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La Generalitat ha anunciat que crearà una companyia elèctrica pública, mentre uns 6.000 lleidatans ja
reben la llum d’una desena d’empreses en mans d’ajuntaments. L’escalada de preus de l’energia estimula
alternatives per reduir les factures com l’autoconsum d’energia solar i crear comunitats energètiques.

➜

energia consum

Sis mil lleidatans reben la llum d’una
desena de companyies municipals
L’escalada de preus estimula l’autoconsum solar i les comunitats energètiques
r. r.

❘ lleida ❘ Mentre la Generalitat
ha anunciat aquesta setmana
que crearà una companyia elèctrica pública, més de sis mil lleidatans paguen els rebuts de la
llum a una desena d’empreses
en mans d’ajuntaments. Subministren als veïns des de fa
dècades i han sobreviscut a altres que han acabat dissoltes o
absorbides per grans operadores. Els seus responsables s’esforcen a abaratir les factures i
assegurar alhora la seua pròpia viabilitat econòmica, enmig
d’una escalada de preus sense
precedents.
La Generalitat impulsa la
seua pròpia elèctrica com a eina en l’estratègia de transició
cap a les energies renovables
(vegeu el desglossament). Les
empreses municipals de Lleida,
en canvi, concentren els esforços a aconseguir factures més
barates que les privades. Ho
aconsegueixen al no buscar beneficis ni repartir dividends.
Tanmateix, els ajuntaments que
les gestionen destaquen les dificultats de sobreviure en un
mercat energètic fet a mida
de grans grups empresarials
d’àmbit estatal i internacional.
Per tirar endavant, molts s’han
unit per obtenir més bons preus
per fer de forma conjunta les
compres d’energia al mercat a
l’engròs.
L’escalada del preu de l’energia, que supera màxims històrics setmana rere setmana, esperona també la recerca d’alternatives com l’autoconsum
d’energia solar. Només l’últim
any se n’han instal·lat unes 350
noves plantes a Lleida i ja són
són gairebé un miler. La majoria estan en teulades i subministren a l’edifici on es troben,
però cada vegada són més les
d’ús compartit.
Ajuntaments com els dels
Alamús, Torrebesses, la Granadella i Vallfogona de Balaguer
s’han convertit en pioners de
l’autoconsum compartit. Promouen instal·lacions solars
en una o dos teulades l’energia de les quals es distribuirà
entre diversos edificis públics.
A la localitat de la Noguera,
consistori i veïns van comprar
conjuntament plaques fotovoltaiques per abaratir el cost de
cada unitat, una cosa que han
fet també Raimat i altres poblacions. Per la seua part, l’Associació de Catalana de Municipis
(ACM) prepara una gran
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municipis

km de línies municipals

Hi ha 19 comercialitzadores elèctriques amb seu a Lleida, de les
quals una desena són municipals i
nou són empreses privades.

Onze distribuïdores d’energia
lleidatanes estan en mans d’ajuntaments, i la resta està en mans
d’empreses privades locals.

Albatàrrec, Almenar, Llimiana,
Montoliu de Lleida, Ponts, Salàs,
Sudanell, Talarn, Tírvia i Torres venen llum als veïns.

Les xarxes de distribució en mans
dels ajuntaments sumen a Lleida
més de 142 quilòmetres de línies
elèctriques.
magdalena altisent

Obres aquesta setmana del parc eòlic de Solans, el primer que es construeix a Lleida en vuit anys mentre que 42 estan paralitzats.

Una estratègia per “democratitzar” l’energia basada en les renovables
n La Generalitat va anunciar
dimecres un canvi de rumb en
la promoció de les energies renovables. La setmana vinent,
un nou decret deixarà enrere
el del 2019, dedicat a aconseguir a qualsevol preu una
potència de 10 GW d’energies
netes el 2030, davant dels 3,5
actuals.
El resultat va ser una allau
de projectes que va provocar
alarma i protestes a les comarques que concentraven més
molins i panells solars, com
la Segarra, les Garrigues i el
Pallars Jussà. Propostes per
a més de cent solars i qua-

ranta-dos d’eòlics sumaven
a Lleida més potència que la
de les centrals nuclears d’Ascó i Vandellòs juntes, encara
que només sobre el paper. A
la pràctica, alguns projectes
eren incompatibles entre si, ja
que aspiren a ocupar els mateixos terrenys. El president de

model que s’ha d’evitar

L’actual desplegament de
renovables, “extractivista”
i en mans d’un “oligopoli”,
segons Aragonès

la Generalitat, Pere Aragonès,
el va descriure com el resultat
d’un model “extractivista” en
mans d’un “oligopoli”.
Gairebé tots els projectes
reiniciaran el tràmit amb el
nou decret. De tots els parcs
eòlics previstos, només està
en obres el de Solans, l’únic
autoritzat en vuit anys. La
futura norma limitarà l’ús de
finques agrícoles per a molins
i plaques solars.
Al seu lloc, els afavorirà a
prop de ciutats, en sòl urbanitzable i edificis. Els promotors
hauran de comunicar els projectes als ajuntaments, tenir el

