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Catalunya té 
62 ingressats 

' menys, pero 
declara668 
positius més 
El nombre d'ingressats per co
vid-19 a les UCI ha baixat fins a 
261, nou menys en les últimes 
24 hores, segons el darrer ba
lanç del Departament de Salut. 
També baixen els pacients hos
pitalitzats en planta: ara són 
714, el que suposa 62 menys. 
La velocitat de propagació, I'Rt 
es redueix una centèsima i se 
situa en 0,95, mentre que el 
risc de rebrot disminueix fins 
a 107, un punt menys. La inci
dència a 14 dies també baixa i 
passa de 113,66 a 112,74. 

S'han declarat 668 nous ca
sos confirmats per PCR o TA, 
amb un total de 626.597 des de 
l'inici de la pandèmia (681.040 
amb tots els tests). El 3,85% de 
les proves de la darrera setma
na ha donat positiu. S'ha infor
mat de 8 morts, amb un total 
de 22.165 defuncions en tota la 
pandèmia. 

El risc de rebrot era de 116 
entre el 12 i el 18 de maig i 
baixa a 107 en l'últim interval. 
Pel que fa a I'Rt, es redueix una 
cent~sima fins a 0,95, per so
bre del 0,79 de la setmana an
terior. La incidència a 14 dies és 
de 112,74 entre el19 i el 25 de 
maig, per sota dels 145,99 de 
l'interval anterior. Pel que fa 
als casos confirmats per PCR o 
tests d'antígens, en el període 
del19 al 25 de maig n'hi va ha
ver 4.033, xifra inferior a l'inter
val anterior (4.694). 

CONSEQÜÈNCIES DEL COVID-19 

Regions sanitàries de Lleida i 11\.lt Pirineu i Aran 
Situació a 28/05/2021 

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

38.204 7.101 653 153 

Seguiment epidemiològic 

LLEIDA CATALUNYA ESPANYA MÓN 

.;...Po~s.;.;;iti;..:;.u.::..s ___ ..;;;:4:;:::5;!.::.3~0=5 _Po_s_iti_·u_s ----=6=8=1.::.;:04:...:.=.0 _Po_s_iti_·u_s __ .::..3·:...::6:...:;6:...:;8.::...6:...:;5~8 Positius 170.217.027 
Morts 806 Morts 22.165 Morts 79.905 Morts 3.539.716 
-------~~~ 

Lleuger repunt del risc de rebrot 
en la majoria de les comarques 
La demarcació de Lleida va sumar 
ahir 34 positius més de Covid (29 
a la regió sanitària de Lleida i S a 
la de l'Alt Pirineu i Arant però cap 
altra defunció a causa del corona
virus. 

A la regió sanitària de Lleida 
hi ha acumulats, des de l'inici de 
la pandèmia, 36.957 casos con
firmats per PCR/TA 20 més. Són 
38.204 si es tenen en compte to
tes les proves (29 més). Un total 
de 653 persones han mort per 
coronavirus des de l'inici de la 
pandèmia, cap més en les darre
res 24 hores. 

El risc de rebrot puja tres punts 
i se situa en 97, per sota del regis
tre de la setmana anterior, quan 
era de 110. La velocitat de propa
gació s'incrementa una centèsi
ma, fins a 0,90. La setmana del12 

Risc de 
rebrot 
comarcal 

al lS de maig era de 0,76. La taxa 
de confirmats per PCR/TA se si
tua en 45 per cada 100.000 habi-

tants i la incidència a 14 dies 
és de 106. El 3,52% 

de les proves 
que es fan sur
ten positives. 

Pel que fa al 
nombre de perso

nes ingressades amb 
Covid-19 als hospitals 

públics i privats de la 
regió sanitària de Lleida, 

el darrer balanç és de di
vendres, quan n'hi havia 48. 

Els ingressats a les UCI eren 
11. 

