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LA DADA

■CONSUM AUTOMOCIÓ

J.MARTÍNEZ/I. CHIVA/ 
M. GATEU
❘ LLEIDA ❘ La província de Lleida 
compta en l’actualitat amb 34 
punts de càrrega amb un total 
de 79 “sortidors” d’electricitat, 
una xifra molt escassa per a la 
futura demanda.

A nivell particular, empre-
ses com la lleidatana Jorfe Ins-
tal·lacions, SL fa més d’un any 
que obren camí. Segons Jordi 
Pifarré, gerent de Jorfe, “si bé 
quan vam començar fa un any 
era una travessia pel desert, ara 
s’està ampliant el mercat”.

Segons l’enginyera tècnica 
de Jorfe Rosa Dalmases, el cost 
d’aquests punts de càrrega varia 
des d’uns d’inicials 1.200 euros 
per a una instal·lació particu-
lar amb una potència de fins 
7,4 quilowatts (kW) i amb un 
temps de càrrega d’entre 6 a 8 
hores, fins als 60.000 euros per 
a una “electolinera” de càrre-
ga semiràpida amb un equip de 
fins a 50 kW de potència i amb 
temps de càrrega d’entre 15 i 
60 minuts.

Segons aquesta empresa, els 
clients tipus són particulars que 
viuen en habitatges unifamili-
ars, encara que diferents em-
preses i ajuntaments com el de 
la Pobla de Segur han contrac-
tat els seus serveis.

Així mateix, les grans com-
panyies energètiques s’estan 
començant a moure en aquest 
terreny. Així, la companyia En-
desa ha llançat un pla per ins-
tal·lar més de 108.000 punts de 
recàrrega públics i privats en 
5 anys.

A Lleida, aquesta companyia 
incentiva l’ús de cotxes elèctrics 
entre els seus treballadors amb 
ajuts econòmics i amb punts de 
recàrrega ja disponibles a les 
instal·lacions de la companyia.

Posar un punt de recàrrega elèctric 
costa entre 1.200 i 60.000 euros
Els clients tipus són particulars que viuen en habitatges unifamiliars i els ajuntaments 
|| Endesa vol instal·lar més de 100.000 llocs en cinc anys

Una càrrega costa 
6 vegades menys 
que un repostatge 
convencional

El Govern central 
“no deixarà sols”  
ni el sector ni  
els ciutadans

■ En la majoria dels punts 
de recàrrega de cotxes 
elèctrics, el cost és ze-
ro o va vinculat a altres 
serveis, com en hotels o 
supermercats. 

Els usuaris lleidatans, 
per exemple, poden sol·li-
citar una targeta gratuïta 
a l’ajuntament. Aquesta 
els servirà per recarregar 
en aquests punts “públics” 
i gratuïts.

De manera general, el 
cost d’un cotxe elèctric 
per cada 100 quilòme-
tres està entorn dels 1,06 
euros, mentre que en un 
vehicle similar però pro-
pulsat per gasolina aug-
menta fins als 6,81 euros 
per cada 100 quilòmetres 
recorreguts, 5,20 euros en 
el cas d’un de dièsel.

■ La ministra portaveu 
del Govern espanyol, 
Isabel Celaá, va assegu-
rar ahir que el Govern no 
“deixarà sols” ni el sector 
de l’automòbil ni els ciuta-
dans en el procés de tran-
sició cap als vehicles elèc-
trics, que contempla que 
des del 2040 no es podran 
vendre a Espanya vehicles 
amb emissions directes de 
diòxid de carboni (CO2). 

En aquest sent it, la 
portaveu va subratllar 
que des de l’Execut iu 
treballen “molt activa-
ment” amb la indústria 
del motor, que va quali-
ficar com a “exemplar”, i 
va expressar la convicció 
que aquesta afavorirà la 
mobilitat del futur, lluny 
de la contaminació actual.

Incidència del vehicle elèctric  
al parc automobilístic lleidatà

AUTOBUSOS Total 517

Dièsel 515

Gasolina 2

CAMIONS DE 
FINS A 3.500 kg

Total 31.518

Dièsel 30.565

Elèctric 2

Gasolina 947

CAMIONS DE MÉS 
DE 3.500 kg

Total 4.570

Dièsel 4.530

Gasolina 28

CICLOMOTORS Total 17.842

Dièsel 637

Elèctric 35

Gasolina 17.169

FURGONETES Total 28.509

Dièsel 23.230

Elèctric 15

Gasolina 5.221

MOTOCICLETES Total 31.236

Dièsel 43

Elèctric 27

Gasolina 31.164

ALTRES VEHICLES Total 8.288

Dièsel 5.433

Elèctric 76

Gasolina 2.508

Solar 1

TRACTORS 
INDUSTRIALS

Total 4.800

Dièsel 4.800

TURISMES Total 22.8589

Dièsel 13.9312

Elèctric 113

Gasolina 89.013

TOTAL 365.831

Font:  electromaps.com

Punts de 
recàrrega a 
Lleida

Imatge d’un punt de càrrega al carrer.