vistiplau dels amos del 50 per
cent de sòl i oferir al territori
la possibilitat d’adquirir una
participació del 20 per cent.
Aquest nou decret forma
part d’una estratègia que inclourà a partir del 2022 una
llei per a la transició energètica, un pla que delimitarà espais per a noves centrals eòliques i solars, i una companyia
elèctrica pública per promoure
energies netes i participar en
projectes de comunitats energètiques locals. El president
ho va descriure com un canvi
de model productiu “descentralitzat i democràtic”.
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reportatge energia
El decret de renovables del 2019 de la Generalitat,
panells solars més barats i molins de vent més grans
i potents han afavorit un boom amb més de cent
centrals solars i 42 d’eòliques previstes a Lleida.
compra conjunta de panells solars per a ens locals
per al 2022.
La cooperació és el principi que inspira també les primeres comunitats energètiques de Lleida. Els objectius
van des d’adquirir panells
solars fins a negociar contractes de subministrament
en condicions avantatjoses.
Aquesta setmana se’n va
constituir una al barri de la
Bordeta de Lleida, i l’ajuntament de Tírvia vol crear-ne
una altra per fer aquest municipi “autosuficient” en matèria d’energia. Tanmateix,
la legislació espanyola limita
les instal·lacions solars que
comparteixen energia. Literalment, les lliga curt.
La normativa sobre autoconsum compartit estableix
que els consumidors no podran estar a més de cinccents metres dels panells
solars que generen electricitat. És una distància molt
inferior que en altres països
i limita el nombre de persones que poden associar-se.
A França el límit és de vint

compres conjuntes

L’ACM impulsarà una
gran compra conjunta
de plaques solars per
als ens locals el 2022
quilòmetres. Tant els ajuntaments amb companyies
elèctriques com els impulsors de comunitats energètiques constaten la importància d’associar-se per obtenir bons preus al mercat
de l’energia, on la mida no
només importa, sinó que és
decisiva. Així s’aprecia en
el cas de Nufri i la CAG de
Guissona, grans firmes agroalimentàries lleidatanes que
ara també són comercialitzadores d’energia.
Quant al cas de Nufri, el
volum de la seua cartera de
clients li permet adquirir
grans lots d’energia al mercat de futurs. Aquesta possibilitat està fora de l’abast de
les companyies municipals,
amb menys abonats. Només
poden acudir al mercat majorista, amb un preu únic i
en el qual el principal marge
de millora passa per reduir
costos de gestió.
Una energia neta, descentralitzada, en mans de la ciutadania i sota gestió pública
acostuma a associar-se al
concepte de sobirania energètica, basat a democratitzar
la producció d’aquest bé bàsic. L’actual escenari alcista i
el temor d’una crisi energètica sembla que converteixen
aquest ideal de futur en una
qüestió d’urgència.

L’allau de projectes per a centrals solars i eòliques a
Lleida ha ocasionat protestes ecologistes i dels veïns
de les comarques que concentren més propostes:
la Segarra, les Garrigues i el Pallars Jussà.

Les mateixes obligacions que
Endesa, però només 6 empleats

Les petites elèctriques municipals, obligades a complir els mateixos requisits
que multinacionals || Normes cada cop més dures que qüestionen el seu futur
❘ Lleida ❘ El mercat de l’energia és
de talla única, i és una talla enorme. Una multinacional com Endesa, amb milers d’empleats, té
les mateixes obligacions davant
de l’administració i els consumidors que l’elèctrica municipal
d’Almenar, amb quatre treballadors fixos i dos d’eventuals.
És un sector hiperregulat, cada
vegada més exigent pel que fa a
tràmits i rendició de comptes, i
on només els grans compradors
tenen certa capacitat de negociar
preus a l’hora d’adquirir energia. Aquesta situació perjudica les operadores més petites,
que es veuen obligades a adaptar-se a canvis cada vegada més
freqüents.
“Sembla que vulguin expulsar
del mercat els més petits”, afirma Josep Guillamet, alcalde de
Montoliu de Lleida. L’elèctrica
del municipi té uns tres-cents
abonats i la plantilla es redueix
a una empleada i al treball sense
retribució dels edils. Guillamet
veu incert el futur de les elèctriques municipals. Bausen va
clausurar la seua fa uns anys, i
per la seua banda el consistori i
els veïns de Llimiana decidiran
en els pròxims mesos sobre la
seua elèctrica.
Totes les companyies municipals i bona part de les privades
de Lleida tenen dècades d’antiguitat. Algunes fins i tot més
d’un segle. Van nàixer vinculades a centrals hidroelèctriques
o a drets adquirits per la construcció d’embassaments i canals.