Per centres, l'Arnau de Vilano
va tenia ahir .. divendres 33 hospi
talitzats per Covid-19, dels quals 
24 a planta i 9 a I'UCI; el Santa 

Lleida té 19 grups escolars 
en quarantena i tres .centres 
rurals tancats per Covid-19 

Prop de 4.000 desallotjats en 
una nova nit de 'botellons' a 
diferents punts de Barcelona 

La demarcació de Lleida tenia 
ahir un total de 19 grups escolars 
confinats, tres menys que el dia 
anterior, segons les dades diàries 
que facilita el Departament d'En
senyament. 

Aquests 19 grups confinats 
suposa que 386 alumnes i 58 
professionals dels centres pú
blics i privats de la demarcació 
es troben ara en quarantena. 
L'escola que en té més ara ma
teix a la demarcació de Lleida és 
la dels Maristes de Lleida, encara 
amb tres grups en quarantena. 
A més, i com el dia anterior, els 

tres únics centres de Catalun
ya que estan tancats en tenir 
tots els alumnes en quarantena 
són de la demarcació de Lleida. 
Es tracta de les escoles Porte
lla Blanca i la Pere Sarret, totes 
dues de la ZER Baridà-Batllia, 
a Lles de Cerdanya i Montellà i 
Martinet, respectivament; i l'es
cola Sant Bonifaci - ZER Riu Set a 
Vinaixa (Garrigues). 

A Catalunya, els grups esco
lars confinats ón 462, un més 
que en el darrer balanç. Repre
senten el 0,64% dels aproxima
dament 72.000 totals. 

Un total de 3.959 persones van la setmana anterior. Fonts de la 
ser desallotjades la matinada de policia local van informar que, de 
dissabte de diversos botellons les gairebé 4.000 persones desa
i concentracions festives en 31 llotjades, unes 1.200 ho van ser 
punts de la ciutat de Barcelona, de les platges de la ciutat. 
en un operatiu dut a terme de , Els agents van dissoldre tam
manera conjunta entre la Guàrdia bé concentracions festives en els 
Urbana i els Mossos d'Esquadra. punts habit uals d'aquest ti pus de 

Fonts dels Mossos van explicar convocatòries a la ciutat, com el 
a EFE que les aglomeracions en passeig de Born. 
què van actuar a la nit suposen Els Mossos, per la seva banda, 
un descens del trenta per cent van dissoldre cap a les tres de la 
respecte a les de la nit de diven- matinada un botellón al passeig 
dres anterior i que, en termes Lluís Companys, al costat de l'Arc 
generals, la passada matinada va de Triumf, on van identificar una 
ser "menys conflictiva" que fa· de persona i van denunciar una alt ra 

Maria, 7, dels quals 6 a planta i 1 
a I'UCI, i els hospitals privats te
nien 8 ingressats per coronavirus, 
7 a planta i 1 a I'UCI. 

La regió sanitària de l'Alt Pi
rineu i l'Aran acumula 6.726 ca
sos des de l'inici de la pandèmia, 
quatre més, i 7.101 sumant totes 
les proves (S casos més). Un total 
de 153 persones han mort des de 
l'inici de la pandèmia, les matei
xes que fa 24 hores. 

El risc de rebrot baixa cinc 
punts, fins a 69, mentre que la 
setmana anterior era de 147. L'Rt 
es manté a 0,66. En l'interval an
terior se situava en 0,92. La taxa 
de confirmats per PCR o TA és de 
33 per cada 100.000 habitants. 
La incidència a 14 dies és de 103. 
El 2,62% de les proves que es fan 
donen positiu. Hi ha S pacients 
ingressats, un menys que en l'úl
tim balanç. 

