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Alumnes empresaris
Cent estudiants van participar ahir en el Mercadet dels 
Joves Empresaris || Van vendre productes ecològics

formació emprenedoria

en el Mercadet van participar set centres de Lleida, Mollerussa, Tàrrega i guissona.

mAgDAlenA Altisent

S. coSTa d.
❘ lleiDA ❘ Un total de 105 joves 
de set centres formatius de 
Lleida, Mollerussa, Tàrrega i 
Guissona van participar ahir 
en el Mercadet dels Joves Em-
presaris de Ponent a la plaça 
Sant Joan, en què van poder 
conèixer de primera mà com 
és portar un negoci oferint to-
ta mena de productes. En el 
Mercadet també va participar 
l’Institut Municipal d’Ocupa-
ció i GlobaLleida, que ha for-
mat aquests joves per apren-
dre com tirar endavant un 
projecte empresarial. Als set 
estands s’oferien tota mena de 
productes, des de mascaretes 
i sabó fet artesanalment fins 
a complements per al telèfon 
amb fusta reciclada i plantes. 
Els participants van valorar 
molt positivament la jornada 
i van admetre que els ha ser-
vit per descobrir una possible 
sortida laboral, a més de per 
saber com funciona un negoci 
per dins. “És la primera ve-
gada que hi participem i en 
teníem moltes ganes i la ve-
ritat és que el matí està anant 
millor del que m’esperava”, 
reconeixia Marlon, jove del 
Calidoscopi Maristes, l’estand 
del qual estava orientat a la 
venda de productes naturals 
i ecològics per protegir-se del 
coronavirus. 

Altres, com el de l’institut 
Castell dels Templers, es van 
centrar més a vendre produc-
tes ecològics com mobles i de-
coració feta a mà que eren tota 
una declaració d’intencions. 
“Volem un món més sa i ecolò-
gic i per això oferim productes 
fets a mà i totalment naturals, 
la veritat és que està sent una 
jornada molt constructiva i 
interessant”, va explicar Is-
sa, alumne del centre. L’alcal-
de, Miquel Pueyo, va visitar 

doS deLS projecTeS

«som new World Coop perquè volem un món més 
sa i oferim plantes, fruites, mobles i complements 
ecològics. el 20% dels beneficis van a una associació 
que ajuda gent amb necessitats especials.»
ins castell dels templers. lleiDA.

mAgDAlenA Altisent

«Al nostre estand oferim sabó, portamascaretes, 
mascaretes i gel hidroalcohòlic, tot fet amb productes 
naturals. se’ns va ocórrer fer productes que serveixin per 
frenar la pandèmia i per ara no ens podem queixar».
centre obert calidoscopi maristes. lleiDA.

mAgDAlenA Altisent

el Mercadet i va valorar molt 
positivament aquesta iniciati-
va, que altres anys se celebra-
va a la plaça de la Catedral. 
“És una manera de donar una 
oportunitat als joves que no 
han seguit un procés educatiu 

convencional i és un halo d’es-
perança per a ells”, va dir Pue-
yo, que va afegir que aquest 
certamen “demostra que hi 
ha moltes maneres de seguir 
endavant, formar-te i apren-
dre com funciona un negoci”.

alumnes d’eSo, a l’anar ahir en bici cap al Montsuar.

educació mobilitat

mAgDAlenA Altisent

❘ lleiDA ❘ Anar i tornar en bi-
cicleta del col·legi o institut 
per reclamar un carril bici. 
Això és el que van fer ahir 
uns setanta-cinc alumnes de 
segon d’ESO de l’institut Ma-
nuel de Montsuar (ubicat a 
Gualda al peu de l’N-230) i 
és el que han estat fent cada 
dos setmanes els alumnes de 
l’Escola Espiga (al camí de 
Montcada). Ramon Llanes, 
professor del Montsuar, va 
assenyalar que “estem en 
contacte amb l’ajuntament” 
per intentar dur a terme 
aquest projecte i va indicar 
que hi hauria dos opcions. 
Una és pel camí de Montca-
da, amb el qual donaria ser-
vei a l’Espiga, i l’altra, per 
l’N-230, que és la que prefe-
reix el centre, ja que “gairebé 

tots els nostres alumnes són 
de Balàfia”. Llanes va indicar 
que també seria útil per al 
col·legi Sant Jordi, situat al 
costat del Montsuar, i va in-
dicar que entre els dos tenen 
750 alumnes. Va detallar que 
han proposat un model ho-
landès de carril bici, segregat 
de la calçada, i va destacar 
que seria alhora un primer 
pas per habilitar-ne un d’in-
terurbà fins a Torrefarrera. 
Per la seua part, la directora 
de l’Escola Espiga va desta-
car que la participació de les 
famílies en les marxes en bici 
cada dos setmanes ha anat 
augmentant. En el cas del 
Montsuar, l’acció d’ahir va 
formar part dels actes orga-
nitzats per celebrar el Dia 
Mundial del Medi Ambient.

