
Arxiven el projecte per fer 
créixer la capacitat de  
la presa d’Estany Gento
La CHE ho realitza a petició 
d’Endesa, que era la promotora
La Torre de Capdella
MARTA LLUVICH (ACN)
La Confederació Hidrogràfica de 
l’Ebre (CHE) ha arxivat l’expe-
dient d’augment de la capacitat 
de la presa d’Estany Gento (Pa-
llars Jussà). L’arxivament d’aquest 
expedient es fa a petició de la 
companyia Endesa Generación, 
promotora del projecte. Aquest 
projecte contemplava un incre-
ment de la capacitat d’emmagat-
zematge de la presa d’Estany Gen-
to, amb un recreixement d’uns 8 
metres, un allargament de la cap-
tació i la instal·lació d’una mini-
central de 980kW a la captació de 
Capdella (Vall Fosca) per aprofitar 
el desnivell més gran. L’augment 
de la capacitat de la presa era en 
2 Hm³ per equiparar la capaci-
tat amb la presa de Sallente de 5 
Hm³. D’aquesta manera, la capa-
citat d’emmagatzematge s’hauria 
incrementat en un 66% respecte 
al projecte original. 

L’alcalde de la Torre de Capde-
lla, Josep Maria Dalmau, ha con-
firmat que l’obra queda momen-
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tàniament aparcada. L’any 1985 
s’inaugurà la central hidroelèc-
trica Estany Gento-Sallente, amb 
una potència de 415 MW, la pri-
mera central reversible de Cata-
lunya. La central és subterrània, 
excavada a la roca. Es va construir 
la presa del pantà de Sallente que 
és l’embassament inferior del sis-

tema reversible. L’estany Gento 
n’és el superior. Al començament 
de les obres es va instal·lar el te-
lefèric de Sallente-Estany Gen-
to, capaç de portar fins a 25.000 
Kg., per tal de pujar els materials. 
Amb aquesta nova funció, el nive-
ll de l’aigua embassada a l’Estany 
Gento té constants fluctuacions. 

Des de dissabte passat, 12 de 
març, els pescadors de truita ja 
poden practicar l’activitat en els 
rius situats en les zones de baixa 
muntanya de Catalunya. Entre 
les novetats més destacades 
hi ha la modificació dels límits 
d’algunes zones de pesca, l’aug-
ment de captures permeses, 
restriccions en l’alimentació dels 
peixos i mesures per evitar la 
presència d’espècies exòtiques.
Entre les novetats de la present 
temporada destaquen la unifi-
cació de les zones de pesca con-
trolada de la capçalera del Segre 
per disposar de 130km pesca-
bles amb un sol permís i  també 
s’apliquen noves mesures com 
prohibir les botes amb feltre 

per evitar la presència d’espè-
cies exòtiques. La pesca genèri-
ca a Catalunya és oberta durant 
tot l’any, excepte a les zones de 
refugi de pesca on és prohibida. 
En el cas de la pesca de la trui-
ta amb captura, va començar 
el 12 de març i finalitzarà el 31 
d’agost. La pesca sense mort 
s’allarga fins al 16 d’octubre.

Unifiquen les zones de 
pesca controlada de la 
capçalera del riu Segre

Amb un sol 
permís es pot 
pescar a 130 
quilòmetres 

El regidor de Rosselló per To-
thom David Ricart va afirmar 
ahir que tant el procés d’infor-
mació com de presa de deci-
sions sobre el futur de l’església 
de Rosselló no s’estan duent a 
terme amb prou celeritat per 
part de l’ajuntament. La sena-
dora Sara Vilà creu que la reso-
lució del Partit Popular respon 
“més als interessos del bisbat” 
que no pas als dels ciutadans 

de Rosselló. El grup municipal 
Rosselló per Tothom-E, del que 
també en forma part Vilà, va 
manifestar ahir, poques hores 
abans del ple municipal, la seva 
preocupació per la desídia que 
està patint el procés de presa de 
decisions sobre el futur del que 
queda de l’església Sant Pere de 
Rosselló després de que el cam-
panar s’esfondrés el passat 29 
de gener. 

ICV critica al consistori de 
Rosselló per les decisions 
sobre el futur de l’església

La Generalitat inaugurarà avui 
la primera fase de la restaura-
ció de la portada de l’església de 
Santa Maria d’Agramunt. L’acte 
inaugural, que començarà a les 

12 .00 hores, estarà presidit per 
l’arquebisbe d’Urgell, Joan-Enric 
Vives, acompanyat del conseller 
d’Empresa i Coneixement, Jordi 
Baiget.

Agramunt inaugura avui la 
restauració de l’església

FOTO: / Imatge actual de la portada de l’església d’Agramunt

Inspectors de la Unió Europea 
(UE) han estat des de dimecres i 
fins aquest divendres a Catalunya 
per fer el seguiment dels treballs 
i accions que formen part del pro-
jecte Life Piroslife, per a la conso-
lidació d’una població d’óssos als 
Pirineus centrals, subvencionat 
en un 75% per la UE. Els socis 
beneficiaris són el Departament 
de Territori el Conselh Generau 
d’Aran, Forestal Catalana, la Uni-
versitat de Lleida i la Fundación 
Oso Pardo. Els funcionaris han 
visitat explotacions ramaderes 
d’oví, cabrum, boví i equí; em-
preses turístiques i d’educació 
ambiental; i ajuntaments i enti-
tats municipals de la Vall Ferre-
ra, de la Vall de Cardós i de la Vall 
d’Àneu, al Pallars Sobirà, i de la 
Vall d’Aran. 

Inspectors de la UE visiten les 
accions del programa ‘Piroslife’
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