PER COMARQUES 

El risc de rebrot va repuntar 
ahir lleugerament en bona part 
d~ les comarques de Lleida. l a 
Noguera, l'Aran i el Pallars Sobirà 
van deixar de ser zona taronja per 
passar a tenir alt risc en superar 
els 100 punts de risc de rebrot. 
Per la seva banda, l'Urgell i el Pla 
d'Urgell es mantenen encara per 
sota del llindar e[s 100 punts, 
però el seu risc ha crescut en les 
darreres hores~ 

La comarca on el risc de rebot 
continua incrementant-se sense 
fre és les Garrigues, que encapça
la ara aquest índex a Catalunya, 
seguida del Solsonès, que ha mi
llorat durant el darrer dia però 
que continua per sobre dels 300 
punts. 

Per contra, el darrer balanç 
mostra una millora del Pallars 
Jussà, que passa a ser zona verda, 
i de l'Alt Urgell, que baixa a zona 
groga. 

per incompliment de la normati
va municipal. 

En altres punts de la ciutat, els 
Mossos van denunciar a altres 
46 per no complir les normes so
bre ús de la mascareta i guardar 
la distància de seguretat, i altres 
52 per excés d'alcohol, a més 
d'obrir expedient a un local per 
estar obert més enllà de l'horari 
permès. 

D'altra banda, t res detinguts, 
126 denúncies per venda ambu
lant i 1.300 llaunes i altres ob
jectes decomissats és el balanç 
d'un operatiu de divendres al 
vespre-nit de Mossos i Guàrdia 
Urbana de Barcelona. El disposi
tiu policial es va produir al Born, 
la Barceloneta i el front marítim 
de la capital catalana, i es va cen
trar contra els lladres multireinci
dents i els venedors ambulants. 
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Jornada amb 
·cinc accidents 
de trànsit a 
les carreteres 
lleidatanes 
La Demarcació de Lleida va viure 
una jornada amb cinc accidents de 
trànsit a les carreteres. Un cotxe i 
una moto van col·lidir divendres a 

la nit (00.46 hores) a la Pobla de 
Segur i el motorista va resultar fe
rit lleu. Ahir, a les 11.54 hores, dos 
t urismes van xocar a la rambla de 

la Generalitat, a Almacelles. En 
aquest cas, no va haver-hi ferits. 
Dos turismes van col·lidir a Mon
tferrer i Castellbò (14.47) amb un 

ferit lleu i un altre cotxe va xocar 
contra una pedra a Torres de Segre 
(17.03). I a Vila-sana (18.43), un ve

hicle va caure per un desnivell. 

Rescaten dos 
excursionistes 
accidentats a 
Peramola i a 
la Vall de Boí 
Els Bombers van rescatar ahir a 

dos excursionistes accidentats 
a Peramola i la Vall de Boí. En el 
primer servei, emergències va 
rebre un avís a les 13.09 hores 

d'una persona que s'havia fet un 
esquinç al turmell mentre realit
zava una ruta per la serra de Sant 
Honorant de Peramola. Una hora 
més tard, a les 14.48 hores, un 

grup de sis persones va informar 
que un integrant del grup es tro
bava malament i que patia símp

tomes d'hipotèrmia a la Punta Al

ta de Comalesbienes. En tots dos 
serveis es van activar els GRAE. 

~ LONJA DE MERCOLLEIDA 
- ' 

GANA DO CRUZADO PIUlO ttf. 

80-Z40kQ 
E SUPER EXTRA 4.2Z 
U EXTRA 4.03 
R PRIMERA 3.83 

339 

4.16 
U EXTRA 3.97 

R PRIMERA 3.77 

O SffiUNDA 3.33 

E SUPER EXTRA 4.11 

3.94 

3.69 
3.12 

4.19 ·0.01 
U O:TRA 4.04 ·001 
R PRIMERA 3.78 ·0.01 

OSEGUNOA 3.65 0.01 

- (nliCIIo) 331-370 q 
E SUP[R EXTRA 4,06 ·0,01 

U EXTRA 3.87 ·0.01 
R PRIMERA 3.71 ·001 

O SEGUNOA 361 ·0.01 

è371kt 

E SUPER EXTRA 3.94 0.01 
U EXlRA 3.81 ·0.01 
R PRIMERA 360 ·0.01 
O S[GUtlOA 333 ·0.01 

200 KG CANAl SIC 

300 KG CANAl SIC 

PRIMERA 3 59 ·0.04 

SEGUNOA 347 ·004 

Precios de compra de ganado en peso canal 
expresado en euros/kg/canal. (R) Regularizac1ón 

