
groc, un film sobre els 
abusos sexuals fa uns anys 
a l'Aula de Teatre de Llei
da. A la cinta, Coixet do
na veu a les víctimes per 
reflectir el procés viscut 
des del moment de patir 
els abusos fins a l'hora de 
prendre la decisió de de
nunciar-ho a la justícia, 
explicar-ho al seu entorn 
i fer-ho públic. 

HOMENATGE ACTIVITATS 

NOU PROJECTE 

Simón prepara el guió del 
seu nou film, 'Romería', 
amb la memòria familiar 
de nou com a protagonista 

podrà enviar a la seua mare di
funta, una carta dirigida a ella 
però que va rodar per al seu_ fill, 
per a qui "sí que quedarà. Es el 
meu relat sobre ella". La cine
asta trenca amb la concepció 
lineal del temps cinematogràfic 
per articular un curt de vint-i-

Presentació d"EI silenci de l'angle', dim.arts a les Borges. 

Teresa lbars presenta el seu llibre 
sobre Viladot a les Borges Blanques 

quatre minuts que té com a ori
gen el seu entorn més íntim. Un 
procés gairebé terapèutic per 
treure "alguna cosa que porta
va dins" després de filmar una 
peHícula com Alcarràs. 

Daltra banda, Simón va ex
plicar que té ganes de posar-se 
a escriure el guió del seu ter
cer llargmetratge, Romería, un 
"viatge místic" que preveu que 
mantingui el to "naturalista" 
dels seus anteriors films, però 
amb un vessant més poètic. Es 
rodarà en castellà i català i la 
memòria familiar tornarà a ser 
la protagonista. 

D'altra banda, el prota
gonista ahir a Sant Sebas
tià va ser el director cana
denc David Cronenberg, 
que a la nit tenia previst 
recollir el premi Donostia 
del festival, en què pre
senta també la nova pel·lí
cula, Crimes o f the future, 
amb Viggo Mortensen. El 
cineasta va revelar que la 
seua idea sempre va ser 
la de ser escriptor, però 
el cine es va creuar al seu 
carni, "em va segrestar". 

CERTAMEN CULTURAL ACTIVITATS 

SEGRE 
Dijous, 22 de setembre del 2022 

CONVOCATÒRIA 

Premi del Segrià 
de recitació 
poètica 
I LLEIDA I La quarta edició del 
premi de recitació poètica del 
Segrià es dedicarà al poeta 
lleidatà Josep Maria Nogue
res i se celebrarà el 4 de no
vembre a Almenar. El consell 
comarcal del Segrià va anun
ciar que a partir d'aquest 
any la citació literària serà 
itinerant per la comarca i ha 
obert fins al dia 26 d'octubre 
el període d'inscripció, amb 
un màxim de 18 participants. 
S'han fixat tres premis de 
450 euros (millor rapsòdia), 
300 (millor poema original) 
i 250 (categoria jove, de 16 
a 25 anys). 

MÚSICA 

Helen obre a 
Tremp el cicle 
'Vesprades' 
I TREMP I La jove cantautora 
folk lleidatana Helen obrirà 
demà al Casal Cultural de 
Tremp (19.00) la nova edició 
del cicle Vesprades-Música 
als Ateneus, coorganitzat 
per la Federació d'Ateneus 
de Catalunya a Ponent i la 
Casa de la Música de Lleida, 
l'Alt Pirineu i Aran. Helen va 
publicar el2020 el prüner EP 
de quatre cançons, Fairyta
les, i està ultimant el seu se
güent treball, un altre EP que 
titularà Un ocell es va posar 
en una rama a reflexionar 
sobre l'existència. 

I LES BORGES BLANQUES I El Casal Ma
rino de les Borges Blanques va 
acollir dimarts la presentació 
d'El silenci de l'angle, el llibre 
de l'escriptora lleidatana Teresa 
lbars sobre l'obra de l'escriptor 
d'Agramunt Guillem Viladot. 
La van acompanyar l'editor de 

Fonoll, Josep Gelonch, i el di
rector de la Fundació Viladot Lo 
Pardal, Pau Minguet. Les Bor
ges continuarà celebrant el cen
tenari de Viladot dissabte amb 
l'obra teatral M'estreno sota la 
dutxa, de la companyia Cassi
galls (Pavelló de l'Oli, 22.00). 

Cuina infantil i jocs tradicionals, a la Isagoge de Cervera 
1 CERVERA I La setmana cultural 
Isagoge de Cervera va organit
zar ahir un taller de cuina per 
als més petits i va repartir per 
la plaça del Sindicat un conjunt 

de jocs gegants tradicionals, 
que va fer les delícies del mig 
centenar de nens que van par
ticipar en aquesta activitat. La 
Isagoge acollirà avui una cita 

destacada: un concert de jazz 
a l'església de Sant Domènec 
(22.00, 10 €), a càrrec del gui
tarrista nord-americà Michael 
Lee Wolfe. 
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