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La major part de l’energia neta prevista a Lleida fa un any està en la via morta. El 70% de la potència eòlica i solar
ha quedat paralitzada des que la Generalitat va exigir reiniciar-ne la tramitació sota noves regles. Mentre el Govern
implanta a poc a poc la seua política de renovables, les decisions d’altres actors també en condicionen el futur.
reportatge energia

El 70% de l’energia neta prevista a
Lleida fa un any està en la via morta

➜

Només el 30% s’ha tornat a tramitar després de l’aturada decretada per la Generalitat
r. ramírez

❘ lleida ❘ El 70% de l’energia renovable prevista fa un any a Lleida
es troba actualment en la via
morta. El setembre del 2021 es
plantejaven 117 centrals solars i
42 eòliques que sumaven 3.875
MW de potència, més que les
nuclears d’Ascó i Vandellòs juntes. Tanmateix, gairebé totes
es van veure paralitzades un
mes després. El decret llei de
la Generalitat que va entrar en
vigor a l’octubre exigia tornar
a tramitar des de zero cada un
d’aquests projectes sota noves
normes, com informar els ajuntaments i obtenir acords amb el
territori. Des d’aleshores només
s’han reprès 43 plantes fotovoltaiques i sis parcs de molins de
vent que sumen 1.126 MW.
L’últim any, la Generalitat només ha autoritzat a Lleida nou
petites centrals solars que amb
prou feines sumen 15 MW i ni
un sol molí de vent. Els del parc
eòlic de Solans, gairebé acabat
i que entrarà en funcionament
a finals d’any, van obtenir les
llicències fa més d’una dècada.
Cap de les instal·lacions autoritzades per l’actual Govern

dadeS

43
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1.126

centrals solars

parcs eòlics

megawatts de potència

projectes autoritzats

Són menys de la meitat de les 117
en tramitació fa un any, abans que
la Generalitat obligués a tramitar-les de nou des de zero.

Els sis parcs en tramitació davant
de la Generalitat i l’Estat a Lleida
són només el 14% dels 42 plantejats fa només un any.

Els molins de vent i panells solars
previstos a Lleida a penes suposen
el 30% dels 3.875 MW de potència
projectada el 2021.

La Generalitat només ha autoritzat fins ara 9 petites centrals solars que sumen 15 MW i ni un sol
aerogenerador a Lleida.
f.c.

només una en marxa

Des de l’any 2019 només
s’ha posat en marxa una
central solar dedicada a la
venda d’energia a Lleida
està encara en funcionament.
Des del 2019, només una planta fotovoltaica de 4 MW construïda a Talarn s’ha connectat
a la xarxa elèctrica per vendre
energia. Això contrasta amb les
més de dos mil per a autoconsum instal·lades en teulades de
naus industrials, granges, edificis públics i habitatges. Són el
doble que l’any passat i el número continua creixent.
El decret de la Generalitat
va aturar de forma abrupta una
allau de projectes per a centrals
solars i eòliques que va provocar
en molts casos alarma i rebuig
allà on s’havien de construir.
Els promotors competien per
ocupar els terrenys més aptes
per desplegar molins i panells
solars, la qual cosa es va traduir en una frenètica carrera
per obtenir llicències. L’aturada que el Govern va decretar
a l’octubre va ser el primer pas
per ordenar el caòtic boom de
les renovables sota noves
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Un dels molins del parc eòlic de Solans, que entrarà en funcionament a finals d’aquest any.

