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El preavís de sequera a Catalunya posa
en alerta les comarques gironines
La dessalinitzadora de Blanes incrementa la seva producció per garantir les demandes i evitar l’extracció de l’aqüífer del riu
Tordera L’Agència Catalana de l’Aigua assegura que les necessitats dels ciutadans estan cobertes fins a principis del 2018
EFE/DdG GIRONA

■ L'Agència Catalana de l'Aigua
(ACA) ha incrementat la producció de la dessalinitzadora de Blanes després d'activar el nivell de
preavís de sequera a Catalunya.
Aquest equipament situat a la
província de la Selva està funcionant al  per garantir sobretot
les demandes de la zona del nord
del Maresme i sud de la Selva, i poder fer front a la sobreexplotació
de l'aqüífer de la Tordera. A més,
la planta està connectada amb la
potabilitzadora del Ter per aportar aigua al sistema Ter-Llobregat
en cas de necessitat.
Aquesta notícia ha posat també
en alerta les comarques gironines,
on els embassaments es troben
lleugerament per sobre de la meitat de la seva capacitat total. Avui,
els embassaments de conques internes estan al voltant del 
( hm), el Sistema Ter-Llobregat es troba en un , ( hm)
i finalment Darnius Boadella se
situa en un , (, hm).
Fa un any, aquestes mateixes
xifres estaven lleugerament per
sota del que estan actualment
amb conques internes al  (
hm), sistema Ter-Llobregat al
 ( hm) i Darnius Boadella
al  ( hm). Malgrat aquests
resultats, cal tenir en compte que

Fa un any, les conques i
els embassaments
estaven lleugerament per
sota de l’estat en el qual
es troben en l’actualitat

el nivell d'aigua embassada està
per sota de la mitjana dels últims
 i  anys.
El Prat de Llobregat, també
La de Blanes no és l'única dessalinitzadora que ha incrementat la
seva producció. Així, el segon
equipament català d’aquest tipus,
situat al Prat de Llobregat, està
funcionant al  i està al  de
la seva capacitat.
Amb els volums actuals, des de
l'ACA s'ha explicat que es poden
garantir les demandes fins a final
d'any i principis del pròxim, encara que també confien que amb la
tardor i la primavera, les èpoques
que sol ploure més, es puguin recarregar els embassaments. El
mes de setembre va descarregar
pluges intenses però intermitents.
També s'estan aplicant mesu-

La única dessalinitzadora de les comarques gironines és la que està situada a Blanes. ARXIU/DdG

res d'optimització dels recursos
als embassaments i mesures d'estalvi i eficiència, davant un any
que està resultant hidrològicament més sec d'allò habitual.
De moment, no obstant això,
s’ha decidit aplicar el Pla de Sequera, que estableix que quan les

La Vall de Bianya inicia una
urbanització valorada en 600.000 €
Es tracta d’un carrer
molt llarg fet fa 50 anys
i que presentava un desgast
molt important
X.V. LA VALL DE BIANYA

■L’Ajuntament de la Vall de Bianya ha començat les obres d’urba-

nització del carrer Esperança a la
Canya.
Es tracta del carrer que fa la separació entre els termes de la Canya i de Sant Joan les Fonts i un dels
més llarga de la localitat. Surt de
la llar d’infants i acaba sobre de la
fàbrica FLUINSA.
Segons ha explicat l’alcalde Santi Reixach (PDeCAT), l’Ajunta-

ment ha hagut d’afrontar la inversió pel fet que la urbanització tenia  anys i ja no hi podien fer
més reparacions.
La millora començada consisteix en fer les voreres noves i posar
serveis nous de clavegureram
També hi posaran els tubs de l’aigua potable i les conduccions
d’electricitat i telefonia.

reserves baixen del  s'activa la
prealerta i les plantes dessalinitzadores augmenten el seu rendiment. Aquest pla no té efectes directes per als usuaris de la ciutadania, mentre que si les reserves
baixessin del  es decretaria un
nivell superior, el d'alerta.

Quan els embassaments baixen del  es decreta l'estat d'excepcionalitat, que ja ocasionaria
efectes a les persones, mentre que
per sota del  es decretaria la
situació d'emergència, un extrem
que l'Agència Catalana de l’Aigua
considera molt improbable.

El Club Natació Olot
començarà la reforma el 2018
DdG OLOT

■El Club Natació Olot adjudicarà
les obres de reforma de les
instal·lacions abans d’acabar
l’any. Segons va informar ahir Ràdio Olot, la millora consistirà en
reparar la piscina exterior, la rehabilitació del gimnàs i la construcció d’una piscina coberta. Les
obres han estat possibles gràcies
a una subvenció de .  ator-

gada per la Secretaria General
d’Esport de la Generalitat el 
caduca el . Abans el club i l’alcalde, Josep Maria Corominas
(PDeCAT), van demanar prorrogues a la Secretaria General. Aca
bats els terminis han de fer l’adjudicació abans del  de desembre
i acabar-les abans del . El motiu del allargaments van ser les
consultes dels socis.
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