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Endesa anuncia que si persisteix 
la sequera paralitzaran centrals 
hidroelèctriques lleidatanes 
Al pantà de Mequinensa es deixarà de produir energia ·aquest 
mes i queden a l'aire Talarn, Gavet, Montanyana i Escales 
Lleida 
ORIOL BOSCH (ACN} 

La sequera i la fa lta de reserves 
als embassaments obligarà a la 
companyia Endesa a aturar la 
producció d'electricitat a la cen
tral hidroelèctrica de Mequinen
sa (Baix Cinca}, una de les més 
grans de la península, que no ha 
parat mai des que es va inaugu
rar. L'aturada es farà a mitjans de 
novembre, ja que l'embassament 
es troba per sota del 23% de la 
seva capacitat, el segon pitjor re
gistre de la història d'aquest pan
tà inaugurat al 1966. A més, si 
no plou, també es podrien parar 
les centrals de Ta larn i Gavet de 
la Conca, al Pallars Jussà, i les de 
Pont de Montanyana i Escales, a 
la Ribagorça. Enguany s'ha gene
rat un 32% menys d'energia que 
en la mitjana dels darrers 10 anys 
i caldria remuntar-se al 1989 per 
trobar una producció tant baixa. 

demarcació de Lleida i un 13,2% 
amb totes les que gestiona a 
Catalunya, que són una seixan
tena, però la gran majoria, una 
cinquantena, es troben a les co
marques de Ponent i l'Alt Pirineu i 
Aran. Les centrals de les conques 
internes de Cata lunya que gestio
na Endesa han patit una caiguda 
de la producció del 51,8% respec-
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:Lembassament 
de Rialb estava 

ahir al6,2% 
de capacitat 

te de la mitjana. A la demarcació 
de Lleida, les que més han baixat 
producció han estat les de la con
ca del Segre, amb un 53,5% men
ys en re lació als darrers 10 anys, i 
un 41,9% menys que l'any 2021. 

La sequera d'aquest 2022 ha 
provocat una caiguda en picat 
de la producció hidroelèctrica a 
les centrals d'Endesa. El cap del 
centre de producció de la com
panyia al conjunt de la penínsu
la, Angel Garcia, va explicar ahir 
en una entrevista a I'ACN que la 
situació parteix de l'any passat, 
que ja va ser sec, però gràcies a 
les reserves dels embassaments 
es va poder concloure de forma 
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Segons informació facilitada 
ahir per la Confederació Hidro
gràfica de l' Ebre (CHE}, el pantà 
de Rialb es t robava ahir dia 31 
d'octubre al 6,2 per cent de la se
va capacitat, mentre que el pantà 
d'Oliana estava un 28,7 per cent 
de la seva possibilitat d'emmagat
zematge. 

"correcte". Enguany no ha plogut, 
amb un hivern especialment sec 
i això ha derivat en la caiguda de 
reserves i ha motivat que hagi es
tat un dels pitjors anys de la sèrie 

Bellpuig acull el Campionat 
de Catalunya de Falconeria 
i participen més de 70 aus 
Aquest cap de setmana ha tin
gut lloc a Bellpuig el Campionat 
de Catalunya de Falconeria, una 
competició que s'ha celebrat per 
segona vegada a Bellpuig i que 
aquest any ha tingut rècord de 
participació pel que fa a aus ins
crites. 

Entre dissabte i diumenge pel 
matí el públic assistent va poder 
contemplar més de 70 aus entre 

Altaneria, Petites Aus, Harrys 
Astors. 

Els guanyadors va n ser Jana
tan Maldonado amb Vitautas, en 
la modalitat d'Aitaneria, Jordi Gil 
amb Manna, en la modalitat de 
Petites Aus, Àngel Martínez amb 
Paco, en la modalitat de Harrys i 
José Luís Pastora amb Morus en 
la modalitat Astors. 

La Societat de Caçadors de 

històrica. Segons Garcia, caldria 
remuntar al 1989 per trobar una 
situació tant baixa, amb una pro
ducció del -32% en relació a la mi
tjana dels darrers 10 anys. 

Bellpuig i Seana, col·laboradors 
imprescindibles per la celebració 
de l'esdeveniment, van sortejar, 
en acabar, entre tots els partici
pants, un televisor de 75 polsa
des que ha viatjat cap a Vic. 

Es va tractar de la segona ve
gada que aquesta població de la 
comarca de l'Urgell acollia una 
competició d'aquestes caracterís
tiques a nivell de Cata lunya. 

Els assistents van poder con
templa r les habilitats de més 
de 70 aus que van participar en 
aquest esdeveniment de referèn
cia a Catalunya, que provoca mol
ta expectació i curiositat per part 
del públic. 

Si la comparativa es fa amb l'any 
passat, el descens també és ac
centuat, amb prop d'un 15% 
menys d'energia generada a les 
centrals que la companyia té a la 
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