Catorze contractes
per accelerar
les renovables
a la província
n La contractació de 14
persones s’ha convertit en
un factor clau per accelerar el desenvolupament
de les energies renovables
a Lleida. Dos d’aquests
contractes són per reforçar els serveis tècnics de
la Generalitat, després
de constatar que l’escassetat de personal frena la
tramitació de noves centrals eòliques i solars. Acció Climàtica va obrir un
primer concurs per contractar quatre enginyers
industrials que va quedar
desert, mentre que en una
segona convocatòria en
va contractar dos. Les dos
restants tornaran a sortir a concurs. Així ho van
explicar fonts de la conselleria, que van indicar
que també han contractat
4 administratius.
D’altra banda, l’elaboració del pla territorial
de renovables de la Generalitat espera que els
consells constitueixin les
seues oficines de Transició
Energètica amb els ajuts
que el Govern els va atorgar al juliol. Cap comarca
lleidatana, ni tampoc el
Conselh Generau, han posat en marxa les seues, tot
i que esperen fer-ho aviat.
Només el consell del Pla
d’Urgell ha seleccionat
una persona per exercir
aquesta funció, que s’incorporarà a l’octubre. El
consell de l’Alta Ribagorça, per la seua part, preveu contractar els serveis
d’una empresa consultora
per exercir aquesta funció.
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La Generalitat vol passar de 3,5 GW de potència de les
renovables a Catalunya a 14 GW el 2030. Totes les
instal·lacions que generen electricitat, des de
centrals solars fins a nuclears, sumen ara 12 GW.
premisses d’equitat territorial i consens amb la població. Tanmateix, gran part
d’aquest camí està encara per
recórrer un any després.
L’actual política de renovables de la Generalitat, establerta per ERC al capdavant
d’Acció Climàtica, descansa
sobre tres pilars. El primer és
una companyia elèctrica pública amb la qual el Govern
preveu promoure projectes
d’energies netes, en solitari o
amb particulars agrupats en
comunitats energètiques. El
president, Pere Aragonès, va
assegurar aquesta setmana
que es constituirà a l’octubre.
El segon pilar és el pla territorial que haurà de determinar la capacitat de cada
territori per acollir noves
instal·lacions d’energies renovables. La Generalitat va
encarregar-ne la redacció al
maig, però vol consensuar-ho
amb cada comarca a través
dels consells. Per a això espera que aquests creïn les
seues oficines de Transició
Energètica amb subvencions
que el Govern els va atorgar
el juliol passat.
El tercer pilar és la futura
llei de Transició Energètica,
que planteja que les àrees
amb menys centrals eòliques i solars compensin les
que n’acullen més. El Govern ho debat des del març
amb entitats socials a la taula de diàleg de les energies
renovables.
El projecte de llei encara
no ha iniciat el tràmit i tant
membres de la taula com l’associació de comunitats de regants Acatcor i l’entitat ecologista Ipcena van plantar
la sessió de juliol per protestar per l’“escassa efectivitat
d’aquest òrgan”.
Mentre la Generalitat desenvolupa al seu ritme la
seua política de renovables,
altres actors prenen decisions que poden condicionar el
desplegament de les energies
netes al marge del Govern.
Així, l’Estat ha assumit el
control de la major part de
la capacitat de connexió de
la xarxa de transport elèctrica lleidatana, necessària per
evacuar l’energia de grans
parcs eòlics i solars. Són uns
900 MW que preveu assignar
a través de concursos. Així
mateix, almenys una dotzena d’ajuntaments lleidatans
delimiten àrees per a panells
solars i molins a través d’ordenances i plans urbanístics,
sense esperar la planificació
territorial catalana.
Per la seua part, promotors
de centales solars i eòliques
tramiten alguns dels seus
projectes davant l’Estat, la
qual cosa els permet esquivar els creixents requisits que
exigeix la Generalitat.

Set de cada deu aerogeneradors que funcionen
a Lleida han canviat de mans en els últims anys.
El grup Acciona és l’únic promotor que conserva
els que va construir a les Garrigues i l’Urgell.

Més de dos mil
plantes solars
d’autoconsum
El doble que fa un any || S’obren camí
les compartides i ja n’hi ha 24
r. r.