Punt de recàrrega i 
nombre de connectors

–

cfarre
Resaltado



15COMARQUESSEGRE 
Dissabte, 17 de novembre del 2018

Alpicat estrenarà en un mes 
tretze càmeres de seguretat
L’ajuntament inverteix 40.000 € a reforçar la vigilància || 
S’instal·laran d’aquí a unes setmanes en accessos i urbanitzacions

MUNICIPIS SEGURETAT

M. MOLINA
❘ ALPICAT ❘ Les càmeres de se-
guretat d’Alpicat entraran en 
servei abans de finals d’any. 
L’ajuntament ja ha adjudicat 
la instal·lació d’aquests dispo-
sitius de videovigilància, que 
es col·locaran als accessos al 
municipi i a les urbanitzacions 
(la localitat compta amb 17 en 
total) per poder controlar el 
trànsit dels vehicles que entren 
i surten de la població i poder 
identificar els responsables dels 
delictes que puguin tenir lloc 
en aquesta localitat del Segrià.  
L’alcalde, Joan Gilart, va apun-
tar que preveuen invertir uns 
40.000 € en aquesta actuació 
per reforçar la seguretat. En 
total SIEF-2 (l’empresa adju-
dicatària) instal·larà fins a 13 
càmeres i el consistori preveu 
desplegar-les en una segona fa-
se en edificis públics. Aquesta 
és una de les mesures que va 
plantejar l’ajuntament després 
que a començaments d’any es 
detectés un augment en el nom-
bre d’entrades de lladres en do-
micilis particulars.

La normativa estableix que 
els enregistraments no es po-
den conservar durant un termi-
ni superior a un mes i que s’hi 
ha de restringir l’accés. En cas 
de càmeres municipals, com a 
Alpicat, aquestes només podri-
en ser visionades per la policia 
local o, en el seu defecte, els 
Mossos d’Esquadra.

Imatge d’arxiu d’Alpicat.

SEGRE

■ Alcarràs, la Portella, Bo-
vera, Menàrguens i Ivars de 
Noguera ja compten amb 
càmeres de videovigilància 
als seus carrers. A aquests 
se’ls haurà de sumar Alpi-
cat, mentre que els ajunta-
ments, la Granadella, Tiu-
rana i Soses tenen projectes 
per fer-ho. 

En aquest sentit, aquests 
sistemes de seguretat han 
ajudat a reduir el nombre de 
furts que es registren a les 
tres primeres poblacions. El 

consistori de la Portella va 
ser pioner a la demarcació 
quan les va instal·lar el 2013 
per combatre els robatoris 
agrícoles. Amb el mateix 
objectiu es van desplegar 
en camins rurals d’Alcarràs 
(que també va ser dels pri-
mers) i Menàrguens. 

Així mateix, a Bovera 
els enregistraments dels 
dispositius instal·lats als 
accessos al municipi han 
permès identificar l’autor 
d’un robatori.

Cinc municipis de Lleida ja 
utilitzen aquests dispositius

El nou institut de 
Mollerussa, a punt  
el curs vinent

ENSENYAMENT EQUIPAMENTS

J.G.M.
❘ MOLLERUSSA ❘ La Generalitat es 
compromet a construir l’edi-
fici que ha d’acollir el nou 
institut de Secundària de Mo-
llerussa perquè pugui ser una 
realitat el curs que ve. Així 
ho va anunciar ahir l’alcalde, 
Marc Solsona, després d’una 
reunió que va mantenir amb 
el conseller d’Ensenyament, 
Josep Bargalló. En aquest 
sentit, el consistori té previst 
tancar ben aviat l’expedient 
de cessió al departament els 
terrenys on s’ha de construir 
l’esmentat complex educatiu, 
ubicats darrere de la guar-
deria El Niu, al carrer Josep 
Tarradellas. El curs actual, 
els alumnes d’aquest nou 
institut imparteixen classes 
de forma provisional a Cal 
Duch, espai que es va ade-
quar per poder acollir aques-
ta nova funció. A la reunió, 
en la qual també va partici-
par el director dels serveis 
territorials d’Ensenyament a 
Lleida, Carles Vega, i la regi-
dora de l’Ensenyament, Mò-
nica Segués, es va destacar 
la necessitat de construir un 
gimnàs a l’escola de Primària 
Les Arrels, que no es va fer 
per falta de pressupost quan 
es va inaugurar l’equipament 
fa sis anys. Així mateix, Sol-
sona va demanar al conseller 
que es mantinguin en la pres-
cripció del curs vinent les 8 
línies de P-3 al considerar 