Alumnes d’Espiga i 
Montsuar demanen 
carril bici pedalant

La selectivitat 
comença 
dimarts amb 
2.295 inscrits

universitat

❘ lleiDA ❘ Un total de 2.295 
alumnes lleidatans afron-
taran la selectivitat, que 
comença dimarts i acaba 
el dia 11, amb seus en cinc 
municipis: Lleida, Tàrrega, 
la Seu d’Urgell, Tremp i Vi-
elha. Són gairebé un cente-
nar més d’inscrits que l’any 
passat. 

A les proves es man-
tindrà l’obligatorietat de 
portar tapaboques, però 
es redueix la distància en-
tre els alumnes. La majo-
ria dels estudiants (1.080) 
faran les proves al campus 
de Cappont, 296 a Agrò-
noms, 194 a Medicina i 156 
al Rectorat de la UdL. A la 
Seu les faran 240 alumnes; 
a Tàrrega, 206; a Tremp, 75; 
i a Vielha, 48. Les notes es 
publicaran el dia 25.

Adjudicada la 
reforma de 
l’antiga seu  
de Capitania

gardeny

❘ lleiDA ❘ L’ajuntament va 
adjud ica r ah i r  a  l ’em-
presa Edifisia Enter SL les 
obres de rehabilitació de 
l’antic edifici de Capitania 
del Turó de Gardeny per 
804.681,81 euros, IVA in-
clòs. L’objectiu d’aquesta 
actuació és que l’edifici es 
converteixi en un centre 
d’innovació agroalimentà-
ria. L’obra compta amb una 
subvenció dels fons euro-
peus Feder, que està condi-
cionada al fet que el gruix 
de l’obra estigui enllestit en 
un termini determinat, que 
inicialment era el pròxim 
mes de novembre. L’adjudi-
cació s’ha retardat perquè 
una anterior licitació, que 
tenia un pressupost sensi-
blement inferior, va quedar 
deserta.
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Reñé nega haver cobrat cap
comissió il·legal a la Diputació.

p. 15
Agrupen 3.150 ovelles a Aran
per evitar atacs de l’os.

p. 17

Mocions al Segrià sobre  
la campanya agrícola

plens segrià

e. f.
❘ LLeiDA ❘ El ple del Segrià va rati-
ficar ahir els ajuts a 632 bene-
ficiaris del comerç i serveis de 
Lleida, Alcarràs, Soses, Seròs, 
Aitona i Torres de Segre, que 
sumen 1,2 milions d’euros, pel 
tancament de l’estiu passat per 
la Covid. El ple va aprovar dos 
mocions sobre la campanya de 
la fruita al Segrià, la primera 
presentada pel grup del PSC-
CP per instar la Generalitat a 
impulsar accions per anticipar 

la demanda de mà d’obra de la 
campanya de la fruita i potenci-
ar les contractacions en origen, 
que va comptar amb el vot en 
contra del Partit Popular. La 
segona, presentada per Jovent 
Republicà (ERC), per a la digni-
ficació de la fruita al Segrià i la 
construcció d’un model agrari 
respectuós amb el medi ambient 
i els drets laborals amb preus 
justos. Junts es va abstenir i el 
Partit Popular va votar-hi en 
contra.

el TSJC limita la potestat per paralitzar 
projectes de granges de la Generalitat

ramaderia dejeccions

❘ LLeiDA ❘ Una sentència del Tri-
bunal Superior de Justícia de 
Catalunya (TSJC) limita la po-
testat de la Generalitat a l’hora 
de paralitzar projectes de gran-
ges, arran d’un recurs d’Unió 
de Pagesos (UP). La sala con-
tenciosa administrativa ha de-
clarat nul un article del decret 
de fertilització del 2019, que 
estableix el marc de la gestió 
dels purins a Catalunya. La dis-
posició anul·lada preveia que, 
si el Govern incomplia els ter-

minis que ell mateix havia fixat 
per revisar la normativa sobre 
zones vulnerables a la conta-
minació per nitrats, s’aplicaria 
de forma automàtica una sus-
pensió de projectes per cons-
truir noves granges i ampliar 
les ja existents.

El sindicat agrari va consi-
derar “arbitrari” que la inacció 
de la Generalitat al regular les 
zones vulnerables comportés 
noves limitacions per construir 
i ampliar granges. 