❘ lleida ❘ Més de dos mil instal·
lacions de panells solars per a
autoconsum elèctric ja funcionen a les comarques de Lleida,
segons dades de l’Institut Català de l’Energia (Icaen). Són
més del doble de l’any passat i
proliferen a un ritme cada vegada més ràpid a les teulades de
naus industrials, explotacions
agràries, edificis públics i habitatges. Ja Sumen més de 23
megawatts (MW) de potència,
dels quals 2,6 corresponen a les
303 instal·lacions de plaques
fotovoltaiques desplegades a la
ciutat de Lleida. El creixement
es veu esperonat per les pujades
dels preus de l’energia, per subvencions directes vinculades
als fons Next Generation de la
UE i per bonificacions fiscals
a l’impost municipal d’obres i
l’IBI que apliquen cada vegada més ajuntaments lleidatans.
De les 2.139 instal·lacions
d’autoconsum en servei a les
comarques de Lleida, 24 són
d’ús compartit, una modalitat
que comença a obrir-se camí
malgrat les limitacions que
dicta la normativa espanyola: aquesta estableix que els
consumidors que compartei-

xin una mateixa instal·lació
no poden estar a més de 500
metres dels panells solars que
generen l’electricitat. A França
el límit pot arribar fins als 20
quilòmetres, la qual cosa facilita l’l’ús compartit de plaques
fotovoltaiques.
Entre els pioners a Lleida de

la ciutat de lleida

Els panells solars al poliesportiu dels Alamús també subministren energia a altres e

La capital del Segrià
concentra 303 instal·lacions
d’autoconsum que sumen
2,6 MW de potència
l’autoconsum compartit es troben ajuntaments com els de la
Granadella, Torrebesses i els
Alamús. En aquest últim municipi, els panells solars instal·lats
a les teulades del poliesportiu i
el casal social ja proporcionen
part de l’electricitat que consumin aquests edificis i també
la seu del consistori, una llar
d’infants, el col·legi de Primària i el dipòsit municipal d’aigua. L’alcalde, Celestí Panavera, va explicar que ara miren
d’acordar amb la companyia
elèctrica una compensació a

ajunt

Panells solars sobre el casal social dels Alamús.

municipis
jordi echevarria

urbanisme

Dotze pobles limiten centrals sense
esperar que ho faci el Govern
n Fulleda i Tarrés van ser els
primers municipis de Lleida on es van alçar molins de
vent, amb la construcció del
parc eòlic de la serra de Vilobí el 2006. Més d’una dècada després, Tarrés es va convertir en pioner a limitar la
instal·lació d’aerogeneradors
i grans centrals solars al seu
terme municipal. Ho va fer a
través del seu pla d’ordenació
urbanística (POUM), aprovat
a finals del 2020. Fulleda, per
la seua part, ha fet els primers
passos per fer-ho canviant el
seu POUM.

Almenys una dotzena de
municipis lleidatans han impulsat l’últim any ordenances
i plans urbanístics per reduir
l’impacte paisatgístic de centrals solars i eòliques i evitar que la compra i el lloguer
de sòl per construir-les entri
en conflicte amb l’activitat
agrícola.
A més de Tarrés i Fulleda, la llista inclou Algerri,
Bellaguarda, la Granadella,
Granyena de les Garrigues,
els Omellons, Ossó de Sió, la
Pobla de Cérvoles, el Soleràs,
Talarn, els Torms i el Vilosell.

La Granadella concentra 47 molins de vent.
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Després de l’aturada decretada per la Generalitat,
una desena de promotors van desistir de construir 16
centrals solars i eòliques a Lleida. Altres projectes no
s’han reprès, però no hi ha hagut desistiments formals.
ajuntament dels alamús

L’exitosa pel·lícula ‘Alcarràs’ narra com la compra
i lloguer de sòl per a centrals solars pot expulsar
agricultors de les finques que treballen, ja que els
promotors de renovables ofereixen preus superiors.
acn

la factura elèctrica municipal
pels excedents d’energia que
bolquen a la xarxa els panells
solars en els dies i hores en què
els equipaments públics no la
consumeixen.
Cada vegada més consistoris
s’afegeixen a aquesta fórmula
per reduir la despesa energètica. La Paeria de Balaguer, per
exemple, ha aprovat aquest mes
el seu projecte d’autoconsum
d’energia solar en mitja dotzena
d’edificis municipals: els pavellons d’Inpacsa i l’1 d’Octubre,
on s’instal·laran els plafons fotovoltaics, i també a la piscina coberta, el camp de futbol,
l’escola Gaspar de Portolà i la
guarderia Els Putxinel·lis.

