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Rosse ló tindró un pare fotovoltaic 
per alimentar unO nova planta 
d'hidrogen verd a la fóbrica Alier 
Es tracta d'un projecte conjunt de !'empresa paperera i Atlas· 
Energy i s'espera que estigui enllestit de cara a l'any 2023 
l'empresa paperera Alier 
S.A planeja instaHar una · 
planta d'hidrogen verd a 
la seva fabrica de Rosselló 
del Segria. Per tal d'abastir
la d'energia neta, també 
comptara amb un nou pare 
fotovoltaic. 

Rosselló 
G.CASA NOVAS 

final estaria etiquetat com a 'hi
drogen verd' i no 'hidrogen gris', 
que és el que utilitza combusti
bles fossils durant l'electrolisis. 

Talam modifica 
la normativa 
perregular 
!'arribada de 
les renovables 

Rosselló podria ser el primer mu
nicipi del Segria en acollir una 
planta d'hidrogen 'verd'. Seria 
a les instal·lacions de la fabrica 
paperera Alier i estaria impulsa
da per la propia empresa i per la 
firma lleidatana Atlas Energia, les 
quals s'han associat per tirar en
davant aquest projecte. 

Aquesta energia renovable ne
cessiuia provindra de dos punts 
diferents, el primer sera d'un 
pare fotovoltaic de 6 megawatts 
i 12 hectarees d'extensió, que 
es preveu que estigui situat en 
uns terrenys annexos a la fabri
ca Alier, segons va explicar a LA 
MAÑANA el conseller delegat de 
Atlas Energy, Néstor Gutiérrez. 
Ara bé, durant la nit o quan no 
es pugui obten ir suficient energia 
de les plaques solars, la planta es 
connectaria a la xarxa estandard 
d'electricitat, pero "obtenint el 
comprimís per part de les electri
ques de que tota l'electricitat que 
arribara a la planta sera d'origen 
renovable", va explicar Gutiérrez. 

FOTO; LM./ La fabrica es troba a els afores de Rosselló del Segria 

L'Ajuntament de Talarn ha 
acordat iniciar un expedient 
de modificació de les nor
mes subsidiaries del muni
cipi amb l'objectiu "d'actua
litzar la normativa del sol no 
urbani~zable, i de regular les 
instal·lacions generadores 
d'energies renovabl~s". En 
aquest sentit, el Pie muni
cipal va acordar suspendre, 
durant el termini d'1 any, 
l'atorgament de !licencia i 
autoritzacions de projectes 
eolics o fotovoltaics, excep
te els d'autoabastiment. 

La planta s'espera que estigui 
enllestida l'any 2023 i serviría per 
extreure'n l'hidrogen separant-lo 
de l'aigua a través d'un procés co
negut com a electrolisis, el qual 
només utilitzaria fonts d'energia 
renovable i, per aixo, el producte 

L'hidrogen sera utilitzat per la 
propia empresa Alier a les seves 
turbines de cogeneració que uti
litza per reciclar paper i els servira 

per descarbonitzar un 10% el seu 
consum energetic, que fins ara 
era totalment provinent del gas 
natural. 

Segons van explicar els res
ponsables d'Atlas Energy, el pro
jecte esta pendent de rebre el 
financ;:ament deis fons 'next ge-

Almatret prepara les futures visites al 
Centre d'Interpretació de l'Energia 
L'Ajuntament d'Aimatret con
tinua treballant en el projecte 
'Aimia' amb l'objectiu de conver
tir la població en "referencia de 
l'experimentació i divulgació en 
materia d'energies renovables, 
combinant ecoturisme i apre
nentatge". Part d'aquest projecte 
és la construcció del Centre d'ln
terpretació de I'Energia, situat a 
les antigues Escotes de la pobla
ció i que compta amb un pres
supost d'uns 350.000 Euros, gai
rebé completament cobert per 
dues subvencions del Pla Únic 
d'Obres i Serveis de Catalunya 
(PUOSC) i del FEDER. 

Al llarg del mes de maig di
versos grups han visitat Almatret 
dins la prova pilot per avaluar i 
dissenyar les visites i activitats 
del futur Centre d'lnterpretació. 

FOTO: A.A./ Les antigues escoles acullen el Centre d'lnterpretació 

Els visitants han realitzat tallers 
sobre producció, transport, em
magatzematge i ús responsa-

ble de l'energia i han visitar als 
camps d'aerogeneradors o un 
hort solar fotovoltaic. 

neration' de la Unió Europea, 
pero esperen que de cara la tar
dor vinent ja estiguin aprovats 
i puguin comenc;:ar amb la cons
trucció. El projecte té un pressu
post total de 25 milions d'euros, 
deis quals la meitat provindrien 
d'aquests fons europeus. 

