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INFRAESTRUCTURES ENDESA 

Sis milions per a la xarxa 
d'alta tensió del Pirineu 
Endesa ha construü una línia de 27 km i 98 torres metal ·liques 
amb l'ú ltima tecnología 11 N'han desballestat dos de centenaries 

E. F. 
ILLEIOA 1 Endesn ha i nvertit sis 
milions d'eu1·os en els treballs 
de reforma tecnologica d' una 
part de la xarxa d'alta tensió 
de l Pa llars J ussa i de la No
guet-a. L'objcctiud'aquests tre
balls és rcforc;ar la garant ía 
delt ransport d'electricitat, la 
qua l cosa ha de reve1'tir en be
neficis per a ls més de 16.000 
clients que deponen d'aqucsta 
infraes tructura. 

Els treballs han contempla! 
substit tLir dos línics cente nñri
es per una de nova const ruc
ció de 27 quilo metres. Aquest 
tram, que connecta la subes
tació de la Pobla de Segur i la 
de Ponts, permct atagmealtar la 
capacita! d 'adaptació davant 
de condicions mcteorologi
q ues adversos, millorant la 
fiabilitat i augmentant lapo
tencia que, originiia·iamcnt, 
t rnnsportavcn les a lt rcs dos 
Hnies. 

En les últimos setmanes 
s'han instnl·lat 98 torres me-

Van ser les encarregades 
de transportar l'electricitat 
a Barcelona des de la 
central de Capdella 

taHiques per trac¡ar la nova 
línia ac'!ria que compta amb 
ltna potencia mitxima de 152 
MVA per circuit. La infraes
t ructura s'ha const ru'it amb 
e lements d'última tecnología 
com nrllnnts que subs lilue i
xen els antics de porcellana. 
A més s'ha aprofitatl'obra per 
desplegar un cable de fibm op
tica. Aquesta nova línia deixa 
e n desías les dos linies cente
naries, que actualrnent s'estnn 
desm :m tcllam. 
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Operarls desmuntant la llnla centenll>rla al port de Comlols. 

Els últims t reballs han per
mes desmuntar fi ns ara més 
de 55 q uilo metres de cablat
gc i 177 torres metaHiques. 
Aquesta reforma redueix en 
un 40% e l nivell d'afectació 
delterritori entre e l Pallnrs 
i la Noguera, que passa deis 
410.000 metres q uadrats f ins 
ara als 250.000 rnctres q ua
d mts amb el nou trac¡at. En 
la reforma s'han incorporal 
clements por protegir tanl 
l'entorn com In nora i la fnunn. 

La Centra l de Capdella va 
ser la primera gran central hi
droclcct rica que es va posar 
e n mnrxa a l Pir ineu catala 
(1914} i va ser obra d ' Ener
gía Eléctrica de Ca lnluña 
(EEC). Aqucstn in staHació, 
junlamenl ambles de Seros, 
Capdclla, Molins, Camarasa 
i Tala rn, tenia perobjectiu de 
portar a clectricitat a Barce
lona. Les línies que ara s'han 
substituil són les que anavcn 
de Capdelln a Barcelona. 

+ Ajuntament de Prets 1 Sansor 

Edlcte de I'AJuntament de Prats 1 Sansor. sobre l'aprovacló ® la modilk:acló 
puntual del Pla Parclai "El Pla". (Exp 4412019) 

I:Aicaldla en data 2 t .01 2019 va aprovar lnlclaJrnent la modlflcacló puntual de 
varies qüesUons del Pla Parcial del sector"EI Pla" redactada pels serveis tecnlcs 
munlclpals 1 que afecten unlcamente a normatlves ele l'esmenta1 Pla. 

Segons alió que disposa el Decret Leglslaliu 112010, de 3 d'agost. pe! qual 
aprova el Text refós de la Llel ci'Urtanlsme. mod"lcat perla Llel312012, de 22 
de febrer, s'exposa al públic l'esmenlat expedlent pel termlnl d'un mes, 
mlijan¡;ant la publlcacló per mltja cl'edlctes en ol BOP de Lleida, en el tauler 
d'anuncls electrbnlc 1 la página web de la corporacló 1 en un mUja ele comunica
ció escrit d'ambit provincial per tal que pugul ser examina~ i si é~el cas, presen· 
tar les aHegacíons o reclamaclons que ho considerl oportunas, que seran 
resolles per la Corporacló. 