Comunitats energètiques

edificis públics del poble.

tament dels alamús

les dades

2.139

instal·lacions
En teulades de naus industrials,
granges, equipaments públics
i habitatges de les comarques
lleidatanes.

23,3

megawatts de potència
En el conjunt de la província,
dels quals 2,6 corresponen a les
303 instal·lacions d’autoconsum
de la ciutat de Lleida.

Als projectes dels ajuntaments se sumen els de les primeres comunitats energètiques
que s’han començat a constituir
l’últim any a les comarques lleidatanes. Aquesta mateixa setmana es va presentar a Tremp
la comunitat Energia del Pallars
Jussà.
Aquesta entitat, que funcionarà en règim de cooperativa, ha rebut una subvenció de
320.000 euros del fons Next
Generation de la Unió Europea
per desenvolupar el projecte,
que planteja desplegar panells
solars en teulades d’edificis de
titularitat municipal per subministrar electricitat a uns 400 habitatges a partir de l’any 2023.
Ta n m atei x, la for m a de
col·laboració que prolifera
amb més rapidesa en matèria
d’autoconsum d’energia són
les compres conjuntes de panells solars per a ús individual.
Aquesta fórmula, que permet
reduir els costos dels materials
i d’instal·lació, ja s’ha aplicat en
algunes localitats lleidatanes
com per exemple al poble de
Raimat.

Manifestació a Tremp l’any passat contra línies de molt alta tensió al Pallars Jussà.

Una alta tensió polèmica lligada
a molins i plaques fotovoltaiques
Projectes que xoquen sovint amb el rebuig del territori
❘ lleida ❘ Altes concentracions
de panells solars i molins de
vent van provocar preocupació i protestes fa més d’un any
a la Segarra, les Garrigues i
el Pallars Jussà. Ara que part
d’aquells projectes han quedat
al dic sec, les mobilitzacions
segueixen, malgrat que actualment se centren sobretot en les
línies d’alta i molt alta tensió
vinculades a energies renovables. Els contraris a aquestes instal·lacions temen possibles perjudicis per a la salut
i que servituds de pas llastin

l’agricultura i altres activitats
econòmiques.
Al marge de les línies de
Re d E lé c t r ic a de E s pa ñ a
(REE), promotors de grans
complexos solars i eòlics promouen les seues pròpies línies
i subestacions per evacuar
l’energia de molins i panells
solars. Exemple d’això és la
que plantegen de forma conjunta Ignis i Solaria per als
grans parcs fotovoltaics que
promouen a Alcarràs.
També el grup Forestalia
projecta les seues línies de

estat
x. santesmasses

competència estatal

Més del 20% de l’energia neta,
fora del control de la Generalitat

Molins de vent entre Talavera i Santa Coloma de Queralt.

n Més del 20% de la potència
solar i eòlica prevista a Lleida està fora del control de la
Generalitat. Són projectes la
potència dels quals supera els
50 MW, el llindar a partir del
qual l’Estat té la competència
per autoritzar-los. El Govern
espanyol no exigeix requisits
de la normativa catalana com
informar els municipis i arribar a acords amb el territori.
Alguns promotors aprofiten aquesta disparitat de
criteri a la recerca de condicions favorables. És el cas
dels parcs eòlics Segarra Sud

1 i 2, amb molins previstos a
Ribera d’Ondara, Montoliu
de Segarra i Talavera. Inicialment eren tres projectes que
havia d’autoritzar l’administració catalana. Quan aquesta
va augmentar els requisits, el
promotor va fusionar els més
de 20 aerogeneadores en dos
parcs de competència estatal,
ja que supere tots dos els 50
MW.
La central eòlica de Suró, a
la Segarra, i la de BCN Solar
2, amb panells solars a l’Urgell, hauran de rebre també
llicència de l’Estat.

molt alta tensió, encara que
d’una envergadura molt superior. Planteja centenars de quilòmetres de torres i cable per
portar a Barcelona l’energia
generada per aerogeneradors
i plaques fotovoltaiques d’Aragó. Per a això va concebre en
principi quatre línies, tres de
les quals havien de creuar
Lleida. Finalment l’empresa
va renunciar a una i ara en
preveu una altra a través del
pla de Lleida i una que enllaçaria amb la xarxa de REE al
Pallars Jussà.

