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Els pantans de les conques
internes gironines estan
més plens que fa un any
a Els embassaments del Ter se situen a més del 60% de la seva capacitat, i el
de Darnius, al 41% a Els tres pantans acumulen un total de 266 hm³
Ure Comas
GIRONA

El fabricant de panells
solars Tamesol entra
al mercat turc
Adam Domènech
GIRONA

Imatge recent del pantà de Sau, que està al 57% de la seva capacitat ■ ACA

El fabricant de panells solars Tamesol ha entrat
amb força al mercat turc
per mitjà d’un acord signat amb la companyia turca Arevo. Aquest acord
permetrà a la firma gironina ser el soci exclusiu
d’Arevo a Turquia i convertir-se en el seu únic
subministrador de plaques solars al país. Dins
d’aquest pacte també hi

ha tancats uns projectes a
realitzar que s’enfilen als
37 megawatts de potència
per instal·lar, i actualment
se n’estan negociant més.
El fabricant espera assolir
els 80 megawatts installats a la fi d’any i arribar a
la xifra de 180 megawatts
el 2018.
L’empresa gironina es
troba en plena fase de creixement d’ençà del 2016,
quan l’hòlding Solar International Group la va absorbir. ■

Les xifres
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de la capacitat màxima és el
percentatge dels tres pantans
que subministren aigua a les
conques del Ter i la Muga.

és el volum que registren en
total els embassaments de la
conca del Ter; tres punts més
que fa un any.

hm³ acumulen a principis de
setembre els tres pantans,
que tenen una capacitat màxima de 459 hm³.

de reg, explica l’ACA, que
hi afegeix que en les pròximes setmanes s’acaben les
diverses campanyes de reg
i que és a la tardor quan
plou més i es poden recuperar els embassaments.

lum de reserves actual és
el normal després dels mesos d’estiu i, tot i que es garanteixen les demandes
ordinàries per a tot aquest
any, l’ACA està incrementant el règim de producció
de la dessalinitzadora del
Llobregat, que actualment ja duplica el seu fun-

cionament i que en els pròxims dies està previst que
passi a funcionar a un
30%. Pel que fa a la dessalinitzadora de la Tordera,
recorda que actualment
continua funcionant per
garantir la demanda del
nord del Maresme i del sud
de la Selva. ■

Demandes garantides
L’ACA considera que el vo-

Llagostera s’agermana
amb Almedinilla
Redacció
LLAGOSTERA

Llagostera i el municipi
cordovès
d’Almedinilla
s’han agermanat aquest
estiu després que ho acordés el ple municipal. L’alcalde, Fermí Santamaria,
va explicar que amb
aquest
agermanament
s’oficialitza una voluntat
expressada de fa molts
anys i s’enforteixen els ne-

xes d’unió entre ambdues
poblacions. Actualment
consten en el padró municipal de Llagostera 138
persones nascudes a Almedinilla. L’any 1951 va
arribar a Llagostera el primer habitant d’Almedinilla i fins als anys setanta
Llagostera va ser la destinació de moltes famílies
d’aquesta localitat cordovesa per fer-hi la seva vida i
formar-hi una família. ■
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Els embassaments de les
conques internes gironines, amb un total de 459
hm³, estan al 58% de la seva capacitat, una xifra
més elevada que fa un any,
quan estaven al 54%, segons dades de l’Agència
Catalana
de
l’Aigua
(ACA). Dels tres pantans,
els de la conca del Ter són
els que estan més plens, ja
que el de Sau i el de Susqueda acumulen un total
de 241 hm³, una xifra que
representa el 60% de la capacitat total. D’aquests
dos, l’embassament de
Susqueda és el que està
més ple, amb un total de
145 hm³ –62,43%–, mentre que el de Sau acumula
95,51 hm³ –57,79%–. Per
contra, el pantà de Darnius, el més petit de la demarcació, i que subministra a la conca de la Muga,
també està millor que fa
un any, però només acumula un 41,3% de la seva
capacitat, amb un total de
25,26 hm³.
En general, els volums
dels pantans gironins i de
la resta de pantans catalans són conseqüència del
descens lent però constant
del volum d’aigua registrat
els mesos d’estiu, en què hi
ha manca de pluja i més demanda d’aigua en l’àmbit
urbà, i per les necessitats

Una imatge de la seu del fabricant de panells solars
Tamesol, al polígon industrial de Calonge ■ TAMESOL
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