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Balàfia vota divendres com 
vol el carrer del Penedès 
Les dos opcions de la Paeria contemplen que en un dels costats 
s'aparqui en línia li El carril bici, a la vorera o a la calçada 

VORERA 
(3,2m) 

APARCAMENT I 
CALÇADA 

(S,Sm) 

APARCAMENT 
(4,5m) 

VORERA 
(of,12m) 

M. MARQUÉS 
I LLEIDA I L'associació de veïns de 
Balàfia fa una crida a tots els 
veïns del barri, o d'a ltres zo
nes de la ciutat, perquè aquest 
d ivendres que ve a les 18.30 
hores assisteixin al Centre Cí
vic per decidir com volen dis
senyar la renovació del carrer 
del Penedès. 

Des de la Paeria s'exposaran 
dos opcions molt similars. La 
primera contempla ampliar un 
metre la vorera dels nombres 
imparells, la part esquerra del 
sent it de la circulació, per des
ti n a r dos metres a ls vianants 
i dos més a un carri l bici, que 
s'hauria d'habi litar. La vorera 
i la calçada estarien separades 
per una filera d'arbres i fanals, 
que ara només té el costat de la 
dreta. A més, l'aparcament en 

www.segre.com/club 

bateria de l'esquerra passar ia 
a ser en línia. En la segona op
ció, en lloc d'ampliar la vorera 
dels nombres imparells, s'habi
litaria un carril bici a la calça
da d'aquest costat i, com en la 
primera opció, es coHocarien 
arbres i fanals. L'aparcament 
també passaria a ser en línia. 

Enllumenat 
"Una de les nost res deman

des és millorar l'enllumenat i 
les dos opcions la contemplen", 

PROPOSTES 

L:associació de veïns vol 
que la via sigui zona 30 i 
prohibir aparcar en bateria 
a grans vehicles 

va assenyalar el president ve
ïna l, Toni Baró, que va afegir 
que "també és molt important 
convertir en aparcament en lí
nia un dels dos costats del car
rer, ja que a ra els dos són en 
bateria i això dificulta la v isió 
dels passos de vianants i quan 
aparquen grans monovolums 
envaeixen part de la calçada". 
Així, divendres demanaran a 
la Paeria que prohibeixi l'esta
cionament en bateria a grans 
vehicles i que s'aparqui marxa 
enrere. 

També sol· licita ran que el 
carrer s igu i zona 30, ja que 
hi ha molt trànsit, millorar el 
paviment i senya litzar millor 
els passos de via na nts. Fonts 
municipals van indicar ah ir 
que "la prioritat és millorar la 
mobilitat". 

'JUDY' · ESTRENA 31 DE GENER A FUNATIC 

Biopic sobre els darrers de la vida de Judy Garl and , 
interpretada per Re née Zellweger. Sinopsis: durant 
l'hive rn de 1968, trenta anys després de l'estrena de 'El 
mago de Oz', la llegenda Judy Garland arriba a l ondres 
per oferir una sèrie de concerts. 
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El Govern i la FAV volen una bona xarxa de trens 

I LLEIDA I Responsables de la Federació d'Associacions de Veïns 
(FAV) es van reunir ahir amb el delegat del Govern, Ramon 
Farré, amb qui van coincidir que "volen una bona xarxa de 
trens Avant, amb més freqüència i preus assequibles, per anar 
a treballar o estudiar diàriament a Barcelona i Saragossa". 
Farré també els va proposa r organitza r una tau la redona 
amb tècnics de la General itat sobre la xarxa de Rodalies. 

El preu de l'habitatge va pujar un 0,8% el2019 

¡LLEIDA 1 El preu mitjà d'un pis nou a la província de Lleida es 
va situa r en els 1.316 euros/m2 l'any passat, el més baix de 
Catalunya, un 0,8% més que el2018, segons un estudi de 
Societat de Taxació, mentre que el de Lleida ciutat va ser de 
1.347 euros/m2• Segons l'estudi, els catalans necessiten 8,6 
anys de salari íntegre per pagar un pis. 