Adverteixen que
falten un miler
d’instal·ladors
n El Gremi d’Instal·ladors de Lleida va advertir mesos enrere sobre
l’escassetat de personal
en aquesta professió, especialment davant de la
creixent demanda d’instal·lacions de panells solars. El president, Joan
Fornes, va valorar que
“el sector té capacitat
per a més d’un miler de
professionals més” a les
comarques lleidatanes i
va advertir que bona part
dels que ara treballen es
jubilaran en cinc anys.
Aquesta entitat imparteix des de l’any passat
cursos específics dedicats a la instal·lació de
panells solars.
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comunicacions correu

serveis proveïments
ajuntament de Montgai

Pobles del Pallars
temen perdre el
servei de Correus
e. farnell

Imatge d’arxiu de les obres del nou vas que ja està en servei.

Nou dipòsit a Butsènit per
assegurar aigua potable
Inversió de 134.000 euros per a un vas de 4.500 metres cúbics ||
L’obra evitarà problemes de proveïment a la localitat
E. Farnell

❘ Montgai ❘ El nucli de Butsènit
d’Urgell, amb 230 habitants al
municipi de Montgai, ha estrenat un nou dipòsit d’aigua de
boca de 4.500 metres cúbics
que ha de posar fi als problemes de proveïment que patia
la localitat, especialment els
mesos d’estiu, però també a
l’hivern, durant els tancaments
del Canal d’Urgell.
L’alcalde de Montgai, Jaume
Gilabert, va assegurar que l’ac-

tuació permet abordar aquesta problemàtica i evitarà que
s’hagi de tancar el proveïment
durant la nit com ja ha succeït
en alguna ocasió. Els treballs
han comptat amb una inversió
de 134.000 euros, dels quals
105.000 han estat finançats
pel Puosc i la resta, amb fons
propis. Han consistit a ampliar l’antic vas, d’uns 2.000 metres cúbics, amb un altre amb
una capacitat de 4.500 metres
cúbics.

Així mateix, nombrosos
ajuntaments plantegen inversions per resoldre problemes
de proveïment d’aigua potable, especialment després d’un
estiu de sequera que ha ocasionat incidències en els subministraments d’aigua. És el cas
de l’EMD d’Isil, on els veïns
beuen aigua embotella a l’haver-se detectat arsènic. Artesa
de Segre té problemes amb el
clor i hi ha terbolesa a l’aigua
de boca de pobles de l’Urgell.

❘ Sant Esteve de la Sarga ❘ Al municipi de Sant Esteve de la
Sarga, al Pallars Jussà, les
cartes no arriben cada dia.
El carter rural passa pels nou
nuclis del municipi dos o tres
dies per setmana i el consistori tem arribar a perdre el
servei postal de manera definitiva. “Fa temps que veiem
com es van reduint els dies
de servei postal, i al final
desapareixerà”, va dir l’alcalde de Sant Esteve, Jordi
Navarra.
Des del mes d’abril passat, els 161 carters i carteres
rurals de Lleida ofereixen a
domicili molts dels serveis
que fins ara només es prestaven a les oficines postals.
Navarra va explicar que tot
i que es pot efectuar des de
la porta de casa l’enviament
o rebut de paqueteria i el pagament de rebuts i tributs,
“és bastant difícil fer-ho si
el servei no és diari”.
Va assegurar que els carters han de tenir un paper
essencial per als pobles rurals per facilitar la vida dels
veïns i va reclamar mantenir
el servei en les condicions
que havia tingut fins ara
pel seu caràcter necessari i
pel paper que té per evitar
la despoblació de les zones
rurals. “No es pot fer ni un
pas enrere en la prestació de
serveis públics a les zones

les claus

Servei públic

z Demanen mantenir el servei postal diari pel seu caràcter clau a l’hora d’evitar la
despoblació en zones rurals.