Part de les que es van constituir
al segle XX han desaparegut, i
les que queden han tingut grans
canvis. El més important va tenir
lloc la dècada passada, quan les
antigues societats van haver de
separar-se en tres: una de gene-

ració si produeixen energia; una
altra de distribució si compten
amb línies elèctriques, i una altra
de comercialitzadora per vendre
energia a consumidors finals.
Almenar és l’únic que té les
tres: la de generació gestiona un

salt hidroelèctric; la distribuïdora, una xarxa de setanta quilòmetres de línies que augmenta
any rere any; i la comercialitzadora, amb uns 2.000 abonats.
Per la seua part, Llavorsí té una
empresa de generació i una dis-

La central de Mal Pas, al terme municipal de Llavorsí, la concessió de la qual expirarà el 2023.
x. h.

comunitats energètiques

Projectes per compartir
llum busquen ajuts de la UE

L’acte de constitució de la comunitat energètica de la Bordeta.

n La primera comunitat energètica de Lleida es va constituir
aquesta setmana al barri de la
Bordeta amb una vintena de socis. Xavier Hernández, membre de l’entitat, va explicar que
ara elaboraran els seus primers
projectes. Plantegen adquirir de
forma conjunta panells solars
per a autoconsum i assessorar
els membres per reduir el rebut
de la llum. Així mateix, esperen
una convocatòria d’ajuts Next

Generation de la UE per a la
compra de bateries per a instal·
lacions fotovoltaiques. També
l’ajuntament de Tírvia optarà a
ajuts comunitaris amb els quals
espera fer el poble “autosuficient” en matèria d’energia. És
propietari de l’elèctrica municipal més petita de Lleida i vol
utilitzar l’experiència adquirida per constituir una comunitat energètica que persegueixi
aquest objectiu.

17033

Segre
Diumenge, 24 d’octubre del 2021

éS NOTíCIA

5
■

Almenys una dotzena de municipis lleidatans han
aprovat moratòries d’un any en la construcció de
centrals solars i eòliques, mentre elaboren plans
urbanístics i ordenances per regular on instal·lar-les.

Cada vegada més municipis incentiven l’autoconsum
d’energia amb rebaixes a l’IBI i l’impost d’obres
als que instal·lin plaques solars a les teulades
d’habitatges, granges i naus industrials.
cooperació amb límits

subministrament municipal

Un total de 143 ajuntaments compren junts la llum
n Un total de 143 municipis
de Lleida, la Diputació i 27 organismes que depenen d’ens
locals lleidatans compren el
subministrament elèctric a
través de la central de compres de l’Associació Catalana
de Municipis (ACM). Aquestribuïdora, però no ven energia
als veïns. Va vendre la comercialitzadora a una operadora privada al no ser rendible.
Nou municipis més gestionen
línies elèctriques pròpies amb
una distribuïdora i venen enerContraix/viquipèdia

tes compres conjuntes a través
de contractes anuals permet
als 691 municipis adherits a
tot Catalunya reduir les factures elèctriques. L’ACM ha
començat a obtenir adhesions
a nous contractes elèctrics per
a instal·lacions d’autoconsum.
gia a través de comercialitzadores. Són Albatàrrec, Llimiana,
Montoliu de Lleida, Ponts, Salàs,
Sudanell, Talarn, Tírvia i Torres
de Segre. Tots compren al mercat
majorista l’energia que venen
(fins i tot els que tenen centrals
venen la producció a companyies
i no a consumidors). Això disminueix les seues opcions de reduir
els rebuts però, malgrat tot, asseguren que ho aconsegueixen.
Els ajuntaments amb comercialitzadores coincideixen a afirmar que aconsegueixen abaratir els rebuts reduint els marges
de beneficis al mínim necessari
per assegurar la continuïtat de
les seues empreses públiques.

Inclouran el subministrament
des de la xarxa elèctrica que
no cobreixin els panells solars;
i descomptaran del rebut els
excedents d’energia que cada planta aboqui a la xarxa.
A Lleida, aquest servei s’ha
adjudicat a Peusa.
Així mateix, l’elèctrica municipal d’Albatàrrec exerceix com
a central de compres d’energia
al mercat a l’engròs per a Montoliu, Sudanell, Tírvia, Salàs i
Talarn. Amb això redueixen
despeses de gestió. La pràctica
totalitat subministra només a
veïns a través de la seua pròpia
xarxa, amb la qual cosa eviten
pagar peatges per utilitzar les de
tercers. Només Torres de Segre
té al voltant d’un 20% dels seus
1.100 abonats fora, en localitats
del Pirineu lleidatà i d’Aragó.
Per la seua part, Talarn aplica
rebaixes amb càrrec als beneficis de la seua elèctrica als veïns
empadronats.

