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GUIA | pàg. 35
Loteries. La Bonoloto deixa 190.000 
euros a Vielha, amb l’únic bitllet  
premiat de segona categoria

1,30 €

| pàg. 40
Cultura. dallas ja llueix la taula de sixena 
que volia comprar el Museu de Lleida i 
per la qual aragó ni va licitar

La sEXtaEFE

LLEIDA ❘ 6

Sonòmetre a les terrasses 
de Lleida per avisar de 
l’excés de soroll

HOSTALERIA

COMARQUES ❘ 14

Ordre d’allunyament per a 
maltractadors encara que 
no hi hagi lesions

MASCLISME

Els governs d’Espanya i França 
han decidit reactivar i acabar 
abans de 9 anys l’autopista elèc-
trica, la polèmica interconnexió 
elèctrica entre els dos països a 
través del Pirineu aragonès i 
vinculada a altres línies de Llei-
da que compten amb l’oposició 
del territori, entre aquestes la 
MAT del Pallars, la línia de 400 
kV entre Penyalba i Isona.

ÉS NOTÍCIA ❘ 3

Espanya i França 
acceleren 
l’autopista 
elèctrica per 
obrir-la en 9 anys
Rellancen la interconnexió 
a través del Pirineu

El macropont del 15 d’agost 
aconseguirà la màxima aflu-
ència turística del Pirineu de 
l’estiu, ja que hotels i bungalous 
vorejaran el 100 per cent d’ocu-
pació i s’igualarà, com a mínim, 
el rècord de l’any passat amb 
610.000 visites.

COMARQUES ❘ 11

Hotels i bungalous 
del Pirineu           
posen el cartell       
de ‘complet’
Lleida igualarà aquest 
estiu el rècord de 610.000 
turistes del 2017COMARQUES ❘ 10

Vallverd || Natural d’aquest 
nucli, feia turisme amb un 
altre veí del poble

Detingut || La jutge 
acusa l’home d’homicidi 
imprudent per l’accident

Totterreny || Ell diu que va 
baixar per fer fotos i el vehicle 
es va precipitar amb ella dins

Mor una dona d’Ivars d’Urgell 
a l’estimbar-se amb el seu 
cotxe per un barranc a Conca

   
QR per 
descarregar          
el vídeo del 
vehicle caient a 
l’embassament.

acompanyant

Vehicle en la caiguda

embassament d’Henchidanos, alarcón (Conca)

Vilagrasseta, 
tots a l’una   
per netejar de 
fang els carrers 
del poble

sEgRE tÀRREga

GUIA ❘ 31

Els veïns de Vilagrasseta 
traient ahir el fang dels 
seus carrers.

La pluja va desbordar rius i va 
provocar inundacions en diver-
sos nuclis i carreteres de l’Ur-
gell i la Segarra. Els veïns d’una 
de les localitats més afectades, 
Vilagrasseta, a Montoliu de Se-
garra, van decidir ahir posar fil 
a l’agulla per netejar de fang i 
aigua els principals carrers 
d’aquest petit poble.
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Resaltado
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Espanya i França han acordat inaugurar en menys de nou anys l’autopista elèctrica, la línia de molt alta tensió per 
connectar les xarxes dels dos països a través del Pirineu. Rellancen així aquest polèmic projecte, la història del qual 
es remunta a més de dos dècades i que apareix ara vinculat a altres línies i infraestructures previstes a Lleida.

Espanya i França acceleren l’autopista 
elèctrica per tenir-la llesta en nou anys
Rellancen la interconnexió a través del Pirineu, vinculada a altres línies a Lleida

ENERGIA INFRAESTRUCTURES

R. RAMÍREZ
❘ LLEIDA ❘ Els governs d’Espanya 
i França han posat en marxa el 
compte enrere per inaugurar 
en un màxim de nou anys l’au-
topista elèctrica, la polèmica in-
terconnexió elèctrica entre els 
dos països a través del Pirineu 
aragonès. D’aquesta manera 
consta a la Segona Declaració 
de Lisboa, que els dos estats i 
la Comissió Europea (CE) van 
firmar el 27 de juliol a la capital 
portuguesa. S’hi comprometen a 
“accelerar” la línia de molt alta 
tensió (MAT) Aragó-Marsillon 
“a fi de concloure-la el 2027 a 
tot estirar”. Aquesta infraes-
tructura s’ha convertit a més en 
una nova justificació per a altres 
projectes elèctrics que han estat 
objecte d’oposició i polèmica a 
les comarques del Pirineu de 
Lleida.

Un és la MAT del Pallars, la 
línia de 400 kV prevista entre 
Penyalba i Isona. L’altre és la 
repotenciació de la línia d’alta 

tensió de 220 kV entre Foradada 
del Toscar i la Pobla de Segur. 
Es tracta de dos projectes de 
Red Eléctrica de España (REE) 
que, en els seus inicis, es van 
presentar com a actuacions sen-
se vinculació amb l’autopista 
elèctrica. 