PORCINO 

CEROO SHECTO 

CEROO DE llEIDA 

CEROO GRASD 

CEROA 

LECHÓN 20 K 

ov o 
CORDERO OE 19 A 23 KG 

CORDERO DE 23,1 A 25 KG 

CORDERO DE 25.1 A 28 KG 

CORDERO DE 2B.T A 34 KG 

CORDERO DE 34 KllOS Y MAS 

OYEJAS DE YIOA 

OESHECHO PRIMERA 

PI El FINA DEl PAfS 

PIEl CRUZADA 

GANADOPARA 
CEBO 

MA .HO FRISÓN 

50 KllOS 

55 KILOS 

60 KllOS 

r!E B A rRISON 

40·45 KllOS 

45·50 KllOS 

60 KllOS 

60·65 KllOS 

65·70 KllOS 

50·55 KllOS 

55·60 KllOS 

60·65 KllOS 

E O 

(M) 60·65 KllOS 

(M) 70 KILOS 

(HI 60·65 KILOS 

(H) 65·70 KllOS 

1547 •0.017 

1.535 •0017 

1.523 •0,017 

0.810 

51.00 

Olf 

3.41 

3,32 

3.17 

3.02 

3,05 

75,00 

0.70 

6.50·7.00 

1.50·2.00 

130 (=) 125 (=) 135 (=) 

ISO (=I 155 (=) 160 (=) 

170 (=) 175 (=) 180 (=) 

75 (=) 75 (=) 

380 (=) 380 (=) 

420 (=) 430 (=) 

460 (=) 470 (=) 

155 (=) 150 (=) 

165 (=) 200 (=) 

225 (=) 240 (=) 

Decomissen lO quilos·d/heroïna i 
300.000€ en efectiu en r operatiu 
antidroga a Lleida i Balaguer 
La investigació s'ha estès a altres municipis de l'Estat 

BALAGUER 
REDACCIÓ I ACN 

Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia 

Civil van trobar grans quantitats 
de droga i 300.000 euros en efec
tiu en el marc de l'operació contra 

el tràfic de drogues que van dur a 
terme aquest dimarts a Balaguer i 
Lleida, segons han indicat a I'ACN 

fonts pròximes al cas. En concret, 
en la vintena d'entrades i registres 

que es van fer en el marc del dis

positiu policial es van interceptar 
10 quilos d'heroïna, a més a més 
de cocaïna i marihuana. 

Les mateixes fonts també apun
ten que la investigació s'ha estès a 
altres comunitats de l'estat espan

yol. En l'operatiu es van detenir 16 
persones, 13 de les quals estan en 
presó provisional i sense fiança, 

mentre les altres 3 han quedat en 
llibertat provisional amb mesures 
cautelars. Cal recordar, tal com va 

informar aquest diar i, que el jut-

FOTO: Tony Alcantara I Un dels detinguts en l'operatiu policial ____ ,. ________ ·------------- --·· ..... ·---· .. ____ __ _ 

--. 

jat d'instrucció número 1 de Bala
guer va ordenar divendres presó 

provisional comunicada i sense 
fiança per a 13 dels 16 detingut s 
dimarts a Lleida i Balaguer en el 

marc d'una operació contra el trà-

fic de drogues. En aquest sentit, 
tres persones més van quedar en 
llibertat provisional amb mesures 

cautelars. Fonts pròximes apunten 
que la investigació s'ha estès a al

tres municipis de l'Estat. 