L’Estat ‘lliga curt’
l’autoconsum compartit
n La Generalitat situa la creació de comunitats energètiques i l’autoconsum compartit
al centre dels seus plans per a
una transició energètica “democràtica i descentralitzada”.
Tanmateix, la possibilitat
d’associar-se per compartir
energies renovables es veu
limitada per la legislació estatal: estableix que els consumidors que comparteixin una
instal·lació no poden estar a
més de 500 metres dels pa-

nells solars que generen electricitat. A França el límit és de
20 quilòmetres. Els primers
projectes d’autoconsum compartit dels ajuntaments han
xocat amb aquesta restricció,
que els ha obligat a repartir en
diversos edificis les plaques
solars que volien concentrar
en només un. Per ara, la forma de col·laboració que sí que
prolifera són les compres conjuntes de panells solars per a
ús individual.
becquel

centrals hidroelèctriques

Tres centrals acaben la concessió
i passaran a l’Estat en set anys
n Almenys tres concessions
hidroelèctriques a Lleida caducaran en set anys i revertiran l’Estat, que les haurà
d’explotar fins treure-les a
concurs. La primera serà la
de Castellonroi, entre aquest
municipi oscenc i Ivars de
Noguera, la reversió de la
qual serà el juliol del 2022.
La concessió de la central de
Mal Pas, a Llavorsí, acabarà
el juny del 2023; i la de Cardet, a Llesp, ho farà el 2028.

nufri

L’Estat calcula la durada de
les concessions en un màxim
de 75 anys des de la llei d’aigües del 1986, que va limitar
el que, fins llavors, podien
arribar a ser drets a perpetuïtat. És el cas de les centrals
més antigues, algunes de centenàries, i els títols concessionals de les quals duren fins al
2061. Davant aquest criteri,
diversos partits defensen que
aquestes concessions s’haurien de considerar expirades.

Instal·len panells solars d’una compra conjunta a Raimat.

la cag i nufri

Van prendre el control de l’energia que
consumeixen i ara la venen a tercers

La central solar de 10 MW que Nufri construeix a Huelva.

n La Corporació Agroalimentària de Guissona (CAG) i Nufri,
dos grans firmes alimentàries
de Lleida, comercialitzen des de
fa anys electricitat i gas. El grup
de la Segarra ven electricitat a
més de 9.000 clients i gas a prop
de dos mil a tota la Península.
El del Pla té uns 5.000 abonats,
majoritàriament a Lleida però
també a la resta de la Península,
les Balears i les Canàries. Tots
dos són grans consumidors

d’energia i, en un primer moment, van crear comercialitzadores per prendre el control del
subministrament de les seues
pròpies instal·lacions.
Fonts de la CAG van explicar
que “davant del mal servei que
rebíem, vam crear la nostra comercialitzadora el 2014”. També Nufri va constituir la seua fa
quatre anys per subministrar a
les seues instal·lacions industrials i granges. D’aquí, les dos van

passar a comercialitzar energia a tercers. En el cas de Nufri,
primer a empreses i després, a
particulars. Ara construeix a
Huelva una central solar de 10
MW per sumar a la seua oferta
un subministrament de fonts renovables. LA CAG i Nufri són
les úniques noves comercialitzadores de Lleida en l’última
dècada juntament amb Atlas
Energia i Adeinnova, segons la
Comissió Nacional de Mercats.
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successos salut

El Col·legi de Metges denuncia les
agressions que pateixen a la feina

Reclamen “erradicar-les” i condemnen la que va viure dimarts un doctor al CAP
de la Pobla de Segur || La víctima ha denunciat el cas als Mossos d’Esquadra
google

redacció

❘ lleida ❘ El Col·legi Oficial de
Metges de Lleida (COMLL) va
condemnar ahir l’agressió que
dimarts va patir un doctor en
el CAP de la Pobla de Segur.
A través de les xarxes socials, el COMLL va afirmar que
“s’adhereix a les mostres de condemna de l’acte violent exercit
contra un dels seu col·legiats
al CAP de la Pobla de Segur
aquesta setmana. El Col·legi vol
fer una crida a la societat per
erradicar tota mena d’agressions
i, concretament, les que tenen
lloc en dependències sanitàries
on els professionals estan especialment al servei dels ciutadans
i de la seua salut”.
Aquest comunicat se suma
al que dijous van fer els ajuntament de la Pobla, la Torre de
Capdella, Salàs de Pallàs, Conca de Dalt, Sarroca de Bellera,
Senterada i l’EMD d’Espui, en
el qual van denunciar “l’acte
violent que va tenir lloc aquest
dimarts contra el nostre metge,
R.M., al CAP de la Pobla de Segur on, mentre passava consulta, va ser agredit en presència
de la infermera, G.A.”.
Per tot plegat, “condemnem
tot acte de violència i donem
tot el nostre suport al doctor
i la infermera, i aprofitem per
denunciar i posar en evidència la vulnerabilitat a què està
exposat el personal sanitari”

L’agressió es va produir dimarts al CAP de la Pobla de Segur.

ajuntaments

Els consistoris de l’ABS
de la Pobla també van
mostrar repulsa a
l’atac al sanitari
(vegeu SEGRE d’aquest divendres passat).

