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maría molina
❘ lleiDa ❘ La Federació de Comu-
nitats de Regants de la Con-
ca de l’Ebre (Ferebro), entre 
les quals s’inclouen totes les 
de Lleida, va aconsellar en la 
reunió que van mantenir ahir 
que es plantin cultius d’hivern 
atesa la situació de sequera 
persistent en el marge esquer-
re que afecta les conques del 
Segre, Noguera Pallaresa i No-
guera Ribagorçana. Amb les 
actuals reserves, l’entitat re-
comana que prevalgui el blat, 
ordi i farratges d’hivern ja que 
el panís requereix més aigua, 
segons va explicar el president 
del Canal de Pinyana, Ramon 
Piqué, després de la reunió.

A Lleida, els embassaments 
del Segre que proveeixen 
el Canal d’Urgell i el Segar-
ra-Garrigues continuen sense 
guanyar reserves d’importàn-
cia i mantenen les que ja tenien 
al final de la campanya de regs 
a finals de setembre. Entre Oli-
ana i Rialb sumen 57,8 hectò-
metres cúbics. El primer està 
al 35,9% i el segon al 6,8% per 
la qual cosa la conca continua 
en situació d’emergència. En 
relació amb l’any passat per 
aquestes mateixes dates Rialb 
comptava amb 116,7 hectòme-
tres cúbics més.

Pel que respecta a la conca 
de la Noguera Ribagorçana, 
en prealerta, tots els embassa-
ments sumen més de 300 hec-

tòmetres cúbics. No obstant, 
Piqué va indicar que el sistema 
dona aigua a tres comunitats de 
regants: Pinyana, Aragó i Ca-
talunya i Algerri-Balaguer. Ca-
nelles, amb una capacitat per 
a 679 hectòmetres cúbics està 
al 28,9% amb 213 menys res-
pecte a aquesta mateixa època 
fa un any. Escales es troba al 

44,2% i Santa Anna al 42,3%. 
“Amb aquest cabal podrem 
afrontar la campanya d’estiu 
encara que racionalitzant la 
despesa”, va indicar Piqué. A la 
conca de la Pallaresa, en alerta, 
per a explotació hidroelèctrica 
principalment, Talarn està al 
47% i Camarasa al 59,2%.

Durant la reunió de la fede-
ració de regants de l’Ebre es 
va acordar abstenir-se en la 
votació del Consell de l’Aigua 
que ha d’aprovar el Pla Hidro-
lògic de l’Ebre (PHE) del 2022 
al 2027. La previsió és que el 
pla que regula la conca quedi 
aprovat pel Govern abans que 
acabi l’any.

Aconsellen plantar cultius 
d’hivern per la sequera
La Federació de Regants de l’Ebre, per les escasses reserves || Els 
embassaments del Segre sumen només 58 hectòmetres cúbics

regadius sequera

rialb
es troba al 6,8% i té 116,7 
hectòmetres cúbics menys 
que l’any passat per 
aquestes dates

la cua del pantà d’oliana, que està al 35,9% de capacitat.
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Busquen fons per al centre de malalts d’Alzheimer a Tàrrega
❘ tàrrega ❘ L’Associació de Fa-
miliars de Malalts d’Alzhei-
mer de Tàrrega i Comarca va 
presentar ahir el projecte del 
nou centre de dia al secretari 

d’Afers Socials i Famílies, Lluís 
Torrens, en una reunió en què 
va participar l’alcaldessa, Alba 
Pijuan. L’entitat contacta amb 
administracions i empreses per 

aconseguir els fons, més d’1 
milió, per construir el centre 
de dia per millorar l’atenció a 
aquest col·lectiu, informa Laia 
Pedrós.

imatge aèria de la teulada del santuari de Sant ramon.

patrimoni inversions

x.S. / redacció
❘ sant ramon ❘ El Govern cen-
tral ha inclòs una partida de 
200.000 euros als pressupos-
tos per al 2023 per rehabi-
litar la teulada del santua-
ri de Sant Ramon. Aquesta 
quantitat s’ha inclòs en els 
comptes a través d’una esme-
na del PDeCAT. L’obra té un 
pressupost total de 420.000 
euros i segons el superior del 
convent, Francisco Marín, 
aquests 200.000 euros ser-
viran per afrontar actuaci-
ons urgents com les goteres 

de l’ala sud, que és la part 
que està habitada pels frares 
mercedaris.

