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Els pantans lleidatans estan 
al 36% de la seva capacitat 
i el de Rialb només al 8,3% 
Les reserves continuen en nivells baixos i l'efecte 
de les pluges d'aquest desembre encara no es nota 
Les pluges que han caigut 
aquest desembre a Ponent, 
el triple de !'habitual per 
aquestes dates, no s'ha 
traduit en un augment 
del cabal d'algua als 
embassaments de la 
demarcació, encara que ha 
servit per mitigar !'impacte 
de la sequera. 

Lleida 
A. SÁNCHEZ 

De fet, les reserves d'aigua als 
pantans lleidatans de la canea de 
I'Ebre continuen en uns nivells 
baixos i se situen al 36% de la 
seva capacitat, segons les dades 
aportades ahir per la Confedera
ció Hidrogratica de I'Ebre (CHE). 
Segons el darrer informe setma
nal de la CHE, els embassaments 
lleidatans emmagatzemen al seu 
interior 740,8 hectometres cú
bics, una xif ra molt allunyada deis 
2.049,8 que poden albergar ínte
grament. FOTO: Jordi Farré 1 lmatge d'arxiu del panta de Rialb el passat mes d'agost amb molt poca aigua perla sequera 

La situació més alarmant és 
la del panta de Rialb (Noguera), 
on els efectes de la sequera han 
deixat l'embassament 'castigat ', 
ja que actualment es t raba al 
8,3% de la seva capacitat , amb 
33,4 hectometres deis 403,6 pos
sibles. Amb tot, segons la darrera 
actualització de la CHE, el volum 
d'aigua ha augmentat lleugera-

ment respecte fa set dies. Se
gons les dades de la confedera
ció, els embassaments d'Oiiana 
(41,5%), Tremp (52,3%), Camara
sa (60,8%), Escales (52%) i Santa 
Anna (42,2%) han augmentat, 
mentre que els de Sant Lloren<; 
(94,3%), Terradets (96, 7%), Ca
vallers (68,4%}, Baserca (37,5%) i 

El Segria ha impulsat més 
de 300 activitats destinades 
al jovent durant rany 2022 
El Consell Comarcal del Segria ha 
impulsat un total de 331 activi
tats destinades al j ovent durant 
el2022. D'aquestes, el servei co
marcal de Joventut del Consell 
Comarcal del Segria Jove_Segria 
ha coordinat 152 activitats de 
lleure i formació, amb la par
ticipació d'uns 1.500 joves, a 
més de 179 accions en instituts. 
D'aquestes, 80 les han gestionat 
directament els tecnics i tecni-

ques de Jovent ut del Consell i 
han estat relacionades amb te
mes de salut, genere, igualtat, 
relacions entre iguals, educació 
emocional, sa lut mental ó bu
llying. De cara al 2023, es po
san~ en marxa !'Oficina Jove del 
Segria i es presentara el cataleg 
Estrats-Sons de Ponent, que 
pretén incentivar la contrac
tació de grups musica ls emer
gents de Ponent. 

Canelles (29,2%) han patit un des
cens en les reserves d'aigua. 

Respecte a la situació actual 
deis embassaments lleidatans, cal 
ten ir present que es t raben a una 
xifra molt allunyada de la situació 
vivien l'estiu del 2021, quan em
magatzemaven el 65% del total 
de capacitat respecte el 36 actual. 

En genera l, segons les dades de la 
CHE, els pantans de la conca de 
I'Ebre han recuperat un 5% i se 
situen en el 47%. La reserva d'ai
gua embassada no supera la mit
jana deis darrers cinc anys i es t ra
ba també pe"r sota de la xifra del 
2021 i de la del mínim, que es va 
produir l'any 2017. 

El Geoparc 
Orígens \fitxa' 
1' historiador 
Xavier Costa 
El Dr. Xavier Costa Badia s'ha 
incorporat recentment com a 
investigador a l'equip prafes
sional del Geoparc Mundia l de 
la UNESCO Orígens; participant 
de forma activa i exclusiva en el 
projecte de realitat virtual Vi
geocult. Aquest projecte únic 
a Catalunya té com .a objectiu 
investigar sobre el patrimoni 
geologic, paleontologic i cultu
ra l del Geoparc Orígens, per tal 
d'aportar un relat acurat que 
permeti explicar l'evolució de la 
Terra, els éssers vius que l' han 
habitat i el llegat historie que 
s'ha preservat. 

Balaguer 
redacta un 
informe sobre 
la segregació 
escolar 
La Paeria de Balaguer ha 
posat a disposició de tots 
els grups polítics presents 
al consistori la proposta 
d'informe que avalua de 
forma independent i tecni
ca !'actual situació de la se
gregació escolar a la ciutat. 
La voluntat de la Paeria és 
"arribar al maxim consens 
possible" i crear un "espa i 
de confluencia per a tro
bar-hi solucions", segons va 
informar el consistori en un 
comunicat amb l'objectiu 
"d'acabar" amb la segrega
ció escolar. 

El Jussa aprova 
un pressupost 
de 14,4 milions 
per al 2023 
El Consell Coma rcal del Pallars 
Jussa va aprova r ahir un pressu
post peral 2023 de 14,4 milions 
d'euros. En aquests comptes 
destaquen les partides relacio
nades amb despesa social que 
suposen prop d'un 30% o les 
destinades a inversions que su
men un total de 3,4 milions, una 
xifra que suposa més del 23% 
de total. l:'objectiu del Consell 
Comarcal és continuar millorant 
els serveis de la ciutadania, se
gens va assenyalar el seu presi
dent Josep M . Mallo!. 
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