Prats 1 Sansor, 3 de lebrer del 2020 
!:Alcalde 
xavier Picas Pons 
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ENSENYAMENT PROTESTA 

Educació estudiara 
alternatives a tancar 
I'Angel Guimera 
E. F. 
1 81\LAGUER 1 La conselleria 
d'Educació estudia ra una 
proposta de I'Ampn de l'es
coln Angel Guimcrii de Ba
lagucr per ava luar si és via
ble evitar e l tancamenl pro
gressiu del centre, anuncia l 
la setmnm.l passada. Aixího 
va explicarahir !'alca lde de 
Balaguer, J ordi lgnasi Vidal, 
després d'unn reunió dime
eres a la tarda nrnb e l dclegat 
d'Educació a Lleida, Caries 
Vega, anembres de I'Aanpa i 
dos mediadors socials i edu
catius de la comunitat. Vi
da( va explicar que I'Am;pa 
es va compromelrc a p re
sentar unn proposta integral 
que pcrme ti l'exit escolar, la 
igLta ltat d'oporlunitats i la 
no-segrcgació. Pe rla scua 
part, la conselleria també es 
va comprome tre a estudiar 
aquesta Ft'Oposta. En aqucst 
sentit, e primer edil va as
scgurar que l'objcctiu " no és 
el tancament del coJ.lcgi sinó 
una cina pcr acabar a mbla 

segregació", va dir. "Fins ara 
el tancament de !'escota era 
l'única alternativa pcr evi
tar·ho, pero cal saber si exis
teix una altra manera que no 
passi per tnncar el col·legi". 
Fonts de la conselleria d'Edu
cació van confirmar a hirquc 
s'estudjara !'alternativa, en
cara que van assegura r que 

NEGOCIACIONS 

Durant la negociació 
amb Educacíó, I'Ampa 
ha desconvocar les 
protestes previstes 

el tancamenl progressiu del 
cent re continua endavant. 
Mentrestanl , ahir I'Ampa 
de l coJ.legi va desconvocar 
una concentració en la pla
~a Mercada! per denunciar 
la situnció i anunciar a !tres 
convocato rios pcr avui a !'es
tar enmig d'una negociació, 
van explicar. 

INVERSIONS PRESSUPOST PARTICIPATIU 

Torrefarrera tria en 
que invertira so.ooo € 
M.MOLINA 
1 TORREFARRERA 1 EJs vc'lllS de 
Torrefarrera han escoll it 
canviar elte rra del pati de 
!'escota La Crcu per un nitre 
de cautxú o gespa artificial 
(20.000 euros); mi llorar la 
iJ.Iuminaci6 de l'ita·ca del pi
pica i construir una marques
ina (12.000 euros); canvlar 
dos de les portes del consul
lori m edie por corrcdisscs 

f{).. Ajuntament de 
la Seu d 'Urgell 

(14.600 euros) i coJ.locnr 15 
senyals de 30 km/hora o! nu
cli urba (6.300 euros). Aques
tes sónles q uatre propostes 
més volndes de les 14 pre
sentarles del pressupost par
ticipatiu de la població per a 
aquest any, pera les quals hi 
ha destinada una partida de 
més de 50.000 euros. Aques
tes iniciativos han esta! vota
des pcr 356 ve'ins. 

Per tal que r'hl puguln presentar al.legaclonr. re rotmela lnlormacl6 pública 
l'npedlent les dades del qual er citen seguldament 

Núm. Expedlent 
Tllol 
Normallva aplicable 

SE-U RB-20t7 ·002 
Modiflcació núm 32 del PGOU (SUD-9. Ca Tonipall (2) 
L'art. 83 del Text refós de la Llel d urbanlsme (per remlssló 
de l'art. 94 TRLU); 1 rart. 8.5.a) del TRLU ll'art. 23 del 
Reglamenl ele la Uel d'Urbanlsme regulen la forma de 
realltz.lr la Informa el O pObllca. 

AprovaciO Inicial Organ Pie 
Data 03.02.2020 
Durada Un mes 
Estudl dais documants Secretaria de I'Ajuntamenl (PI. deis Oms. t. La Seu 

d'Uagell] en horarl d ollclna (De dllluns a dl>iendres de les 
09.00 a les 14.001 1 seu eltctrOnica de I'Ajuntamenla la 
qual es poi accedlr des de la plana web de i'Ajuntament 
(www.laseu.~l). 

La Se u d'Uroell, 6 de lebrer del 2020 
L'alcalde. 
Jorda F~brega Sabal6. 
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