Tanmateix, un informe elabo-
rat per a la UE les descriu actu-
alment com a “complements” 
necessaris per regular i modular 
els fluxos d’energia entre els dos 
països quan es dugui a terme la 
interconnexió. El va redactar la 
Xarxa Europea de Gestors de 
Transport (Entso-E), organis-
me del qual forma part REE i 
que participa en el desenvolu-
pament de la política energètica 
comunitària.

Aquest organisme va publi-
car l’octubre del 2015 l’infor-
me Regional Investment Plan 
2015 Continental South West 
Region, set mesos després que 
Espanya i França acordessin re-
activar el projecte de l’autopista 
elèctrica després de gairebé una 
dècada d’abandó. Aquest docu-
ment destaca la necessitat d’im-
pulsar altres infraestructures 
“complementàries” per “inte-

Una torre sense cables per a l’autopista elèctrica amb nius de cigonya a Castejón del Puente.

Una manifestació contra l’autopista elèctrica fa un any a Tremp.

PLATAFORMA UNITÀRIA CONTRA L’AUTOPISTA ELÈCTRICA

MAGDALENA ALTISENT

LES CLAUS

El projecte original
z El projecte ortiginal de l’auto-
pista elèctrica era l’anomenada 
Aragó-Cazaril, que va iniciar la 
seua etapa a finals dels anys 
vuitanta i incloïa un ramal a 
Graus que acabava a Isona. Va 
despertar una forta oposició a 
Aragó i ajuntaments de la zo-
na ho van recórrer davant dels 
tribunals.

Línia truncada
z França va renunciar a desen-
volupar la seua part de la in-
terconnexió a finals dels anys 
noranta, quan a Espanya ha-
vien començat les obres, i va 
indemnitzar Red Eléctrica per 
això. El Tribunal Suprem, per la 
seua part, va dictaminar que si 
s’establia un nou traçat per a 
aquesta línia s’hauria de sotme-
tre a avaluació ambiental. Les 
torres ja construïdes mai van 
ser desmantellades i van que-
dar sense ús.

Aprofitar infraestructures
z La línia Penyalba-Arnero-Iso-
na, coneguda com MAT del Pa-
llars, es va projectar la dècada 
passada i va xocar amb l’oposi-
ció de veïns i ajuntaments d’Os-
ca i el Pallars Jussà. Els contraris 
la van denunciar com un intent 
d’aprofitar les torres en desús 
de l’antiga Aragó-Cazaril a Os-
ca. REE va obtenir l’any passat 
el vistiplau de l’Estat per a la 
subestació d’Isona.

La nova autopista elèctrica
z Els governs de França i Espa-
nya van acordar el 2015 noves 
interconnexions elèctriques, 
entre aquestes la Sabiñáni-
go-Marsillon a Aragó. L’acord 
inicial la preveia el 2020, un ter-
mini ja impossible. Ara, els exe-
cutius dels dos països rellancen 
el projecte i es fixen com a nova 
data el 2027 “a tot estirar”.

grar i acomodar fluxos d’energia 
majors i més volàtils” entre els 
dps països. 

En el cas de la línia d’alta 
tensió Foradada del Toscar-la 
Pobla, la descriu com un pro-
jecte “independent de la inter-
connexió transfronterera” però 
“amb una especial influència” 
en aquesta, i adverteix, d’altra 
banda, que sense aquesta i al-
tres actuacions als dos costats 
de la frontera l’objectiu de pas-

sar d’una potència de cinc a vuit 
gigawatts d’interconnexió “po-
dria no assolir-se”.

Quant a la MAT del Pallars, 
la vincula al transport d’ener-
gia procedent de futurs bom-
batges hidràulics a Aragó i ci-
ta en aquest sentit la iniciativa 
plantejada des de fa anys per 
convertir Mequinensa en una 
central reversible com ho són 
les de Moralets i Sallente-estany 
Gento. En el cas de Mequinen-

sa, el projecte en tramitació de 
la firma Ingeniería Pontificia 
planteja la construcció d’un nou 
embassament en una cota supe-

rior. L’informe assenyala que 
aquestes centrals “proporcionen 
al sistema elèctric una resposta 
immediata davant de necessitats 
inesperades i incrementen el seu 
resiliència”, ja que contribuei-
xen a evitar sobrecàrregues i 
caigudes de la tensió. 

Val a recordar que REE va 
obtenir fa un any el vistiplau 
estatal per a la subestació elèc-
trica d’Isona, el primer pas per 
a la MAT.

FORADADA-LA POBLA
Un informe per a la CE 
apunta que aquesta línia   
té una “especial influència” 
en l’autopista elèctrica

MAT DEL PALLARS
Apareix vinculada al 
projecte per convertir el 
pantà de Mequinensa en 
una central reversible
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