LONJA DE IMERCOLLEIDA COTIZACIONESDEL24Al23DEMAYODE2021 

Trigo nacional Forra¡ero Disponible Scd lleida 241.00 
Trigo importación PE72 Forrajero UE Disponible S/ Tarr/almacén 240.00 

-=-rr....:1g-o i,...m:....po-rta....,ci7ón...,.P.,..,E 7-2 - - - --Fo-rra-'-je-ro.,.uE=-------M-'ay-o·j,...un...,.io--...,.S/:-::Ta-rr7/a,.--lmacén 240.00 

Cebada nacional PE 62 Disponible Scd lleida 219.00 

Maíz Nacional Disponible Scd lleida 271.00 
Maíz lmportación Disponible S/Tarr/almacén 269.00 
Colza en grano 42% Disponible Scd Tàrrega 490.00 
Centeno Disponible .,. Sl Tarr/almacén 21B,OO 
Triticale Disponible S/Tarr/almacén 

Harina de soja lmportación 47% Disponible S/ Tarr/Barna/almacén 402,00 

Harina de girasol lntegral28% Disponible Sco. Tàrrega 245.00 _ _ _;_ _______ _ 
Harina de girasol lntegral28% Disponible S/ Tarr/almacén 
Harina de girasol Alta protefna 34·36% Disponible S/ Tarr/almacén 326.00 
Harina de colza OD Disponible Sc o. Tàrrega 325.00 
Harina de colza 00 lmportación Disponible S/ Tarr/almacén 338.00 
Pul pa de remolacha lmportación Disponible S/ Tarr/almacén 245.00 
DOG EE.UU. lmportación Disponible S/ Tarr/almacén 340.00 
Guisantes lmportación Disponible S/Tarr/almacén 300.00 
Grasa animal UE 10·12% Disponible Scd lleida 1.045.00 
~-~------~~~--~~---~~~ 
Grasa animal Nacl0nal3·5% Disponible Scd lleida 1.090.00 
Aceite de soja Crudo Disponible S/Barna/extrac. 1.225.00 
Fosfato monocalcico Granel Mayo Scd lleida 580.00 
Fosfato bicalcico Granel Mayo Scd lleida 500,00 
Salvado de trigo Hoja/granel Disponible Sc o lleida 245.00 
Salvado de trigo Harini lla/granel Disponible Sco lleida 215.00 
Salvado de trigo Cuarta/granel Disponible Sco lleida 204,00 
Euro/tonelada a 30 dias. (P) preYto, (T) tolva. (') contado (' ") pago a IS d(as Sc/Scd/Sco sobre camión /destino/ ongen 

FO RAJES DESI' 'DRATADOS 

Granulado Alfalfa la. 205.00 

Granula do Aif alfa 2a. 15·16% ID-12% 188.00 

Ba las deshidratadas Extra >18% 12·14% 200.00 •5.00 

Ba las deshidratadas la. 17·18% 12·14% 190.00 •5.00 

Ba las deshidratadas 2a. 15·16% 12·14% 175.00 •5.00 
Oesh1dratados: precio de venta Industria. Euro/Tonelada. En rama. prwo de compra al productor, sin portes. Colltaciones 
refendas a pago a 30 días. en posoción fabrica. (R): regularización 

ELoco-o 
Amarillo Calibre 8 
Bla nco Calibre A 
Pavia Calibre B 
Pavia Calibre A 

NEC7AR,N. 
Amarilla Calibre A · 
Blanca Calibre A 

P~ AGUAYO 
Paraguayo Calibre A/B 

PE, A 

Ercolini 50• A.C. 

MIN MAx. 