Va ser dimarts
L’aldarull es va produir cap
a les 9.00 hores de dimarts, segons va avançar Pallars Digital. Concretament, un ciutadà

tribunals segona oportunitat

El jutge perdona un deute
de 87.000 euros a una
veïna de les Borges
redacció

❘ lleida ❘ El jutjat de primera instància número 4 de Lleida ha
emès una resolució en la qual
perdona un deute de més de
87.000 euros a una veïna de les
Borges Blanques que s’ha acollit
a la llei de la Segona Oportunitat. La seua advocada, Marta
Bergadà, del despatx Bergadà i
Associats, explica que “l’origen
del deute es produeix el 2009
arran d’una ruptura conjugal,
que impossibilita poder complir
amb els pagaments de la hipoteca de l’habitatge familiar i que
porta l’execució judicial i subhasta d’aquesta propietat”. Al
no haver-hi postors, el banc se la
va adjudicar pel 50% del valor i,
per tant, a més de perdre l’habitatge, la dona “es va quedar endeutada per tota la vida, ja que

era impossible cobrir l’import
pendent, juntament amb una
quota de lloguer i les despeses
habituals del dia a dia”, comenta Bergadà. La llei de Segona
Oportunitat, explica l’advocada, ha estat i és poc utilitzada
pel seu desconeixement entre
la societat, i la incredulitat que
pugui existir una llei que elimina els deutes i que et permet
començar des de zero.
Cada vegada hi ha més persones que s’acullen a aquesta
llei, que va entrar en vigor l’any
2015. Acostumen a ser petits
empresaris o autònoms que
arrossegaven dificultats i han
vist agreujada la seua situació
amb la pandèmia. Així mateix,
una vintena entitats van impulsar l’Aliança per la Segona
Oportunitat.

va anar al CAP, es va dirigiar
a la consulta i va clavar un cop
de puny al facultatiu, que ja ha
presentat la corresponent denúncia als Mossos d’Esquadra.
L’agressor va intentar donar
més cops al facultatiu després
de caure a terra, i va ser reduït
per personal del centre i altres
ciutadans que hi havia.
Pel que fa a l s mot iu s de
l’agressió, fonts policials van indicar que no va ser per un tema
mèdic sinó que hauria estat per
qüestions d’índole personal. El
cas ja l’està investigant un jutjat
de Tremp.

Precedent a
Lleida amb
un atac a una
infermera
■ La Guàrdia Urbana
de Lleida va arrestar fa
just un mes una dona de
48 anys acusada d’agred ir u na in fer mera del
CUAP Prat de la Riba.
Va ser detinguda com a
presumpta autora d’un
delicte d’atemptat contra un funcionari públic.
Concretament, una de les
infermeres va denunciar
que una de les usuàries
l’havia agredit després
que, seguint el protocol
Covid, no se li permetés
l’accés a l’interior perquè
acompanyés un familiar.
Segons la denunciant, la
dona va començar a cridar-li i va acabar agredint-la físicament, colpejant-la i empenyent-la.
L’any 2020 només es van
registrar dos agressions i
l’exercici anterior no n’hi
va haver cap, segons assenyala el Col·legi de Metges de Lleida que, tanmateix, alerta d’un augment
d’insults i amenaces als
facultatius.

urbana

Detingut un
escapat a Baró
de Maials
❘ lleida ❘ La Guàrdia Urbana
va detenir ahir a la tarda al
carrer Baró de Maials un ciutadà que tenia en vigor una
ordre de detenció i ingrés a
la presó d’un jutjat. Va ser
després que una patrulla
l’identifiqués perquè estava
buscant en un contenidor de
roba utilitzada, segons va informar la guàrdia Urbana.
Divendres a la tarda també
va ser detingut un home al
carrer Nord per aquest mateix motiu. En aquest cas,
els Mossos d’Esquadra també li imputen un delicte de
desobediència.

trànsit

Accidents
a Balàfia
i Fleming
❘ lleida ❘ Dos vehicles van col·
lidir ahir a les 14.04 hores
al carrer Garraf, al barri de
Balàfia, segons van informar
els Bombers de la Generalitat. Al lloc van acudir Urbana i SEM però no consten
ferits. Pocs minuts després,
es va produir un altre accident de trànsit a la intersecció entre Fleming i passeig de
Ronda i en el qual hi va haver
una moto implicada. L’accident va provocar retencions
puntuals. Al lloc també van
acudir Urbana i SEM i hi va
haver un ferit.

protesta seguretat pública
acn

Policies es manifesten a Barcelona per denunciar els atacs
❘ barcelona ❘ Agents dels Mossos, Guàrdies Urbanes i Policies Locals es van manifestar
ahir a la tarda a Barcelona per
defensar la professió i rebut-

jar els atacs que han patit. Els
sindicats policials van afirmar
que hi ha “una falta d’autoritat i una deslegitimació de la
professió”.