que hi ha prou demanda per 
poder cobrir aquesta oferta. 
Bargalló va veure amb bons 
ulls aquesta petició, encara 
que va assegurar que aquest 
és un tema que es tractarà 
a la Taula mixta de Planifi-
cació, que es reunirà pròxi-
mament amb la participació 
de representants municipals. 
I és que fa un parell d’anys, 
el departament va anunciar 
la supressió d’una línia del 
col·legi Ignasi Peraire, un fet 
que al final no es va mate-
rialitzar ja que el centre va 
comptar amb prou places per 
mantenir-la.

Durant la reunió també 
es va tractar la millora del 
transport escolar a Secundà-
ria, en casos com el de l’insti-
tut Terres de Ponent.

LES CLAUS

Institut
z  La conselleria d’Ense-
nyament s’ha compromès 
a construir el nou institut 
de Mollerussa per al curs 
v in ent .  Ac tualm ent  e ls 
alumnes reben les classes a 
Cal Duch.

Línies de P-3
z L’alcalde, Marc Solsona, va 
demanar que es mantinguin 
per al curs que ve les 8 línies 
de P-3.

SOBIRANISME MANIFESTACIONS
ERC TREMP SEGRE TÀRREGA

Imatge de la concentració a Tremp.

Un centenar de veïns es van manifestar ahir a la plaça dels Àlbers de Tàrrega.

Tàrrega i Tremp es mobilitzen pels 
tretze mesos de presó dels Jordis
SEGRE TÀRREGA / REDACCIÓ
❘ TÀRREGA/TREMP ❘ Uns 200 veïns 
de Tàrrega i Tremp es van con-
centrar ahir coincidint amb els 
13 mesos de l’empresonament 
dels Jordis. A la capital de l’Ur-
gell, els ciutadans es van ma-
nifestar a la plaça dels Àlbers 

per demanar-ne la llibertat i 
també la de la resta de polítics 
independentistes empresonats 
i el retorn dels que es troben a 
l’exili. En l’acte, organitzat per 
Tàrrega per la Independència 
(l’assemblea local de l’ANC), 
es van llegir cartes escrites per 

Jordi Sànchez i Jordi Cuixart 
des de la presó. A més, es van 
interpretar cançons amb un 
acordió i l’acte va acabar amb 
el cant d’Els Segadors. Tots els 
manifestants van ser obsequiats 
amb una pancarta en la qual es 
podia llegir “No passaran!”. Ai-

xí mateix, un centenar de veïns 
del Jussà es van concentrar da-
vant de l’ajuntament de Tremp 
també per reclamar la llibertat 
dels “presos polítics”.

D’altra banda, el president 
de la Generalitat de Catalunya, 
Quim Torra. va mostrar el seu 

suport a l’alcalde de Cervera, 
Ramon Royes, per les amenaces 
rebudes per mantenir la pancar-
ta defensant els polítics presos 
(vegeu SEGRE d’ahir). “Tot el 
meu suport, Ramon Royes, i 
endavant, sempre endavant”, 
va asseverar Torra.
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Joaquim Larroya, tercer per l’esquerra, davant de la foto que es va instal·lar ahir al gimnàs.

JCMC

JOSÉ CARLOS MONGE
❘ LLEIDA ❘ “Com ha canviat el pi-
ragüisme, amb aquestes ins-
tal·lacions i aquest gimnàs. A 
la meua època no teníem res. 
Havia d’haver nascut 15 anys 
més tard!”, fa broma Joaquím 
Larroya (Lleida, 6-10-1937), un 
pioner d’aquest esport a Lleida i 
olímpic als Jocs de Roma 1960 i 
que des d’ahir ja té la seua foto 
col·locada al gimnàs del Centre 
de Piragüisme Saül Craviotto. 
“Quan inauguràvem el Centre 
el 2013 vam dir que posaríem 
les fotos dels olímpics”, expli-
ca Francesc Oronich, delegat a 
Lleida de la Federació Catalana 
de Piragüisme. “En el seu dia 
vam posar la de Saül a Pequín, 

ara la de Quimet a Roma i ens 
queden per posar la de Damià 
Vindel a Atenes i les de Saül a 
Londres i Rio de Janeiro. Tant 
de bo també posem la de Tò-
quio 2020”, explicava Oronich 
a l’acte al qual també va assis-
tir el president de la Federació 
Catalana, el lleidatà Joan Ignasi 
Rosell; el regidor Joan Queralt; 
el delegat territorial d’Esports 
de la Generalitat, Joan Segura 

Homenatge a un pioner
Joaquim Larroya, olímpic a Roma 1960, ja té la seua fotografia al gimnàs del 
Centre Saül Craviotto || “També havia d’anar a Tòquio i Mèxic”, lamenta

PIRAGÜISME DISTINCIONS

i el president del Sícoris Club, 
Eduard Abella.