Conference 60• 65 BO 
Conference 65• 90 105 
Blanquilla 58• 35 ' 45 

_A~Iej~an~dr~in~a6~5·----~40~- 45 
Devoe 60• 40 45 

NZ... 
Gala 70• >70% color 
Rojas 70• 40 45 
Fuji 70• >70% color 75 85 
Granny 70• 45 55 

~G~old~en~7~0·----~ss _ _ ~65~-
Golden 75• 65 BO 

70 80 - - - -
Manzana 90 100 
Melocotón amari! lo crem. 

Los prec los de industria son eu ros/tonet ada. Precios 
referides a pn mera ca lidad, s in envase. Cotizaciones 

tijada s según el reglamento de mercado 
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EL DEBAT SOBRE LES ENERGIES RENOVABLES 

La demarcació rebria en IBI més 
de tres milions anuals si s/ acaben 
fent els parcs eòlics projectats 
Segons dades de la patronal referents a les Garrigues, el Segrià 
i la S-egarra que també estimen un increment de llocs de treball 
Lleida 
S.MART[/J .CASTELLÀ 

La Ponència d'Energies Renova
bles ha considerat viables fins a 
la sessió del dia 17 de maig del 
2021 gairebé 35 parcs eòlics a les 
comarques del Segrià, les Garri
gues i la Segarra. Gairebé 35 per
què alguns abasteixen diferents 
comarques a la vegada. Aquests 
parcs suposarien la projecció de 
328 milions. No obstant això, ha
ver rebut el caràcter de viable no 
és garantia que s'acabin fent i, 
de fet, en alguns casos es tracta 
d'una viabilitat que està condicio
nada perquè s'encavalquen entre 
ells, per tant, si s'acabessin fent, 
alguns no es podrien construir 
perquè coincideixen en la ma
teixa zona. En números, això es 
tradueix en què dels 328 molins 
previstos 273 serien els que s'aca
barien construint. És per això que 
per dur a terme aquest reportat
ge s'han fet servir les dades cor
responents a l'escenari baix, és a 
dir, als parcs eòlics que s'acabari
en construint amb menys potèn
cia i amb menys molins per partir 
d'unes dades de referència. 

Partint d'aquesta premissa i 
d'acord amb les dades facilitades 
per la patronal eòlica EolicCat, la 
demarcació de lleida rebria per 
la instal-lació d'aquests parcs un 
total de 3,2 milions d'euros anu
alment en concepte d'IBI - BICE 
al quadre-, dels quals 1,2 milions 
serien pels ajuntaments de la Se
garra on s'instal-larien els parcs 
eòlics; 1,3 milions pel Segrià i 
617.000 eu ros per les Garrigues. 

També de forma anual, la de
marcació rebria una mica més 
d'un milió en concepte d'IAE 
-l'impost sobre Activitats Eco
nòmiques-. Cal tenir en compte 
que una part d'aquest impost el 
rebrien els municipis d'aquestes 
comarques però la part restant 
el rebria la Diputació de Lleida, 
concretament una mica més de 

••• -? 

FOTO: Salvador Miret (ACN)/ Els parcs que han rebut la viabilitat de la Ponència no tenen garantida al cent per cent la seva construcció final 

COMARCA 

Segarra 

Segrià 

Garrigues 

LLEIDA 

Inversió 

379.701,61 

335.005,62 

149.167,5 

863.874,73 

En la llicència 
d'obres se 
superarien els 37 
milions d'euros 
si s'acabessin 

*En milers dèuros. Dades facilitades per EolicCat en instal·lant 
lèscenari baix 

COMARCA ICIO IAE Municipi IAEDiput BICE 

Se_garra 15.104 398,8 195,5 1.286,4 

Segrià 15.336,9 407,8 163,1 1.306,2 

Garrigues 7.247,8 229 91,6 617,3 

LLEIDA 37.688,7 1.035,6 414,2 3.209,9 

*En milers dèuros. Dades facilitades per EolicCat en lèscenari baix 

COMARCA . Construcció Op. directes Op. Indirectes 

Segarra 865 144 173 

Segrià 732 122 146 

Garrigues 295 49 59 

LLEIDA 1.892 315 378 
*En milers dèuros. Dades facilitades per EolicCat FOTO: ACN/Imatge detall d'un aerogenerador 
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4.000 euros. 