En un comunicat conjunt que
van llegir, els sindicats també
es van queixar de “la politització constant”. Hi van participar
unes 2.000 persones.
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Amb el suport de

Conca de Dalt
Comarca
Pallars Jussà
Població
410 habitants
Superfície
116,3 km2

«Les millores en captació d’aigua, l’arranjament
de carreteres o la millora dels locals
socials han estat algunes de les fites»

web
www.concadalt.cat
Gentilici
De Conca de Dalt
Festes Majors
6 d’agost

«Preveiem condicionar el molí d’oli amb
dos línies per produir tant de forma
convencional com ecològica»
Martí Cardona, alcalde

Gaudir d’un llegat natural i històric
El municipi atresora indrets com la Reserva Nacional de Boumort i amb la col·laboració
del consell comarcal es projecta construir un centre d’interpretació de la natura a Pessonada

Fruit de la fusió de 4 antics municipis, Conca de Dalt compta avui dia amb 12 nuclis.

F

ruit de la fusió de 4 antics
municipis, Conca de Dalt
exemplifica la problemàtica d’un municipi poc poblat però
amb força nuclis. Com que està
constituït per dotze pobles, “tenim 12 captacions d’aigua, 12
instal·lacions de clavegueram...
i gestionar-ho és molt complicat amb els nostres ingressos”,
apunta l’alcalde, Martí Cardona.
Si bé els recursos es destinen en
essència a mantenir carreteres o
instal·lacions, “en aquests dos
primers anys de legislatura hem
tirat endavant diversos projectes”, assenyala. En són exemples
la portada d’aigua de Toralla a
Torallola o les millores de la captació d’aigua d’Erinyà.
En carreteres, destaca la millora de la carretera d’Aramunt
i d’un tram de Sant Martí a Pessonada. El departament d’Acció
Climàtica, Alimentació i Agenda Rural ha realitzat els treballs
d’asfaltat i cunetes de la carretera de Claverol a Hortoneda.
L’arranjament d’un carrer al
Pont de Claverol, l’eixamplament d’un carrer a Hortoneda,
l’adequació del cementiri de
Pessonada, la rehabilitació de
la teulada de l’antiga escola de
Toralla o de la coberta del local
social d’Aramunt són altres fites
assolides. N’hi ha d’altres pendents a desenvolupar els propers anys, algunes vinculades a
espais naturals privilegiats com
la Reserva Nacional de Caça de
Boumort, on es poden observar
en el seu hàbitat natural cérvols,
cabirols, voltor comú, voltor negre i trencalòs. En aquest sen-

tit, el consell comarcal projecta
construir un centre d’interpretació de la natura a Pessonada,
amb un cost d’uns 236.000 euros, sufragats amb el fons Feder
i aportacions de l’ajuntament.
Les obres “es preveuen licitar
a finals d’any o inicis del 2022
i duraran uns quatre mesos, ja
que consisteixen a rehabilitar
l’antiga escola”.
Un altre projecte és la millora
de la carretera del Pont de Claverol a Aramunt, amb un cost de
306.090,72 euros “que finançarem a través del PUOSC”. El pla
subvencionarà també la substitució de l’enllumenat públic per
llum led en deu pobles amb un
cost de 96.378,67 euros, obres
a la casa de la vila de l’EMD de
Sossís. La rehabilitació del local
social de Rivert o la substitució
de la canonada d’aigua a Erinyà són altres de les actuacions
previstes.
L’ajuntament té pendent solucionar el problema de manca
de cobertura de telefonia mòbil
al municipi (inexistent al poble
d’Hortoneda) i de les dificultats
d’accés a internet. L’any passat
l’ajuntament va dur a terme actuacions per millorar el desplegament d’una xarxa d’internet
de banda ampla als pobles del
municipi de Conca de Dalt, amb
l’empresa Wicat, que ha permès
millorat l’accés a internet i poder
teletreballar en temps de pandèmia per fer possible no haver de
marxar del territori i guanyar
l’establiment de nous veïns.
Conca de Dalt també ha posat
la mirada en el fons Next Ge-

neration, amb unes demandes
enfocades en temes d’aïllament
i rehabilitació energètica. “Atès
que molts pobles tenen local social, és inviable portar-ho endavant amb els nostres recursos.”
Per tal de dinamitzar l’economia, l’ajuntament es planteja ampliar les instal·lacions del

Molí d’oli d’Aramunt, amb un
nou edifici amb dos línies de
producció, una convencional i
una d’ecològica, ja que l’actual
ja no dona l’abast per atendre la
demanda de la comarca, ja que
s’han recuperat moltes plantacions i s’està plantant varietats
autòctones.

