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El pantà de la Torrassa, considerat una de les ‘platges’ d’interior del Pirineu, està envaït per una planta aquàtica 
d’origen canadenc. La sequera ha reduït el nivell de l’aigua i ha propiciat la proliferació d’aquesta espècie, cosa que ha 
augmentat la concentració de bacteris. Per això es duen a terme anàlisis per verificar que sigui apta per banyar-se.

Sequera i plantes invasores amenacen 
la ‘platja’ del pantà de la Torrassa
Troben bacteris a l’aigua i l’analitzen per verificar si és apta per banyar-se

aigua embassaments

r. ramírez
❘ lleiDa ❘ Plantes aquàtiques en-
vaeixen el pantà de la Torrassa, 
una de les zones de bany d’in-
terior del Pirineu entre els mu-
nicipis de la Guingueta d’Àneu 
i Espot. Es tracta d’una espècie 
d’origen canadenc, present a 
les seues aigües des de fa uns 
vint anys però que ha proliferat 
els últims mesos d’una manera 
mai vista. El nivell de l’aigua 
és més baix que en anys ante-
riors a causa de la sequera i la 
seua temperatura és més alta, 
unes condicions idònies per a 
la propagació d’aquesta planta, 
denominada Elodea canadien-
sis. Així ho van explicar fonts 
de l’ajuntament de la Guingue-
ta d’Àneu, que van indicar que 
això ha propiciat un augment 
en la concentració de bacteris.

L’alcalde de la Guingueta 
d’Àneu, Jordi Pallé, va expli-
car que anàlisis de l’aigua han 
detectat aquesta setmana una 
concentració de bacteris per so-
bre del que seria habitual. Tan-
mateix, va puntualitzar que la 
presència d’aquests microorga-
nismes es troba per sota del llin-
dar a partir del qual l’aigua es 
considera no apta per banyar-se. 
El consistori espera ara noves 
proves per verificar la qualitat 
del cabal. 

El pantà de la Torrassa for-
ma part de les zones de bany 
d’interior on l’Agència Catalana 
de l’Aigua (ACA) porta a ter-
me controls periòdics durant els 
mesos d’estiu. A Lleida examina 
també les platges d’interior del 
pantà de Sant Antoni i del Segre 
al seu pas per Camarasa.

El pantà acull a més activi-

tats esportives com navegació 
i pesca esportiva, que es veuen 
obstaculitzades per les plantes 
invasores. Amb les accions que 
es duen a terme de forma peri-
òdica per retirar-les no n’hi ha 
hagut prou per erradicar-les. 
L’ajuntament de la Guingueta, 
el principal afectat per la proli-
feració de l’elodea, treballa en 
un pla per fer-la desaparèixer 
de forma definitiva.

Un primer document apunta 
ja accions com retirar sediments 

leS clauS

Prats i Sansor
z l’ajuntament de Prats i San-
sor va anunciar ahir restricci-
ons a l’ús de l’aigua potable 
per l’“escassedat hídrica”. Ha 
prohibit utilitzar-la per re-
gar jardins i per a usos lúdics 
com omplir piscines, tal com 
han fet ja altres municipis 
lleidatans.

Pobles amb restriccions
z els municipis de Baix Pa-
llars, llimiana i esterri apli-
quen també restriccions a 
l’ús de l’aigua potable. l’ajun-
tament d’isona i Conca Dellà 
les aplica al nucli de Figuero-
la d’Orcau. així mateix, cada 
vegada més consistoris fan 
crides a reduir el consum.

Cisternes d’aigua
z Municipis com Sant esteve 
de la Sarga, Coll de Nargó, 
Granyanella i Tremp han re-
corregut a cisternes d’aigua 
per subministrar els seus ve-
ïns. l’alta demanda a Catalu-
nya fa que en ocasions escas-
segin les cisternes per portar 
aigua a pobles.

Més danys a una 
captació a l’Alt 
Urgell i el consell 
els condemna
n La captació que l’ajunta-
ment de les Valls d’Aguilar 
construeix per reforçar el 
subministrament del po-
ble d’Argestues ha patit 
aquesta setmana nous 
danys, després de les des-
trosses que el consistori 
va denunciar a comença-
ments d’aquest mes. En 
aquesta ocasió els des-
perfectes han estat molt 
menors i també han estat 
denunciats als Mossos. El 
consell de l’Alt Urgell va 
condemnar el vandalisme 
contra aquesta captació. 
El grup de JxCat s’hi va 
pronunciar en contra en el 
torn de precs i preguntes 
del ple comarcal i la resta 
de grups s’hi van sumar. 
L’obra és objecte de litigi 
entre consistori i comu-
nitat de regants del poble 
de Berén.

del fons per guanyar profundi-
tat i plantar plantes aquàtiques 
autòctones i arbres a les ribe-
res. Tanmateix, el consistori té 
clar que no podrà fer-ho sol: el 
cost de les mesures necessàries 
s’estima en almenys tres milions 
d’euros. 

Aquesta quantitat és molt 
superior al pressupost total del 
municipi, inferior a un milió. 
“Necessitarem ajuda d’altres 
administracions”, va afirmar 
l’alcalde en aquest sentit, que 

va indicar que el deteriorament 
de la qualitat de l’aigua en la 
Torrassa repercuteix també de 
forma negativa en la del cabal 
de la Noguera Pallaresa aigües 
avall del pantà.

Els efectes de la sequera en 
aquest embassament s’emmar-
quen en el descens generalitzat 
del cabal als rius i les reserves 
als pantans, una tendència que 
les tempestes dels últims dies 
no han arribat a alterar. La falta 
de pluges fa que cada vegada 

més pobles apliquin restriccions 
a l’ús de l’aigua potable i que 
en algunes localitats recorrin a 
cisternes per proveir els veïns, 
mentre que el Canal d’Urgell 
limita les dotacions de reg.

zoneS de bany
la Torrassa, Sant antoni                  
i el Segre a Camarasa són 
zones de bany on l’aCa 
porta a terme controls

la proliferació de l’elodea canadenca s’ha vist afavorida per la sequera.

el pantà acull banyistes, navegació i pesca esportiva.
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el pantà de la 
torrassa

Vegeu el vídeo al 
mòbil amb el codi.
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