Larroya, de 81 anys, va agrair 
l’homenatge i va assenyalar que 
“estic orgullós que, tants anys 
després, el piragüisme lleida-
tà continuï donant olímpics”. 
Quimet explica que “fins fa tres 
anys encara anava amb la pira-
gua. Ho vaig haver de deixar 
quan em van posar pròtesi als 
genolls”.  I encara que han pas-

sat molts anys, continua lamen-
tant que, malgrat guanyar-se la 
classificació, no va poder acu-
dir a més Jocs Olímpics. “Havia 
d’haver anat a Tòquio 1964 i a 
Mèxic 1968”, explica. “però per 
a Tòquio jo era l’únic piragüista 
que va fer marca i van decidir 
que no hi anés perquè no hi ha-
via ningú més. I a Mèxic va ser 
l’alcalde, Casimiro Sangenís, 
que no em va donar el permís. 

Jo era funcionari municipal i em 
va posar com a excusa que als 
meus companys no els agrada-
ria que marxés tant de temps. 
Li vaig dir que prendria aquells 
dies de les meues vacances i em 
va respondre que demanés l’ex-
cedència. Decebut, em vaig re-
tirar amb 31 anys. No hi havia 
el suport d’ara. Havia d’haver 
nascut 15 anys més tard”, in-
sisteix entre rialles.

“ESTIC ORGULLÓS”

Larroya afirma que “estic 
orgullós que, tants anys 
després, Lleida continuï 
traient olímpics”

EFE

La Pobla de Segur, escenari de la fase intercomarcal de cros
❘ LA POBLA ❘ La Pobla de Segur 
es va convertir en la capital 
del cros amb la disputa, el 
cap de setmana passat, de 
la fase intercomarcal en to-

tes les seues categories, des 
de veterans fins a pollets 
P3. En la categoria oberta 
sènior, la victòria va ser per 
a Keren Quirós, mentre que 

en la masculina es va impo-
sar Javi Carrión. Chaimae 
Eddariouy i Joel Horcajada 
van ser els guanyadors en 
categoria juvenil.

Victòries de 
Djokovic i Zverev

El Sícoris, novè a  
la Copa d’Espanya

❘ LONDRES ❘ Novak Djoko-
vic va derrotar el croat 
Marin Cilic per 7-6 (7) i 
6-2 i va acabar invicte 
a la primera fase de les 
Finals ATP. Anterior-
ment, l’alemany Ale-
xander Zverev havia 
derrotat el nord-ameri-
cà John Isner per 7-6 
(5) i 6-3.

❘ LLEIDA ❘ El conjunt júni-
or del Sícoris Club va 
aconseguir la novena 
posició a la Copa d’Es-
panya de gimnàstica 
rítmica, que es va ce-
lebrar el cap de setma-
na passat a Múrcia. En 
aquest torneig només 
competeixen dos con-
junts per cada comuni-
tat autònoma.

Tàrrega acull 
demà el cros 
intercomarcal

ATLETISME

❘ TÀRREGA ❘ El càmping muni-
cipal de Tàrrega serà demà 
l’escenari de la 26a edició 
del Cros Intercomarcal, en 
la qual s’espera la participa-
ció d’uns 500 atletes. L’orga-
nització ha habilitat quatre 
circuits a l’Espai Felip Robi-
nat, a l’esmentat càmping, 
amb distàncies que oscil·len 
entre els 500 i els 8.000 me-
tres. Els més petits competi-
ran en distàncies entre els 40 
i els 80 metres. Les carreres 
començaran a partir de les 
10.30 hores. També s’hi po-
drà trobar diferents atracci-
ons infantils.

Els Rockets 
derroten els 
Warriors

BÀSQUET

❘ HOUSTON ❘ Els Rockets de 
Houston es van imposar 
per 107-86 als actuals cam-
pions de l’NBA, els Warriors 
de Golden State. Abans del 
partit, els Rockets van anun-
ciar l’acabament de la rela-
ció laboral amb Carmelo 
Anthony. 

Els Nuggets de Denver, 
amb 25 punts de Juancho 
Hernangómez, van apallis-
sar els Hawks d’Atlanta per 
138-93. Els Spurs, un altre 
cop sense Pau Gasol, que té 
molèsties, van perdre 116-
111 davant dels Clippers.
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