
12 la Mañana JUEVES 4 DE SEPTIEMBRE DE 2014

COMA QUES
comarques@lamanyana.cat  

AEROPORT

UP demana 
solucionar 
les inundacions 
a Malpartit
TORREFARRERA •  Unió de Pa-
gesos, juntament amb la Co-
munitat de Regants de Malpar-
tit (Torrefarrera), demanarà avui, 
en una reunió amb la responsa-
ble dels Serveis Territorials del 
departament de Territori a Llei-
da, Dolors Tella, i el responsable 
de la Demarcació Territorial de 
Lleida de l’Agència Catalana de 
l’Aigua, Manel Pascual, mesures 
urgents per evitar que l’aigua de 
pluja evacuada des de l’aeroport 
d’Alguaire després de produir-se 
tempestes fortes, ocasioni més 
danys a les finques agrícoles de 
Malpartit, a Torrefarrera. Al dre-
nar l’aigua de pluja procedent de 
l’aeroport es produeixen riuades 
que enfonsen bancals de fruiters, 
i desplacen roques i terra, entre 
altres desperfectes.

 Els productors de les parcel·les 
afectades ja han patit en tres oca-
sions els efectes de la riuada pro-
vinent de l’aeroport d’Alguaire en 
els últims anys. La última, arran 
de la forta pluja que va caure el 
passat 22 d’agost al Segrià, que 
va deixar més de 50 litres per 
metre quadrat.

85 PROPOSTES

Èxit de 
participació a la 
Festa Major de la 
Seu d’Urgell
LA SEU D’URGELL •  La Seu 
d’Urgell va finalitzar el dimar-
ts la seva Festa Major 2014 amb 
un gran èxit de participació per 
part dels urgellencs i urgellen-
ques de totes les edats que han 
pogut gaudir de més de 85 pro-
postes festives, lúdiques i esporti-
ves adreçades a totes les edats.

“Podem afirmar que els urge-
llencs i urgellenques han portat a 
la pràctica el lema de la festa ma-
jor d’enguany, Fes-la teva!, gau-
dint-la al màxim i amb una gran 
participació en la majoria de les 
activitats”, ha manifestat la regi-
dora de Festes i Tradicions de 
l’Ajuntament urgellenc, Meritxell 
Planes, en una primera valoració 
de la Festa Major. 

LES BORGES BLANQUES •  La co-
neguda cantant catalana Núria Fe-
liu serà l’encarregada de fer el pre-
gó de la Festa Major de les Borges 
Blanques, que tindrà lloc els pro-
pers 5, 6, 7, 8 i 9 de setembre. Fe-
liu s’adreçarà als borgencs i borgen-
ques aquest dissabte a les sis de la 
tarda des del Centre Cívic de la ciu-
tat, poc després de l’acte de lliura-
ment dels premis Olivera d’Or. Les 
paraules de l’artista catalana, filla del 

barri barceloní de Sants, precediran 
un dels actes més esperats de la Fes-
ta Major, la 32a Trobada de gegants 
i Correfocs, una cita que compta-
rà amb 70 colles d’arreu del país i 

amb 155 gegants.  L’alcalde de la ciu-
tat, Enric Mir, s’ha mostrat molt sa-
tisfet per la presència de la cantant 
en aquest acte que cada any compta 
amb la participació d’una persona-
litat de renom de Catalunya. Mir ha 
remarcat el caràcter “profundament 
catalanista” de Núria Feliu, i ha afe-
git que l’artista “és coneguda també 
per ser una gran ambaixadora de 
la cultura i les tradicions catalanes 
i una gran defensora dels drets i les 
llibertats de les dones”. L’alcalde afir-
ma que la seva presència com a pre-
gonera “té més sentit que mai donat 
que aquest any el consistori ha de-
cidit premiar la tasca de l’Associació 
local de Dones la Rosada”. 

Núria Feliu, pregonera de 
les Festes de les Borges

DES DEL CENTRE CÍVIC / PREMIS “OLIVERA D’OR”

]  La cantant farà el 
parlament el 
dissabte a la tarda

Núria Feliu

LLEIDA  CARME QUINTANA
Els experts calculen que s’haurien 
de convertir en regables a Catalun-
ya 115.000 noves hectàrees, actual-
ment deficitàries d’aigua (la meitat 
amb reg de suport i l’altra meitat 
amb regadiu estricte), de les quals 
prop d’un 80% estarien a les comar-
ques de Lleida, i modernitzar unes 
altres 175.000 (el que significaria 
fer eficients la pràctica totalitat dels 
regs a Catalunya), segons va afirmar 
ahir el director general de Desen-
volupament Rural de la Conselleria 
d’Agricultura, Jordi Sala, en el marc 
de la inauguració del Congress on 
Industrial&Agricultural Canals, que 
es desenvolupa a la ciutat de Lleida 
fins divendres.

Sala també va avançar que abans 
de que finalitzi l’any el Govern de la 
Generalitat té previst tramitar davant 
del Parlament la futura Llei d’Espais 
Agraris, l’objectiu de la qual serà la 
protecció jurídica dels espais agrí-
coles.

El representant d’Agricultura va 
destacar la importància dels canals 
pel territori, amb la creació de rique-
sa i de fixació de gent, i en el cas de 
les comarques de Lleida va posar 

com exemples els Canals d’Urgell, el 
Segrià Sud o l’Algerri-Balaguer, on 
des de la seva posada en marxa (el 
primer esmentat ara fa 150 anys) la 
producció agrícola ha augmentat.

El congrés, que es celebra a la 
Universitat de Lleida, reuneix a uns 

120 especialistes en canals d’una 
desena de països de quatre conti-
nents, a més de empreses vincula-
des amb obres de reg i represen-
tants de comunitats de regants.

En el marc de la trobada es va 
abordar el projecte del Canal Sega-

rra-Garrigues, la obra de reg més 
important que hi ha en aquests mo-
ments a les comarques de Lleida i a 
Catalunya en el seu global. Va ser 
definida com “una gran aposta de 
futur” i en paraules de l’alcalde de 
Lleida, Àngel Ros, “absolutament es-
tratègica”. Ros en la seva intervenció 
a l’acte d’inauguració del congrés 
va recordar que els Canals d’Urgell, 
Aragó i Catalunya, Algerri-Balaguer, 
Pinyana i el Segarra-Garrigues “han 
suposat un abans i un després”.

La celebració d’aquest congrés a 
Lleida coincideix amb el centenari 
de la posada en servei del Canal i la 
Central de Seròs.

El rector de la Universitat de Llei-
da, Roberto Fernández, va afirmar 
en el seu discurs que “els canals són 
grans sacrificis d’una generació per 
millorar el demà” i va aplaudir la ini-
ciativa del ex rector de la UdL Jaume 
Porta, d’organitzar aquest congrés a 
la ciutat. El congrés vol ser un fòrum 
per a l’intercanvi d’experiències so-
bre la història dels canals i els seus 
efectes en la societat, l’impacte en 
el paisatge i el medi ambient i la se-
va importància per les economies 
de la zona.

LA CIUTAT DE LLEIDA, CAPITAL DELS CANALS / CONGRÉS INTERNACIONAL A LA UDL

Catalunya necessita 115.000 
noves hectàrees de regadiu
]  Els experts així ho recomanen per 

paliar els dèficits d’aigua en moltes 
zones, la majoria al territori lleidatà

]  També insten a modernitzar 175.000 
hectàrees perquè la xarxa sigui       
més eficient i hi hagi ús sostenible

El Congrés sobre canals va ser inaugurat ahir i dura fins demà divendres

NÚRIA GARCÍA