Dispositius portàtils
z Doten el personal de repartiment de dispositius
electrònics portàtils (PDA)
per oferir al mateix domicili
molts dels serveis que només es prestaven a les oficines com pagar tributs, enviar paquets o actuar d’entitat bancària.

Caixers automàtics
z Correus preveu instal·lar
caixers automàtics en municipis de 500 a 3.000 habitants que s’han quedat sense entitat bancària.

rurals i Correus ha de garantir el servei cada dia”, va
recalcar.
L’any passat, el consell del
Pallars Sobirà ja va criticar
els canvis en el repartiment
postal de la comarca al considerar que perjudicaven el
servei. Es van reduir els horaris d’atenció al públic en
algunes oficines, mentre que
es van unificar línies de repartiment de fins a 160 quilòmetres per carter.

a. guerrero

meteorologia temporal

Forta tempesta de vent i
pluja que fa caure arbres
i inunda baixos a Lleida
Van caure 57 litres per metre quadrat a Navès
A. G. B /E. F.

❘ Lleida ❘ L’episodi de pluja que va
afectar les comarques de Lleida entre divendres a la tarda i
dissabte a la matinada va deixar més de 57,4 litres per metre quadrat a Navès, 52 litres a
Lladurs, tots dos al Solsonès, i
fins a 49,7 litres a Oliana. La
precipitació va ser menor a les
comarques del pla malgrat que
es van arribar a registrar fins a

Bombers

Els bombers van fer
una vintena d’actuacions
per desperfectes i
inundacions de baixos

23 litres a Vallfogona de Balaguer, 20,3 litres per metre quadrat a Mollerussa, 19,3 litres
a Tàrrega i 18,7 a les Borges
Blanques. Les precipitacions
van estar acompanyades en alguns punts per fortes ràfegues
de vent de fins a 71 quilòmetres
per hora a Agramunt i Castellnou de Seana, de 68 km/h a Alguaire o de 50 quilòmetres per
hora a Mollerussa.
Precisament, els Bombers de
la Generalitat van fer entre la
matinada i ahir al migdia més
d’una vintena d’actuacions per
desperfectes causats per la tempesta de la nit de divendres i
inundacions. A Agramunt, les
fortes ratxes de vent van fer
caure arbres a la zona del pas-

Un dels arbres arrancats pel vent al passeig del Sió.

seig del Sió i també va cedir el
mur d’una finca particular.
Els Bombers i la brigada municipal d’Agramunt van retirar
i van tallar els arbres i les branques caigudes durant el matí
d’ahir. Tanmateix, la xarxa de
subministrament d’aigua po-

table no va quedar afectada,
com va passar en l’anterior tempesta, ja que el canal principal
d’Urgell es va tancar divendres
i el municipi es proveeix ara
d’una bassa municipal.
La pluja també va inundar els
baixos de diversos immobles

a Mollerussa, Barbens, Torà i
Lleida. Així mateix, també es
van registrar despreniments de
roques en algunes carreteres
lleidatanes, com a la C-14 a Vilanova de l’Aguda, encara que
no van provocar cap afectació
a la circulació.
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comarques

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

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

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

certàmens gastronomia

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

Farrera treu a concurs
la gestió del nou refugi
d’onze places
e. farnell

Els productors locals de carn amb el popular cuiner Marc Ribas.

La Vianda atreu més de
1.500 persones a la Pobla
Primer festival gastronòmic per promoure el producte local
E. Farnell

litat. També hi van participar
una quinzena de la resta del
Pallars.
La jornada es va iniciar amb
l’esmorzar de Vianda: un cap
i pota amb girella cuinada pel
Restaurant Solé. Al migdia, els
restauradors de la Pobla van
oferir un tast dels seus plats i els
més petits van poder jugar amb
uns gegantins jocs de fusta.
A la tarda van arribar els dos
plats forts de la jornada. El
cuiner Marc Ribas, conegut