El TSJC ha donat la raó a 
Unió de Pagesos en aquest 
punt, al considerar que la dis-
posició declarada nul·la “no té 
empara legal” i és “absoluta-
ment injustificada”.

La suspensió automàtica de-
clarada nul·la mai va arribar a 
aplicar-se, ja que la Generali-
tat ha anat complint amb els 
terminis que s’havia imposat. 
Ara, la sentència del TSJC ga-
ranteix que aquesta mesura no 
s’aplicarà en el futur.

Panells solars a Talarn, un dels municipis que suspenen llicències.

Ae 3000

r. ramírez
❘ LLeiDA ❘ Almenys una dotzena 
de municipis de Lleida apliquen 
una moratòria a grans centrals 
solars i eòliques, una cosa que 
partits polítics, associacions 
ecologistes i plataformes veï-
nals reclamen per a tot Cata-
lunya. La llista inclou per ara 
Algerri, Bellaguarda, Fulleda, 
la Granadella, Granyena de les 
Garrigues, els Omellons, Ossó 
de Sió, la Pobla de Cérvoles, el 
Soleràs, Talarn, els Torms i el 
Vilosell. Altres ajuntaments va-
loren afegir-s’hi en els pròxims 
mesos arran de l’allau de projec-
tes d’energies renovables, amb 
més de cent plantes fotovoltai-
ques i quaranta-cinc parcs eòlics 
en tramitació a les comarques 
lleidatanes.

Els ajuntaments paralitzen 
projectes d’energies renovables 
mitjançant edictes de suspensió 
de llicències, que els permeten 
rebutjar-los durant un o dos 
anys. Aquest és el termini que 
els atorga la llei per establir en 
plans urbanístics en quines zo-
nes i sota quines condicions po-
den instal·lar-se molins de vent 
i grans extensions de plaques 
fotovoltaiques.

La pràctica totalitat d’aquests 
edictes fixa la suspensió de lli-
cències durant un màxim d’un 
any. Només el de la Granadella 
apunta a “un any prorrogable a 
dos”, una cosa que la llei permet 
només en alguns casos. Una ve-
gada expira la moratòria no pot 
renovar-se, cosa que significa 
que la seua posada en marxa 
representa l’inici d’un compte 

Una dotzena de municipis de Lleida apliquen 
ja moratòries a les centrals eòliques i solars
Un any de suspensió de llicències mentre aproven plans urbanístics per decidir on instal·lar-les || Un 
fre que partits, entitats ecologistes i plataformes veïnals reclamen per a tot Catalunya

energia renovables

enrere per aprovar la regulació 
municipal. Passat el termini, els 
ajuntaments es veuen obligats 
a tramitar els projectes que els 
presentin els promotors i a do-

nar-los llicència si s’ajusten a 
la normativa ambiental i urba-
nística de la Generalitat. Tenint 
en compte aquesta limitació de 
temps, l’ajuntament de Tremp 

ha iniciat el procés per regular 
la instal·lació d’energies renova-
bles al POUM sense activar en-
cara la suspensió de llicències, 
segons fonts municipals.

12
municipis amb moratòria

Altres municipis valoren afegir-se 
en els pròxims mesos a la suspen-
sió de llicències.

45
centrals eòliques

Sumen 433 molins de vent, més 
del doble dels que funcionen ac-
tualment a Lleida.

101
centrals fotovoltaiques

Ocuparien més de 3.100 hectàre-
es, el 43% de la superfície prevista 
a tot Catalunya.

dadeS

leS clauS

POUM i ordenances
z La gran majoria de munici-
pis que regulen la instal·lació 
de molins i panells solars ho 
fan mitjançant la planificació 
urbanística. Tanmateix, alguns 
com Vinaixa ho fan a través 
d’ordenances.

Suspensió de llicències
z La llei d’Urbanisme atorga als 
ajuntaments entre un i dos anys 
per elaborar els seus propis 
plans urbanístics sense haver 
de tramitar nous projectes que 
contravinguin aquesta futura 
planificació.

Una sola oportunitat
z Si la planificació no està apro-
vada quan la suspensió de lli-
cències expira, el consistori pot 
seguir tramitant els canvis, però 
no podrà negar-se a autoritzar 
projectes que compleixin la 
normativa.

Mobilització
z La gran magnitud de projec-
tes d’energies renovables, la rà-
pida proliferació i la concentra-
ció en mans d’unes quantes fir-
mes del sector energètic i fons 
d’inversió han desencadenat un 
moviment que exigeix un mo-
del d’energia més distribuïda al 
territori i que es basi en fórmu-
les de cooperació. Aquesta serà 
una de les reivindicacions d’una 
manifestació que es farà avui a 
Barcelona.
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