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INFRAESTRUCTURES MEDI AMBIENT 

lnstal·len en vuit anys 864 nius per reduir 
l'impade del Segarra-Garrigues en les aus 
Una altra mesura compensatoria és la gestió per part d'ASG de 3.400 hectárees, que ha estabilitzat la 
població del sisó 11 El Grup Alba de Tarrega, des de l'area de fusteria, fabrica 260 caixes niu 

Tecnlcs d'ASG van comprovar • hlr els t reballs que porta a terma el Grup Alba. 

SEGRE TÁRREGA 
ITARREGAIEI departament d'Agri
cuhura, a través de !'empresa 
pública lnfraestructu res.cat i 
Aigües del Scgarra-Garrigucs 
(ASG) coma empresa encarre· 
gadn deis treballs, haurll insta 1-
lat entre el 2012 i el 2020 un 
total de 864 cnixes nius o o 24 
torres de nidificació (36 per tor
re), des de la zepa de les vaJ)s del 
Sió-Liobregós fins a In de Mas 
de Melons-Aifés. Es tracto d'una 
de les mesures compensatories 
que pretcnen fcr compatible e) 
rcg ambla conscrvació del me
di ambiental canal. En aquests 
moments, noml5s falta equipar 
les últimos vuit torres. 

La directora ambienta 1 
d'ASG, Carme Berna!, va ex· 
plicar ah ir que "de moment la 
resposta que donen les torres de 
nidifico ció, idead es peral xo
riguer petit (Palco 11011mmmi) 
i el gaig blau comú (CoracillS 
garrulus), no és gaire positiva, 
poro espercm que amb el temps 
la població d'aquestes aus vagi 
en augmcnt i alcshores puguin 
comenr;or a colonitzar les nos
tres caixes ni u". 

Berna! va indicar que "tra
dicionalment aquestes especies 
nidifiquen en cabancs i el nostre 
objectiu és estar preparats en 
cas que aquestes siguin restau
rados o desapnrcguin". 

MEDI AMBIENT DEJECCIONS RAMADERES 

Una nitra de les mesures com
pensntories i que funcionen molt 
bé és la gesti6 per part d'ASG 
de 3.400 hectarees de finques 
a les zepes de l'ambit del Sega
rra-Garrigucs que "han permes 
estabilitzar la població del sisó 
durnnt els últims anys, de fet, es 
tracta de la mesura estrella", va 
afirmar Berna t. 

ALTRES MESURES 

Noves basses per a 
amfibis, i instal·lació de 
mesures anticol·lisió d'aus 
en l'ambit del canal 

La Baronia portara als tribunals la 
declaració com a zona vulnerable 
M. COD INAS 
1 LlEIOAI L'alcaldo de la Baronía 
de Rialb, Antoni Reig, va ex
plicar ah ir que estudien recór
rer als tribunnls si finalrncnt 
I'Agencia Catalana de I'Aigua 
decJa¡·a aquest municipi coma 
zona vulnerable per nitrats, la 
qua) cosa comportaria rcstric
cions a la construcció i amplio
ció de granges. En la mateixa 
Línia, va explicar que plano
gen mobi litzacions a l territo
ri com tallar carreteres i que 

presentaran aHegacions a la 
nova dcclaració, que també 
preveu aplicar restriccions a 
Ager, Artesa de Segre, Vilano
va de Mcia, CasteH de Mur, Os 
de Balaguer i Bellver de Cer
danya. De la maleixa manera, 
tots aquests municipis també 
van anunciar que hi presenta
ran al·legacions i consideren 
que els arguments de I'ACA per 
declarar-los zones vulnerables 
són poc consistents i es basen 
en mostres poc representati-

ves al hora que van lamentar 
In poca informa ció que se'ls ba 
donat sobre aquest tema. 

D'altra banda, tant Unió de 
Pngesm com JARC van asse
gurar que també hi presenta
ran aHegacions i van lamentar 
que les zones vulnerables es 
determinin únicamcnt a par
tir de l'activitnt del sector agrí
cola i ranuder i no es t inguin 
en compte els nitrnls d'origen 
mineral i huma, fet que crimi
nalitza el sector. 

Usu•rls del Grup Alba construeben les cah,es nlu. 

Altres mesures que s'han 
dut n ter me des del 2012 i que 
aquest any acabaran d'i m pie· 
mentarsón la instaJ·Iació de ma· 
lles pcr evitar la morta litat de 
la fauna en basses de regu laci6 
de reg, la construcci6 de basses 
pera amfibis, la restauració de 
rius i la instaJ.Iació de mesures 
anticol·lisió d'aus en l'ambit del 
canal. 

Perla seua banda, el GrupAl
ba de Tarrega (Qlle 1 re baila amb 
persones amb especials dificul
tats) és l'encarregat de construir, 
des de )'arca de ft1stcria, les 260 
últimes caixes ni u per completar 
les torres de n idificació. Tcc
nics d'ASG van visitar ahi r els 

ENERGIA RENOVABLES 

treballs a les instal·lacions de 
l'entitat. 

"l'encarrec més important" 
Anna Homs, responsable de 

comunicació d'Aiba, va destacar 
que "es tracia de l'encilrrec més 
importan! que hem rebut i es
tem molt contents perquc a més 
de col·laborar amb elterritori, 
ens permet que la vintena de 
persones que tenim trebnlloot 
en el projecte puguin portar a 
terme di ferents tasques i part1-
cipar d'aquesta manera en tot 
el procés constructiu". El Grup 
Alba va comen~ar a construir 
les caixes ni u [a dos set manes i 
ja n'ba fot més de In rncitat. 

Reclamen una moratoria 
de nous pares eolics 
¡LLEID.O.I La plataforma d'afectats 
por la concontració d'acroge
neradors (PACA) ha reclama! 
una moratoria en l'aurorització 
de pares eolics (ins que la Ge
ne ralitat estableixi '' el model 
de transici6 cap a una energia 
descarbonitzada i desnudearit
zada". L'cntitat va criticar que 
projectes pera noves instnHa
cious eoliques "s'encavalquin 
entre si" a !'optar a ocupar cls 
maleixos terrenys (com va avan
~ar SEGRE ahir). Va reclamar 

una "transició ecologica" :unb 
"cquitat territorial" on contra
posició a l '"especulació ener
get ica" i la "depredació terri
toria l" que atribueix a )'actual 
model d'implantaci6 de l'energia 
eolica. Va valorar que la pro
xirnitatrespecte als molins és 
perjudicial per a la salut de les 
persones per "contaminaciólu
mfnica i sonora", "afavoreix la 
despoblació" i els bencficis es 
redueixen a "engrunes carita
tivos" deis promotors. 
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