Altres dades destacables són 
les que fan referència a I'ICIO 
- l'impost sobre construccions 
d'instal-lacions i obres- pel qual 
la demarcació de Lleida rebria 
37,7 milions, sent les Garrigues 
la comarca on menys diners ar
ribarien corresponents a aquest 
impost. 

D'altra banda, amb la instal
lació dels parcs, Lleida rebria un 
total de 863,87 milions d'euros 
d'inversió. Concretament, la Se
garra rebria 379,7 milions d'eu
ros, mentre que el Segrià i les 
Garrigues en rebrien 335 i 149 
respectiva ment. 

LLOCS DE TREBALL 

Més enllà dels beneficis que 
els consistoris puguin rebre en 
matèria d' impostos i inversió, les 
dades facilitades per la patronal 
eòlica posen de manifest els llocs 
de t reball que també suposari
en. Així, pel que fa a l'ocupació 
es generarien gairebé 2.000 llocs 
de treball durant la construcció, 
el major gruix del qual aniria a la 
Segarra, seguida del Segrià i les 
Garrigues. 

Cal tenir en compte que aques
tes xifres fan referència a perso
nes contractades durant l'any, és 
a dir; el nombre de llocs de treball 
que es generarien si tots els parcs 
eòlics es construeixen en un any. 
Al mateix temps, els llocs de tre
ball relacionats amb l'operació i 
el manteniment, afirmen des de 
la patronal, "són pecmanents du
rant tot el període de vida ope
rativa de les instal-lacions, uns 
25 anys". En aquest àmbit també 
destaquen els llocs de treball que 
es crearien de forma indirecta, 
378 a la demarcació, mentre que 
els directes en operació serien de 
315. 

MUNICIPIS 

Aquestes són xifres globals 
facilitades per la patronal que 
permeten dibuixar una imatge 
econòmica de la instal-lació dels 
parcs eòlics en aquestes tres co
marques, on n'hi ha més de pro
jectats. A escala de municipis, un 
dels que s'ha manifestat ober
tament a favor d'instal-lar parcs 
d'energies renovables és Castell
dans. En el seu cas es tracta de 
parcs solars i l'ajuntament rebria 
300.000 euros anuals en matèria 
d'IBI si s'instal·lessin els parcs que 
s'hi projecten. 

L'alcalde Conrad Llovera con
cretava també que en l' impost 
de construcció (ICIO) es rebria 
un milió d'euros i denunciava la 
"demagogia" i la "manipulació" 
de les plataformes cont ràries a 
la massificació de les plantacions 
d'energies renovables. 
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"Existeix el perill d'una fuga 
d'inversions cap a l'Aragó" 
Lleida 
S. MARTÍ 

La possibilitat que s'apliqui una 
moratòria als gran projectes 
per instal-lar centrals d'energies 
renovables fa temps que està 
sobre la taula i, fins i tot, ERC i 
la CUP van incorporar aquesta 
opció dins els seu acord d'in
vestidura. Des de la patronal 
eòlica EolicCat asseguren que 
"és una mala idea". "Portem 10 
anys sense inversions" recor
da el gerent de l'entitat, Jaume 
Morron, que explica que ara 
que gràcies al nou Decret de 
les energies renovables els in
versors han tornat a confiar en 
Catalunya per portar els seus 
projectes " l'amenaça d'una mo
ratòria" torna a generar inesta
bilitat i confusió en el sector. 

"El capital vol estabilitat i si 
a Catalunya no es garanteix els 
inversors marxaran cap a un al
tre lloc" explica el representant 
de la patronal eòlica. "Existeix 
el risc que els promotors s'em
portin el projectes cap a l'Ara
gó i amb ells els beneficis eco
nòmics per al territori que els 
acompanyen". 