El municipi forma part de la
Xarxa Natura 2000 i el Geoparc Orígens, amb un ric patrimoni natural i geològic. També
té un ric patrimoni cultural relacionat amb el front del Pallars
de la Guerra Civil espanyola,
on destaquen les trinxeres i els
búnquers.

A l’esquerra, les trinxeres del front del Pallars a la Guerra Civil. A la dreta, el Trencalòs.
Els pobles s’ubiquen
en un i altre costat del
pantà de Sant Antoni.

Pallars/Alta Ribagorça
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Creu Roja ���������������������������������������973 65 10 00
Servei d’ambulàncies . . . . . . �����904 10 81 08
Farmàcies . . . . . . . . Martínez�����973 65 00 32
. . . . . . . . . . . . . . . . . . Artigues�����973 65 01 38
Correos�������������������������������������������973 65 03 09
Inem�������������������������������������������������973 65 07 65
Bombers�����������������������������������������973 65 08 80
Urgències Mossos ����������������������������������������112
Mossos d’Esquadra ���������������������973 65 88 00

tremp
Ajuntament�����������������������������������973 65 00 05
CAP Urgències�������������������������������973 65 28 28
Hospital Comarcal del Pallars���973 65 22 55

SORT
Ajuntament�����������������������������������973 62 00 10
Creu Roja ���������������������������������������973 62 01 64
Servei d’ambulàncies . . . . . . �����904 10 71 07
Farmàcia . . . . . T. Mallorqués�����973 62 00 65
Departament d’Agricultura, Ramaderia i
Pesca de la Generalitat . . . . . �����973 62 08 04
Correos�������������������������������������������973 62 02 41
Escola de Piragüisme  . . . . . . �����973 62 07 75

Jutjat de Pau���������������������������������973 62 00 64
Bombers�����������������������������������������973 62 00 80
Mossos d’Esquadra ���������������������973 65 88 85
EL PONT DE SUERT
Ajuntament�����������������������������������973 69 00 05
CAP���������������������������������������������������973 69 11 59
Creu Roja ���������������������������������������649 80 53 05
Servei d’ambulàncies . . . . . . �����902 45 09 02
Jutjat de Pau���������������������������������973 69 00 77

comarques
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Oficina turisme�����������������������������973 69 06 40
Farmàcia Aguilà Borràs . . . . . �����973 69 01 08
Correos�������������������������������������������973 69 03 05
C. de Recursos Pedagògics �������973 69 03 43
Serv. d’Extensió Agrària . . . . �����973 69 00 40
Societat de Pescadors . . . . . . �����973 69 05 15
Bombers�����������������������������������������973 69 00 80
ecomuseu Valls d’Àneu

municipis equipaments

Tremp aborda enguany les obres
de l’Escola de Música a la Lira
Primera fase del projecte, que preveu una inversió de 603.929 €
a. tremp

E. Farnell

❘ Tremp ❘ Tremp ha tret a concurs les obres de la primera
fase de l’Escola de Música a
l’edifici de La Lira, de titularitat municipal. L’objectiu és
iniciar aquest any els treballs,
que consistiran en l’adaptació
d’aquest espai de La Lira a una
nova distribució interior per
a l’escola de música. Els treballs preveuen una inversió
de 603.929 euros, que seran
finançats per ajuts Puosc i fons
propis del consistori.
El regidor d’Urbanisme,
Antoni Flores, va apuntar que
l’objectiu és que el curs vinent
el centre estigui finalitzat per
començar les classes. Va explicar que s’habilitarà parcialment la construcció, que permetrà disposar de deu aules,
tant individuals com col·lectives, una aula d’informàtica,
una sala polivalent i despatxos

patrimoni

Dinamització del Patrimoni ■ El consell del Sobirà ha iniciat
unes jornades de dinamització del patrimoni cultural de la
comarca, que es van iniciar ahir a Sorpe, perquè la gent de
la comarca conegui el patrimoni local i el defensi.

municipis certàmens

El Pont celebra avui la Fira de la
Girella, amb unes 120 parades

L’estructura on s’ubicarà l’escola de música.

per als professors. Va afegir
que també s’instal·laran els
serveis i un ascensor, ja que
l’Escola de Música s’organitzarà per plantes, amb accés
per la planta baixa que dona

a l’avinguda Pearson, al costat
d’on s’ubica l’espai Polivalent
d’aquest edifici.
L’escola té un àmbit d’actuació supramunicipal amb alumnes de tota la comarca.
ajuntament de castell de mur

Roben una estufa de
pèl·let a la Col·legiata
de Castell de Mur
❘ castell de mur ❘ L’ajuntament de
Castell de Mur ha denunciat
als Mossos el robatori d’una
estufa de pèl·let a la Col·legiata
de Mur. Fonts municipals van
explicar que els fets van tenir
lloc la nit de l’11 al 12 d’aquest
mes i que els autors van entrar
a l’immoble amb clau. Van assenyalar que l’estufa, que era
a la sagristia, pesava més de
100 quilos.