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

municipis equipaments

ajuntament de la pobla de segur

❘ la pobla de Segur ❘ Unes 1.500
persones van participar ahir
en el primer festival gastronòmic Vianda de la Pobla de
Segur, que naix amb l’objectiu
de potenciar el producte local
i de proximitat. En aquesta
primera edició va ser protagonista l’hamburguesa de km
0. L’alcalde, Marc Baró, va explicar que el certamen va oferir
l’oportunitat de degustar carn
de cinc productors de la loca-

Segre
Diumenge, 25 de setembre del 2022

pels seus programes a TV3,
Cuines i Joc de cartes, va fer
una demostració de com preparar tres hamburgueses cuites
a la barbacoa.
Al finalitzar es va obrir l’Espai Brasa, on els productors
de carn locals van oferir hamburgueses preparades per a
l’ocasió i els comensals les van
poder cuinar a la brasa. L’èxit
d’aquesta primera edició garanteix la continuïtat d’aquest
nou certamen.

❘ Burg ❘ El consistori de Farrera ha tret a concurs la gestió
i explotació del nou refugi
municipal, que té una capacitat per a onze places. S’ha
construït en un edifici municipal que compta amb un bar
restaurant i una sala polivalent. L’alcalde de la localitat,
Àngel Bringué, va explicar
que durant els dos últims
anys de pandèmia de la Covid, amb els serveis tancats
al públic, s’han portat a terme les obres per habilitar un
refugi en aquest equipament
municipal, ubicat al costat de
la seu de l’ajuntament en el
nucli de Burg.
El refugi té tres plantes,
amb el garatge a la primera,
el bar restaurant a la segona
i el refugi i sala polivalent a
la tercera.

Els interessats a gestionar-lo poden presentar ofertes fins al dia 18 d’octubre.
Les clàusules del concurs per
a la gestió del refugi estableixen un cànon anual de 2.400
euros i una garantia inicial de
80.000 euros.

Biomassa per a
dos edificis
n El consistori ha sol·licitat una ajuda de fons
europeus per instal·lar
una caldera de biomassa en aquest equipament
que pugui escalfar alhora la seu de l’ajuntament,
que és a l’edifici annex. A
més a més de les oficines
municipals, ubicades a les
antigues escoles, també hi
ha un pis.

Iniciatives Parc de l’Alt Pirineu
parc natural de l’alt pirineu

certàmens ramaderia

Barruera obre avui les fires
ramaderes del Pirineu de Lleida
ajuntament de Barruera

e. f.

❘ La vall de Boí ❘ Barruera va acollir ahir la primera jornada
del concurs internacional de
gossos pastors Gure Sheepdog
Trail, en el marc de la fira ramadera que se celebra aquest
cap de setmana a la Vall de Boí
i que dona el tret de sortida a
la celebració d’aquests certàmens al Pirineu. Mig centenar
de persones van poder veure
demostracions de treball real
de gossos pastors amb el maneig de vaques i ovelles.
El concurs es va presentar
com un espai de trobada del
sector al Pirineu i es va poder
veure com treballen els gossos.
La Vall de Boí vol posar en relleu la ramaderia del municipi
així com la importància econòmica del sector a la comarca.
A la tarda es va projectar el
documental El no a l’os, que

Alguns dels bolets que es van plegar ahir a Esterri.

Unes 50 persones pleguen bolets
en les jornades micològiques
Demostració del treball dels gossos en el maneig d’animals.

tracta sobre els problemes que
ha comportat la reintroducció
de l’os al Pirineu.
Per avui diumenge hi ha
prevista la XIII fira ramade-

ra amb una mostra de bestiar
amb més d’una vintena d’explotacions, un mercat d’artesania i de proximitat i el concurs
de gossos pastors.