Per la seua banda, l’exal-
calde del municipi, Aleix 
Bochaca, i el diputat socia-
lista per Lleida Òscar Ordeig, 
van explicar que “presenta-
rem propostes i iniciatives 
perquè la Generalitat assu-
meixi també el 50 per cent 
restant del cost de la millora 
i la rehabilitació, els 200.000 
euros que faltarien, per ga-
rantir la conservació de la 
coberta del monestir”.

l’estat dona 200.000 € al 
santuari de sant ramon

x. santesmasses

El Pirineu demana desplegar la llei de Muntanya
❘ el pont ❘ Els consells del Pirineu i el Conselh d’Aran van in-
sistir ahir en la necessitat de desplegar la llei de Muntanya 
i la de Territori. Van reiterar que han de permetre disposar 
d’un marc normatiu que tingui en compte les seues singu-
laritats i van demanar més representació parlamentària del 
Pirineu. També van reclamar una inversió més gran en el 
Pirineu i que aquesta es reflecteixi en el pressupost del 2023.

Firmes per retirar torres elèctriques a Tremp
❘ tremp ❘ Veïns del barri d’Avenir de Tremp han iniciat una 
recollida de firmes per tornar a exigir el desboscament, 
desviació o soterrament de la línia d’alta tensió la Pedrera, 
que travessa el barri. Diuen que hi ha un projecte de fa més 
de setze anys per retirar les torres.

Sempre Alcarràs, plataforma oberta per als comicis
❘ lleiDa ❘ Sempre Alcarràs es constituirà com a plataforma 
oberta de cara a les eleccions municipals “sumant persones 
de diferents ideologies, sobretot progressistes” i “que tinguin 
com a objectiu comú defensar el millor per a Alcarràs”. La 
formació va formar part del govern municipal fins a l’agost 
del 2021 i el va abandonar per la polèmica per presumpte 
abús de poder de l’exalcalde Manel Ezquerra.
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Escrivá planteja apujar de 25 a 30 anys 
el període de còmput de pensions.

p. 20
La nova oficina del SEPE-SOC ja està 
operativa plenament.

p. 20

Borges ja és una 
empresa amb 
“residu zero”

SOSTENIBILITAT

❘ TàrrEga ❘ Borges Agricultural 
& Industrial Edible Oils (BA-
IEO) ha obtingut el certificat 
de Gestió Residu Zero per a 
les seues instal·lacions indus-
trials ubicades a Tàrrega. El 
certificat que ha rebut, que 
es regeix pels estàndards de 
Bureau Veritas (empresa lí-
der en proves d’inspecció), 
confirma que els residus ge-
nerats a la planta es tracten 
mitjançant vies responsables 
com la recuperació, reciclat-
ge o la seua posterior avalu-
ació. Borges evita que el 95 
per cent dels seus residus es 
malgastin.

Nous  
inversors a 
Recomotor

INDÚSTRIA

❘ LLEiDa ❘ L’empresa lleidatana 
Recomotor, distribuïdor de 
peces recuperades per a ta-
llers i professionals de l’au-
tomoció, ha reforçat l’accio-
nariat donant entrada a nous 
inversors de referència com 
Hugo Arévalo, cofundador 
de ThePowerMBA i Auro; 
Julio Ribes, que va vendre 
la seua empresa Swipcar a 
Cazoo per 30 milions d’eu-
ros; o Carlos Rivera, un dels 
dos fundadors i expropieta-
ris de la companyia de com-
pravenda de cotxes d’ocasió 
Clicars.

Un dels tècnics de l’IrTA en un dels camps de cereals on es desenvolupen els estudis.

irTa

AgèNCIeS
❘ LLEiDa ❘ L’Institut de Recerca 
i Tecnologia Agroalimentàri-
es (IRTA), amb la participa-
ció del Centre d’Investigació 
Ecològica i Aplicacions Fo-
restals (Creaf) i la Universitat 
de Lleida (UdL), ha impulsat 
aquest any dos projectes per 
identificar les millors pràcti-
ques agrícoles per incrementar 
els serveis ecosistèmics del sòl 
en diferents cultius i condici-
ons climàtiques i agrícoles de 
Catalunya. L’objectiu és trobar 
maneres alternatives de con-
rear que ajudin a fertilitzar el 
sòl i evitar el canvi climàtic.