❘ el pont de suert ❘ El Pont de
Suert celebra avui la Fira de
la Girella, que comptarà amb
unes 120 parades de productes artesans i d’alimentació.
L’escriptora Empar Moliner
serà l’encarregada del pregó
i la nomenaran Majoral dels
Pirineus. També hi haurà una
mostra d’oficis antics i una

demostració de l’elaboració
de falles.
L’alcalde, Josep Antoni
Troguet, va explicar que, en
el marc del certamen, ahir es
va inaugurar a la Casa Cotori l’exposició Pescadors
de muntanya, que es podrà
visitar a la capital de l’Alta
Ribagorça fins passat Reis.

salut educació

La Ribagorça ofereix productes
ecològics al menjador escolar

La sagristia de la Col·legiata, on era l’estufa de pèl·let.

❘ el pont de suert ❘ Els centres
escolars de l’Alta Ribagorça participen fins divendres
vinent en la Setmana Bio,
amb l’objectiu d’incentivar
una alimentació ecològica i
saludable.
El consell, que coordina la
gestió dels menjadors escolars, ha treballat per incorpo-

rar productes de proximitat
als menús com les pomes de
Llesp o el pa artesà del Forn
de Vilaller.
Prop de 150 alumnes es
beneficiaran dels productes
locals i coneixeran les persones que els elaboren a través
d’un fullet que s’ha enviat a
les famílies.
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Què és Cercle? Un punt de trobada entre lectors i teleespectadors de SEGRE i Lleida TV.
També ens pots trobar al Magazine Diari de Nit de Lleida TV.

c/del Riu, 6. 25007 Lleida

973 248 000

cercle@segre.com

www.segre.com

Reportatge

A l’esquerra, la Sandra i el Xavi degustant les bondats gastronòmiques del Pallars. A la dreta, la parella fent el cafè al pati de L’Era del Marxant.

A la Vall Fosca com a premi
Sandra Gòdia va guanyar el concurs fotogràfic de Cercle ‘Revetlles i terrasses d’estiu’ || Va gaudir
d’un cap de setmana a l’establiment L’Era del Marxant de la Pobleta de Bellveí
MTG

L

a vida social al carrer tan
pròpia dels països mediterranis, ja sigui a les terrasses
dels bars o celebrant tradicionals revetlles, va ser una de les
activitats que més es van trobar
a faltar durant les restriccions
imposades per la pandèmia de
la Covid-19.
Així que el mes de juny passat, quan ja s’havia començat
la vacunació de gran part de
la població i les limitacions ja
no eren tan estrictes, Cercle va
convocar un concurs fotogràfic

fira ramadera

Van coincidir amb la
celebració de la tradicional
Fira Ramadera de la
localitat del Pallars Jussà
perquè els nostres lectors ens
enviessin instantànies d’aquests
moments d’esbarjo tan desitjats. Amb la imatge d’un sopar
familiar celebrat a la terrassa
de la casa del seu germà, Gòdia es va emportar el premi del
certamen, que va consistir en
l’estada a l’establiment hoteler
L’Era del Marxant de la Pobleta
de Bellveí.

L’habitació, el pati i la façana de l’establiment de la Pobleta de Bellveí que antigament havia estat una era.

La Sandra, que és mestra en
un centre juvenil del departament de Justícia a Lleida, i el
seu marit, Xavi Flores, van gaudir del premi el primer cap de
setmana d’octubre, que casualment va coincidir amb la Fira
Ramadera que tradicionalment
se celebra a la localitat de la Vall
Fosca, aprofitant que els ramats
transhumants baixen de la mun-

tanya. “Ens hauria agradat que
ens acompanyés el nostre fill
Niko, però aquells dies es va posar malalt i no va poder venir”,
es lamenta Gòdia, que és originària d’Almacelles encara que
actualment viu a Lleida.
Per a aquesta parella, a la
qual li agrada sortir els caps de
setmana, conèixer nous llocs i
provar les seues gastronomies,

“coincidir amb la Fira va ser
una feliç casualitat, ja que també vam poder gaudir de l’ambient festiu que es respirava als
carrers i atansar-nos a veure les
vaques i cavalls que participaven en els diversos concursos”,
afirmen.
Respecte a l’allotjament, tant
la Sandra com el seu marit coincideixen. “L’Era del Marxant

és un lloc molt acollidor, on no
falta de res, el menjar és espectacular i els propietaris, molt
simpàtics i agradables.” En definitiva, “un establiment altament
recomanable, tant per passar
un cap de setmana com per a
una estada més llarga, que permet visitar una zona del Pirineu
tan bonica com poc coneguda”,
conclouen.