Morron lamenta que si això 
passes s'acabaria fent l'energia 
renovable en un altre lloc que 
es quedaria els llocs de tre
ball, els impostos que paguen 
aquests projectes i aquí "ens 
quedarà un territori ple de lí
nies de molt alta tensió" per 
transportar l'energia neta que 
es fa en un altre lloc. 

Morron explica que hi ha 
projectes d'inversos de Suïssa, 
Alemanya, Estat Units, Xina o 
Noruega entre altres països que 
han apostat per Catalunya per
què els genera confiança. Però 
si aquesta confiança es perd 
no tindran problemes en anar
se'n a qualsevol altre indret. En 
aquest sentit afirma que la in
versió en energia eòlica un cop 
feta no és deslocalitzable. "Els 
beneficis i els llocs de treball 
es quedaran aquí mentre duri 
la vida útil de les centrals eòli
ques" afirma. El gerent recor
da que a Catalunya hi ha actu
alment sobre la taula projectes 
que suposarien uns 6.600 me
gawats d'energia i que aquest 
és el camí que s'ha de seguir 
cap a un canvi de model i tam
bé cap a la sobirania energètica 
que necessita el país. 

FOTO: AO./ Imatge d'una de les concentracions que va tenir lloc a la Segarra en contra dels macroparcs 

Es mobilitzen plataformes 
i associacions -en contra 
l'allau de parcs eòlics i 
fotovoltaics ha comportat 
la creaàó de diverses 
entitats, associaàons i 
plataformes veïnals que 
miren d'intentar frenar 
els macroProjectes que es 
volen fer. 

Lleida 
REDACCIÓ 

Entre elles hi ha la Xarxa Sega
rrenca per la Sobirania Energè
tica, formada per l'Associació de 
veïns de Santa Maria de Rubí
nat, l'Espai Llobregós, l'Espitlle
ra Fòrum d'Estudis Segarrencs 
(EFES), el Grup per a la Defensa 
del Medi Natural de la Segarra 
(GDMNS-EdC), la Plataforma 
d'Afectades per a la Concentra
ció d'Aerogeneradors (PACA), la 
Plataforma per la Defensa del 

Paisatge d'Alta-riba i la Segarra 
(DPAS), la Plataforma Estaràs 
pel Territori, Salvem Ribera 
d'Ondara, StopMolins - Plata
forma per una transició ener
gètica responsable i Sobirania 
Energètica Baixa Segarra (SEBS). 

A les Garrigues, al seu torn, 
també hi ha la Coordinadora 
Garrigues per una eòlica i solar 
sostenibles que organitza xer
rades i debats per abordar com 
s'ha de gestionar l'allau de parcs 
que es projecten en aquesta co
marca. 

Al ·pallars Jussà va néixer la 
plataforma Salvem lo Pallars per 
frenar el macroparc solar que 
s'hi projecta. La plataforma po
sa de manifest que la utilització 
de sòl agrícola per a la instaHa
ció de grans plantes de produc
ció d'energia fotovoltaica posa 

en risc el futur de l'agricultura 
i la ramaderia del Pallars Jussà i 
"hipoteca el futur del territori", 
com a mínim, els pròxims tren
ta anys. Salvem lo Pallars creu 
que aquest macroprojecte "no 
és sostenible per al territori", ja 
que provocarà "greus afectaci
ons" a l'economia local i dema
na als ajuntaments que s'adhe
reixin al manifest. 

Aquestes i d'altres platafor~ 
mes han anat convocant ma
nifestacions arreu del país per 
rebutjar la massificació de les 
plantacions d'energies renova
bles. Defensen que aposten per 
les energies renovables però no 
massificades en zones concre
tes. A aquestes entitats també 
cal sumar-hi partit polítics com 
la CUP que exigeixen moratòri
es. 
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