FOTO: A.T.S./ És el primer carregador públic i gratu'it del Baix Segre 

Nou carregador de vehicles 
eléctrics a Torres de Segre 
L'Ajuntament de Torres de Se
gre i la Comercialitzadora Torres 
Energia han instaHat del primer 
punt de recarrega per vehicles 
electrics i híbrids endollables a la 

via pública del municipi. Aquesta 
infraestructura s'ubica al carrer 
Angel Guimera, és la primera to
talment pública i gratuita que 
s'instal· la al Baix Segre. 
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Pugen la velodtat 
de contagi i els 
hospitalitzats a 
Catalunya 
El nombre d'ingressats per Co
vid-19 als hospitals catalans 
augmenta per segon dia conse
cutiu després de jornades d'im
portants baixades. Ara hi ha 
870 pacients ingressats, 13 més 
que en l'últim balan~. El nom
bre de pacients a les UCf conti
nua reduint-se i ara són 306, 9 
menys. Pel que fa a fa velocitat 
de propagació, I'Rt, puja cinc 
centesimes, fins a 0,86, mentre 
que el risc de rebrot es manté 
en 111. 

Des de l'inici de la pandemia 
s'han confirmat 676.863 casos, 
deis quals 623.144 per PCR/TA. 
Pel que fa a les morts, se n'han 
declarat dues més en les darre
res hores, 22.124 des de l'inici 
de la pandemia. 

E p ny re 1 tra 
11.067 positius i 91 
defuncions des de 
di f-

Espanya ha registrat 11.067 
nous positius de covid-19 des 
de divendres, fet que deixa fa 
xifra global en 3.647.520 des de 
l'inici de la pandemia. Pel que 
fa a les defuncions, des de l'úl
tim informe n'hi ha hagut 91, i 
ara la xifra és de 79.711. Anda
lusia encap~ala els contagis en 
els últims 7 dies amb 6.408, se
guida de Madrid amb 6.017. A 
Catalunya n'hi ha hagut 4.911 i 
al País Base 2.175. Des de l'inici 
de la pandemia, Madrid és on 
més contagis s'han acumulat, 
amb 710.024 casos. 

CONSEQÜENCIES DEL COVID-19 

Regions sanitaries de Lleida i l'AJ.t Pirineu i Aran 

Situadó a 23/05/2021 

Lleida Pirineu i Aran Lleida Pirineu i Aran Lleida Pirineu i Aran 

38.077 7.072 653 151 

Seguiment epidemiologic 

llEfDA CATAlUNVA ESPANYA MÓN 
_Po:_s_iti_u:_s ___ ..:;z4""'Su.1""4 .... 9 _Po_s_in_·u_s ----=6..:..7=6=.8=6=3 _Po_s_in_·u_s-'--_3;;...;';..:;;6-'4-'-7"".5;..:;;2=0 Positius 167.653.596 
Morts 80 Morts 22.12 Morts 79.711 Morts 3.480.642 
--------------==~ 

El risc de rebrot a la plana, per sota 
de l 00 per primer cop des del juny 
La demarcació de Lleida va sumar 
ahir 8 positius més de Covid (7 a 
la regió de Lleida i 1 a la del Pi
rineu), la xifra diaria més baixa 
des de fa molts mesos. Tot i aixo, 
com els contagis diaris no es do
nen per consolidats fins que ha
gin passat tres dies, aquesta xifra 
no es pot considerar encara com 
a definitiva. 

A la regió sanitaria de Lleida 
hi ha acumulats, des de l'inici de 
la pandemia, 36.847 casos con
firmats per PCR/TA, 6 més. Són 
38.077 si es tenen en compte to
tes les proves (7 casos més). No 
hi ha hagut cap altra defunció. De 
fet, és la primera vegada des del 
26 de juny al3 de julio! que es re
gistra una setmana sencera sen
se cap mort per Covid a la regió 
sanitaria. 

Risc de 
rebrot 
comarcal R. 

El risc de rebrot entra a la zo
na moderada, amb un valor de 98 
(-3), també per primera vegada 

des de la setmana del 14 al 
20 de juny de 2020. 

La velocitat de 
propagació pu
ja dues centesi-

mes, fins a 0,79. 
La setmana del 7 

al 13 de maig era de 
0,64. La taxa de con

firmats per PCR/TA se 
situa en 47,5 per cada 

100.000 habitants i la inci
dencia a 14 dies és de 121. 