❘ Ribera de Cardós ❘ Mig centenar de persones van recollir
ahir bolets en un bosc d’Esterri de Cardós, en el marc
de les jornades micològiques
organitzades pel Parc de l’Alt
Pirineu. Van comptar amb
quatre especialistes de la Societat Catalana de Micologia, que van guiar la sortida
i van ajudar a identificar els

bolets que trobaven els participants. Els van exposar a
la tarda a Ribera de Cardós
i es va organitzar la xarrada
Bolets comestibles i les seues
possibles confusions, a càrrec
d’Andrés Valverde. Avui està prevista una visita guiada
a l’exposició i es posarà en
relleu la gran diversitat de
fongs que hi ha al bosc.
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39
Festes. Jornada amb música, gastronomia i
espectacles a l’Obert del Centre Històric.

gerard hoyas

Comerç. Una fallada en la distribució deixa
sense llibres les llibreries catalanes.

salut drets

L’avortament, una cursa d’obstacles

Col·lectius feministes denuncien a la Pobla de Segur les dificultats a l’hora d’accedir a la interrupció
voluntària de l’embaràs || Reclamen l’equitat territorial i l’accés públic
col·lectius de ponent

l. garcía

❘ la pobla de segur ❘ Els col·lectius
feministes de les comarques
del pla de Lleida i l’Alt Pirineu
i Aran van presentar ahir, juntament amb el Consell Nacional
de la Joventut de Catalunya i
l’Associació pels Drets Sexuals
i Reproductius, una nova campanya que reivindica el dret a
l’avortament de forma equitativa a Ponent. Sota el lema “Avortar no és un joc, és un dret!”,
van denunciar les múltiples traves a què han de fer front les
dones que es troben en situació
de voler interrompre de forma
voluntària el seu embaràs. La
campanya, que es va presentar
al Molí de l’Oli de la Pobla de
Segur, va escenificar a través de
vídeos situacions que es poden
trobar les dones a l’hora d’accedir a l’avortament voluntari, com una jove migrant sense
targeta sanitària i en situació
irregular, que ha de recórrer a
la sanitat privada, amb una despesa de 485 euros i un recorregut de 900 quilòmetres.

mobilitzacions

Concentració dimecres a
Lleida en el Dia Mundial
per a la Despenalització
de l’Avortament
Alba Alegret, membre del
col·lectiu feminista del Pallars
Jussà, va explicar a SEGRE
que l’objectiu de la campanya
és denunciar la falta d’equitat
territorial a l’hora d’accedir a la

Entitats feministes van presentar ahir la campanya al Molí de l’Oli de la Pobla de Segur.

interrupció voluntària de l’embaràs i poder triar el mètode
i el “greuge comparatiu” que
pateixen les comarques lleidatanes malgrat els avenços dels
dos últims anys. L’acte d’ahir va
comptar amb les entitats feministes Marea Lila, La Geganta
Desperta i el Col·lectiu Feminista del Pallars Jussà. La campanya d’ahir a la Pobla serveix
de prèvia a les mobilizaciones
convocades durant la setmana
que ve amb motiu del Dia Mundial per a la Despenalització de
l’Avortament, que se celebra
el 28 de setembre. Dimecres
vinent, entitats feministes han
convocat una protesta a Lleida.

col·lectius de ponent

Il·lustració de Cintapintanúvols, ahir durant la jornada.

Exigeixen una
llista d’objectors
de consciència i
més transparència
n Les entitats feministes
van recordar ahir que a
les comarques del Pirineu
només està disponible la
interrupció voluntària de
l’embaràs a través del mètode farmacològic fins a
la setmana 9 d’embaràs.
En el cas de l’hospital de
Tremp, van assenyalar
que només es practica un
dia a la setmana. Així mateix, van denunciar que a
la clínica Mi NovAliança
de Lleida, on es pot avortar de forma quirúrgica,
“s’està introduint un nou
procediment que preveu
avortaments farmacològics” fins a la setmana 14.
Per això, van demanar a
la conselleria de Salut
transparència i informació sobre els avortaments
farmacològics fins a la setmana 14 i que es puguin
dur a terme en hospitals
públics de referència. Així mateix, van demanar
un llistat de professionals
objectors de consciència,
ja que van assenyalar que
“no es pot obstaculitzar”
el dret a l’accés a l’avortament. També van demanar
dotar de recursos la nova
llei estatal de l’avortament
perquè pugui complir-se.

