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Una excavadora va perforar una canonada en aquestes obres al pàrquing de les piscines.

Una fuga degas per unes obres deixa quasi 700
habitatges de Torrefarrera 3 hores sense servei
Operaris d’una empresa contractada per l’ajuntament van perforar una canonada amb la pala d’una
excavadora al pàrquing de les piscines || Els treballs sónper col·locar unes tanques per a la festamajor
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R. RÍOS
❘ TORREFARRERA ❘ Gairebé 700 ha-
bitatges deTorrefarrera es van
quedar ahir sense subministra-
ment de gas durant unes tres ho-
res per una fuga en una canona-
da causada per unes obres. Es
calcula que uns 2.000 benefici-
aris es van veure afectats per l’in-
cident en aquesta localitat de
4.500 habitants.Els fets van ocór-
rer poc després de les quatre de
la tarda a l’aparcament de les pis-
cines.Allà l’ajuntament porta a
terme, a través de la contracta-
ció d’una empresa, unes obres
per a la instal·lació d’unes tan-
ques de seguretat per a les fes-
tes, que començaran el 10 de se-
tembre. Segons va explicar l’al-
calde, Jordi Latorre, els operaris,

que treballaven amb una exca-
vadora, van perforar amb la pa-
la una canonada del gas i van
causar una fuga. Ràpidament es
va donar avís als bombers, que
van desplaçar fins al lloc una do-
tació i van tapar la fuga fins a l’ar-
ribada dels tècnics de la compa-
nyia de gas. Fins al lloc també es
van desplaçar tècnics municipals
i Mossos, així com una ambulàn-
cia del SEM, de forma preven-
tiva. Segons va confirmar l’alcal-
de, els serveis d’emergències van
establir un perímetre de segure-

ÒSCAR MIRÓN

tat per evitar que es produís cap
intoxicació, malgrat que no va
ser necessari desallotjar ni con-
finar cap veí de la zona. Els tèc-
nics de Gas Natural, segons va
informar la companyia, van tre-
ballar durant tres hores en la re-
paració de la canonada, la qual
cosa va permetre que els veïns
afectats recuperessin el submi-
nistrament poc després de les
19.00 hores. Les obres de l’avin-
guda Europa consisteixen en la
instal·lació d’uns ancoratges per
posar tanques de seguretat que
només es col·locaran durant la
festa major per evitar molèsti-
es als veïns. En aquesta zona és
on es col·loquen les penyes, de
manera que d’aquesta forma es
pretén que la música que ins-
tal·len no arribi a la zona resi-
dencial. “És la primera vegada
que les posem i al tenir 3 metres
d’alçada requereix perforar el
paviment per col·locar els anco-
ratges”, va explicar l’alcalde.

El vendaval fa caure arbres, tira murs
i destrossa mobiliari urbà
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Dos accidents tallen l’autovia a
Bellpuig i la C-12 a Sarroca
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■ Gas Natural Fenosa inver-
tirà 800.000 euros en la cons-
trucció d’una xarxa de distri-
bució de 6,5 quilòmetres i
una planta de gas natural li-
quat per portar el subminis-
trament aArbeca. La compa-
nyia distribuïdora Gas Natu-
ral Distribución durà a terme
la inversió, segons va infor-
mar ahir la companyia, que
preveu iniciar les obres du-
rant l’última setmana

d’aquest mes. Segons les pre-
visions, l’empresa durà el gas
la primera quinzena de no-
vembre als primers habitat-
ges del municipi, en el qual
el subministrament pot asso-
lir unes 1.100 llars. Gas Na-
tural lidera la distribució a Es-
panya amb més de 5,2 mili-
ons de punts de subministra-
ment i 48.900 quilòmetres de
xarxa en les deu comunitats
en les quals és present.

GasNatural inverteix 800.000€a
durel subministramentaArbeca

Tècnics de Gas Natural van solucionar la fuga.
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Sanció pel risc de propagar el musclo
zebra a l’embassament de Canelles
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❘LLEIDA ❘ Els agents rurals de la No-
guera han interposat una denún-
cia administrativa a un pesca-
dor de Lleida per risc de propa-
gació del musclo zebra al pantà
de Canelles i incomplir la nor-
mativa d’aigües, segons van con-
firmar ahir fonts dels agents ru-
rals. L’acta es va aixecar el dia
11 d’agost a l’embassament de
Canelles després de constatar
que la barca estava confinada a
Flix (pantà on s’ha detectat el
musclo zebra i d’on no podia

sortir).A més a més, els agents
van comprovar que el titular no
podia acreditar que l’embarca-
ció havia estat desinfectada i no
disposava de la declaració res-
ponsable de navegació ni de la
llicència de pesca. La denúncia
administrativa va ser presen-
tada a la Confederació Hidro-
gràfica de l’Ebre (CHE) davant
el risc de propagació del mus-
clo zebra a Canelles. Els agents
rurals porten a terme aquests
dies diferents accions de vigi-

lància als pantans de Rialb, Ca-
marasa, Canelles i SantaAnna.
Es tracta d’actuacions que rea-
litzen amb una barca amb l’ob-
jectiu de poder arribar a les zo-
nes d’accés més difícil i que els
permet controlar l’activitat de
la pesca i fer inspeccions a les
embarcacions per tal d’evitar
l’entrada d’espècies invasores
com el musclo zebra. A més,
també fan seguiment dels nius
d’àguiles cuabarrades i d’au-
franys.

AGENTS RURALS

Espècies invasores■ Els agents van aixecar l’acta administrativa
al titular de l’embarcació que estava confinada al pantà de Flix
pel risc de propagar el musclo zebra.

SEGURETAT

Es va establir un perímetre
de seguretat, però no va
ser necessari desallotjar
ni confinar els veïns