El 3,65% de les proves que es 
fan surten positives. 

les persones ingressades amb 
Covid-19 als hospitals públics i 
privats de la Regió Sanitaria de 
lleida baixen a,..67, deu menys 

qye divendres passat. El nombre 
de pacients a les UCI es manté en 
11. 

Per centres, I'Arnau de Vila
nova té 41 hospitalitzats per Co
vid-19, deis quals 34 a planta i 
7 a I'UCI; el Santa Maria, 9, deis 
quals 6 a planta i 3 a I'UCI, i els 
hospitals privats tenen 17 ingres
sats per coronavirus, 16 a planta 
i 1 a I'UCI. 

La regió sanitaria de I'Ait Pi
rineu i I'Aran acumula 6.702 ca
sos des de l'inici de la pandemia, 
un més, i 7.072 sumant totes les 
proves (un cas més). Un total de 
151 persones han mort des de 
l'inici de la pandemia, cap més. 
Amb el darrer, ja són 16 períodes 
de set dies sense cap mort per 
Covid al Pirineu 

El risc de rebrot baixa 24 punts, 
fins a 113, mentre que la setma
na anterior era de 190. L'Rt baixa 
set centesimes, a 0,81. En !'ínter
val anterior se situava en 0,91. La 
taxa de confirmats per PCR o TA 
és de 42 per cada 100.000 habi
tants. la incidencia a 14 dies és 
de 137. El 3,34% de les proves 
que es fan donen positiu. Hi ha 8 
pacients ingressats (-1). 

Analitzant el risc de rebrot per 
comarques, la situació ha millo
rat en les darreres hores a la No
guera i el Pallars Jussa, que han 
baixat de zona carabassa (risc 
moderat) a zona groga (risc baix). 
També baixa de nivell de perillosi
tat la Val dAran, que comparteix 
zona verda amb I'Aita Ribagor~a, 
on s'ha arribat al risc zero. 

El risc de rebrot també baixa 
lleugerament a a I'Urgell i el Pla 
d'Urgell, el Solsones, I'Ait Urgell i 
el Pallars Sobira. 

Per contra, el risc puja a la Se
garra, que torna a estar en zo
na vermella en superar els 100 
punts, i també al Segria i la Cer
danya. 

Més del 55% de persones 
del grup de 50 a 59 anys 
ja porta la primera dosi 

facilitades per Salut. 
En les darreres hores s'ha po

tenciat la primera vacuna al grup 
de 50 a 59 anys i la segona als de 
70 a 79 anys i més de 80. 

A tot Catalunya hi ha 2.711.651 
catalans vacunats contra la co
vid-19 amb una dosi, 4.691 més 
que fa 24 hores; i 1.168.000 per
sones amb dues dosis, 8.879 més. 
Són 1.252.660 les persones amb 
la pauta completa, 9.077 més. 

Vacunació per grups a Lleida i l'Alt Pirineu i Aran 

Un total de 138.970 persones de 
la regió sanitaria de Lleida es
taven ahir vacunades contra el 
Covid-19 amb una dosi, i 62580 
persones amb dues dosis. Pel que 
fa al Pirineu, són 26.656 i 11.043 
persones, respectivament. 

Són 67.559 persones a Lleida 
i 11.780 a I'Ait Pirineu i Aran les 
que tenen ja la pauta completa. 
D'aquesta manera, el 37,5% de la 
població de fa regió de lleida i el 
38,3% de la del Pirineu ja ha rebut 
la primera punxada de la vacuna i 
el18,2% i 16,9%, respectivament, 

Accelerada en 
la segona per a 
majors de 70 

té la pauta completa. Si només 
es tenen compte els majors de 
16 anys, les xifres són del 44,3% 
i 44,4% de la població amb una 
primera dosi contra el Covid-19 i · 
el 21,5% i 19,6% amb la immunit
zació completa, segons les dades 

D'aquesta manera, el 34,7% 
de la població de Catalunya ja ha 
rebut la primera punxada de la 
vacuna i el 16% té la pauta com
pleta. Si només es tenen compte 
els majors de 16 anys, les xifres 
són del 40,8% de la població amb 
una primera dosi contra la co
vid-19 i el18,8% ambla immunit
zació completa, segons les dades 
del Departament de Salut. 

• El criteri general és l'administració de dues dosis pero es contemplen dues excepcions: 
• Productes monodosi (Janssen) 
·Persones de 65 anys o menys amb un diagnostic de COVID· l9 previa l'administració de la 
primera dosi 
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