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La concentració contra el 
model de renovables aplega 
un·es 200 persones a Lleida 
El conseller Calvet s'obre ara a modificar el decret 
que les regula per evitar una "allau" de propostes 
Lleida 
REDACCIÓ/ ACN 

Lleida va viure ahir al matí una de 
les concentracions que van tenir 
lloc en Catalunya com a protesta 
contra el model de les energies 
renovables. Unes 200 persones 
es van concentrar a Francesc Ma
cià -la protesta estava prevista a 
la Plaça Sant Joan però una balla
da de sardanes de la Festa Major 
va propiciar un canvi de darrera 
hora- amb unes quantes pancar
tes i també van fer la correspo
nent lectura d'un manifest. A la 
concentració hi era pre~ent l'ex
consellera d'Agricultura Meritxell 
Serret. 

La mobilització estava organit
zada per la xarxa d'entitats i pla
taformes de Ponent i Pirineus, i 
comptava amb el suport del sin
dicat Unió de Pagesos. El respon
sable d'energies alternatives del 
sindicat, Jaume Pedrós, va afir
mar que les energies renovables 
són bones, però "el que no pot 
ser és que per la seva posada en 

marxa s'utilitzen terres que són 
molt bones per la pagesia". Va 
afegir que "el que no podem per
metre de cap manera és que cap 
pagès deixi de treballar per culpa 
d'aquesta circumstància". 

Les protestes es van repe
tir durant el cap de setmana i si 
dissabte el protagonisme va ser 
per al Pallars, ahir, a més de la de 
Lleida, que va aplegar les plata
formes de Ponent, n'hi va haver 
d'altres a l'Anoia, Bages i també a 
Tarragona. 

D'altra banda, el conseller de 
Territori i Sostenibilitat, Damià 
Calvet, es va obrir a modificar el 
decret d'energies renovables. En 
primer lloc, per clarificar els cri
teris pels quals es descarten els 
projectes per tal que els promo
tors els coneguin i s'eviti així una 
"allau" de propostes que acaben 
descartades i que "neguitegen" el 
territori. També es vol que les as
sociacions municipalistes entrin 
a la ponència que avalua els pro
jectes, per donar especialment 
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Edificis 'vermells' en el Dia 
Mundial de la Creu Roja 
Amb motiu del Dia Mundial de la 
Creu Roja, dissabte dia 8, edificis 
i infraestructures emblemàtiques 
de Lleida i d'altres localitats de 
Ponent es van il-luminar de color 

vermell. Va ser el cas de la Paeria i 
la subdelegació del Govern a Llei
da, de la Basílica de Tremp, Font 
de Santa Sofia, també de Tremp, 
o de l'Ajuntament de les Borges. 
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suport als micropobles. En de
claracions a TV3, va afirmar que 
després d'un any de funciona
ment de la ponència "convindria 
fer una sèrie de modificacions en 
el decret que encara el millorin". 
Entre aquestes, ha situat la clari
ficació dels criteris pels quals es 

descarten les propostes i la par
ticipació dels ens munitipalistes. 

D'altra banda, ha negat que 
la majoria de projectes estiguin 
impulsats per multinacionals. 
Segons Calvet, el 30% de les de 
parcs eòlics són de grans empre
ses i el6% dels fotovoltaics. 

Carles Rusiñol, reelegit 
coordinador a Lleida de 
la Joventut Nacionalista 
El col·lectiu de militants de la 
Joventut Nacionalista de Cata
lunya (JNC) al territori de les Te-
rres de Lleida va celebrar ahir la 
primera assemblea posterior al 
Congrés Nacional de l'orga nitza-
ció, celebrat el cap de setmana 
del 20 i 21 març. L'assemblea, 
realitzada a la ciutat de Lleida, • 
va donar inici amb la interven-

Martí Beleda 
ocuparà la 

presidència de 
l~ssemblea 

ció del Coordinador de Junts a 
la vegueria de Lleida, Eloi Ber
gós, el qual va agrair l'assistència 
de tots els presents i va mostrar 
una vegada més tot el suport del 
partit cap a l'organització juve
nil, qualificant-la com els joves 
del partit i el futur del país. 

En aquesta primera assem
blea, el col·lectiu de militants 
havia de renovar els càrrecs or-

gànics del territori, i per aquest 
motiu es van posar a elecció les 
dues candidatures presentades, 
la primera de Carles Rusiñol per 
ocupar el càrrec de coordinador 
territorial i la segona de Martí 
Beleta per ocupar el càrrec de 
president de l'Assemblea. Rusi
ñol i Beleta va exposar a tota la 
militància les idees i els planteja
ments de futur per al col· lectiu. 

Millora de la 
connectivitat 
digital al terme 
de Montoliu 
L'Ajuntament de Montoliu de 
Lleida impulsa la millora de la 
connectivitat digital del muni
cipi acollint les iniciatives d' ins
tal-lació de fibra òptica d'ope
radors diversos. Durant el mes 
de maig la companyia Adamo 
durà a terme el desplegament 
de fibra òptica a les llars del 
municipi, gràcies a un acord 
amb l'Ajuntament. D'altra ban
da, també s'està pendent de 
la proposta de nova línia de la 
Serosense per tal de dotar els 
nuclis del municipi de les mi
llors condicions possibles per al 
desenvolupament d'activitats 
econòmiques. 

Un accident de 
trànsit a Ciutadilla 
causa un ferit greu 
i dos menys greus 
Una persona va resultar ferida 
de gravetat ahir a la tarda en un 
accident a la C-14 a Ciutadilla. 
Es tracta d'un home que ha es
tat traslladat a l'Arnau de Vila
nova de Lleida. També hi ha ha
gut dos ferits menys greus. A La 
Coma i la Pedra, un jove de 18 
anys veí de Guixers va sortir de 
la carretera i, a Tarroja de Sega
rra, un home va resultar ferit i 
trasladat a l'Arnau de Vilanova 
en una altra sortida de via. 

Ferit en una cama 
a Vilagrassa mentre 
treballava amb 
un motocultor 
Un home que estava treballant 
amb un motocultor en una fin 
ca de Vilagrassa va resultar fe
rit ahir al matí quan una cama 
se li va enganxar a la màquina. 
Els bombers el van alliberar i un 
helicòpter del SEM el va t raslla
dar a l'Arnau de Vilanova. 

Una torre elèctrica 
a Almacelles pateix 
una petita explosió 
Una torre elèctrica es va in
cendiar i hi va haver una peti
ta explosió _ahir a la tarda a Al-_ 
macelles. Tot apunta a que un 
llamp en va ser la causa. D'altra 
banda, els bombers van treba
lla r en uns quants incendis de 
vegetació a Lleida, Mollerussa, 
M ira lcamp i Puigverd de Lleida. 
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