Es tracta dels projectes bate-
jats com AgriRegenCat i Agri-
CarboniCat, que estan pressu-
postats en 2,6 milions d’euros i 
es finançaran a través del Fons 
Climàtic, que es nodreix amb 
el 50 per cent dels ingressos de 
l’impost sobre les emissions de 
CO2 dels vehicles i el 20% de 
la recaptació del tribut sobre 
les instal·lacions que incidei-
xen en el medi ambient.

AgriCarboniCat se centrarà 
en la possibilitat d’augmentar 
el segrest de carboni que es 
pot aconseguir a través de 
l’agricultura i en l’aportació 
de mètodes de quantificació i 
seguiment de segrest i emissi-
ons de gasos amb efecte d’hi-
vernacle. Per la seua banda, 
AgriRegenCat treballarà as-
pectes com són la fertilitat i 
la biodiversitat del sòl i la se-
ua capacitat per resistir esde-
veniments climàtics extrems. 
L’abast dels dos estudis, que 

L’IRTA investiga fórmules per 
millorar la salut del sòl agrícola
Amb dos projectes, amb la UdL i Creaf, basats en l’agricultura regenerativa i el 
segrest de carboni del terreny || En vinyes, pomeres i bladars, entre d’altres

ESTUDIS CANVI CLIMÀTIC

busca lluitar contra el canvi 
climàtic, és transversal, amb 
una xarxa de finques a tot el 
territori català representatives 
dels principals cultius, com són 
el blat, l’arròs, les pomeres, les 
vinyes, les hortes o les pastu-
res. En cada cultiu, s’aplicaran 
diferents tècniques i se n’ava-

luarà la viabilitat ambiental, 
agronòmica i econòmica. Es fa-
rà tant en parcel·les de l’IRTA 
com en explotacions comer-
cials. Les cobertes vegetals, 
per exemple, s’analitzaran en 
diversos cultius comparant-les 
amb les pràctiques estàndards. 
“Amb projectes com aquests, 

posem el focus en el sòl, un 
dels grans oblidats”, va desta-
car el director general de l’IR-
TA, Josep Usall. “És una presa 
de consciència del que s’està 
fent bé al camp, amb tècniques 
com reduir el treball del sòl, 
la bona gestió de la poda o la 
fertilització orgànica”, va dir.

Tremp estrena l’oficina del 
programa acelera Pyme

DIGITALITZACIÓ EMpRESES

❘ TrEmP ❘ Tremp va posar ahir en 
marxa l’oficina del programa 
Acelera Pyme Rural Pirineu 
Occidental, destinat a assesso-
rar les empreses per a la seua 
digitalització. Aquest servei, 
que depèn del consell comarcal 
del Pallars Jussà, comptarà amb 
una itinerància setmanal entre 
l’Alta Ribagorça, la Val d’Aran 
i el Pallars Sobirà.

El programa compta amb un 
tècnic dinamitzador i té com a 
objectiu assessorar i acompa-

nyar petites i mitjanes empre-
ses, així com persones autòno-
mes i nous emprenedors de les 
comarques en el procés de di-
gitalització dels seus negocis. 
Acelera Pyme, que col·labora 
amb les entitats locals, asso-
ciacions empresarials, centres 
educatius i empreses privades 
del sector TIC en aquests terri-
toris, té previst també impulsar 
tallers i formacions per animar 
les petites empreses del territori 
a entrar al món digital. el tècnic del programa assessora un dels usuaris.

COnSELL COmarCaL DEL PaLLarS JuSSà

Ajuda de 200 
euros per a 
5.360 lleidatans

INFLACIÓ

❘ LLEiDa ❘ Un total de 5.364 
lleidatans ja s’han benefici-
at de l’ajuda de 200 euros 
impulsada pel Govern cen-
tral per mitigar l’impacte de 
l’elevada inflació. En con-
cret, l’Agència Tributària ha 
abonat 1.072.800 euros per 
aquest concepte a la provín-
cia. Els destinataris d’aquesta 
mesura, amb un termini de 
sol·licitud que va concloure 
el 30 de setembre, són tre-
balladors, autònoms i aturats 
que resideixen en llars amb 
ingressos inferiors a 14.000 
euros el 2021. A tot Catalu-
nya, aquesta ajuda ha arribat 
a 68.802 persones.
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