Rai mat licita l'explotació del bar de les piscines 

1 LLEIDA 1 L'ajuntament de Ra imat va treure ahir a licitació per 
4.000 euros anuals el contracte de concessió de l'explotació 
del bar de les piscines per un termini de dos anys. La quota 
a pagar serà de 333,33 eu ros mensuals. 

Constituït el vuitè consell de barri, el de l'Horta 

1 LLEIDA 1 La Paeria va constituir ahi r el consell territorial de la 
zona 13, que correspon a l'Horta, en una reunió feta al local 
social de la partida de Butsènit. D'aquesta manera ja s'han 
constituït vuit consells i en quedaran sis més. La previsió és 
que estiguin tots formats el 21 d 'abril. 

Asisa reforça els serveis a la província 

1 LLEI DA 1 La companyia d'assegurances Asisa ha ampliat els 
serveis i quadre mèdic en localitats de Lleida com a Tàrrega, 
Balaguer, Tremp i la Seu d'Urgell. També ha reforçat els ser
veis a la clínica Perpetu Socors, amb urgències pediàtriques 
i ginecològiques. 

L'AVLO cobra 30 eu ros per pujar una segona maleta 

1 MADRID 1 Renfe cobrarà un suplement d'entre 10 i 30 euros 
addicional al preu del bitllet de l'AVLO, l'A VE low-cost en 
cas de pujar al tren una segona maleta, i un de vuit euros si 
el v iatger selecciona una plaça concreta. 

Oferta subscriptors: 

SORTEIG 
INVITACIONS DOBLES 

Truqueu al 973 248 000 
i deixeu el vostre nom, 

telèfon i número de 
subscriptor 

fins al 29 de gener 
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COMAU IQUES La Seu farà una nova passarel·la Tàrrega votarà al febrer un .N per a vianants sobre el riu Va li ra. pressupost de 17,8 milions. 
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MUNICIPIS DESPRÉS DEL TEMPORAL 

Lleida, al capdavant en apagades a Catalunya 
i tan sols 4 províncies la superen a Espanya 
Amb una mitjana de més de dos hores sense llum per abonat a l'any, només per sota de les illes Balears, 
Ceuta, Lugo i Huelva li Queixes per microtalls al pla i investiguen incidències durant el temporal 
REDACCIÓ I R. R. 
1 LLEIDA 1 Lleida es troba al capda
vant de Catalunya pel que fa a 
apagades, amb una mitjana de 
més de dos hores sense electri
citat per abonat a l'any. Així es 
desprèn de les últimes dades pu
blicades pel ministeri de Tran
sició Ecològica, que apunten a 
interrupcions del subministra
ment elèctric molt per sobre de 
la mitjana de Catalunya i també 
la d'Espanya. En el conjunt de 
l'Estat, només quatre províncies 
superen les incidències de les 
comarques lleidatanes: les illes 
Balears, Ceuta, Lugo i Huelva. 
Les xifres corresponen al tanca
ment del 2018, però descriuen 
una situació que persisteix un 
any després. Així, hi ha protes
tes al pla per microtalls que ava
rien aparells electrònics; mentre 
que la Generalitat ha obert un 
expedient per investigar els talls 
de llum arran del temporal de la 
setmana passada (com va avan
çar SEGRE ahir). 

Per ava lu ar la qualitat del 
subministrament elèctric, Es
tat i Generalitat utilitzen dos 
índexs: el primer, denominat 
Tiepi, calcula la durada dels talls 
en funció de la potència instal
lada i el nombre d 'abonats. El 
segon, anomenat Niepi, recull 
la quantitat d'interrupcions 
en relació amb la potència i el 
nombre d'usuaris. Això permet 
avaluar amb un criteri uniforme 
realitats dispars com les apa
gades de Lleida, amb 288.441 
subministraments elèctrics; i les 
de Barcelona, amb 2.978.916. 

En tots dos indicadors, Lleida 
està al capdavant de Catalunya 
i entre les primeres d'Espanya 
tant en nombre d'interrupci
ons del subministrament com 
en la durada, amb una mitja
na de 2,34 apagades per usuari 
a l'any. En els últims anys, els 
municipis afectats han apuntat 
a deficiències en les infraestruc
tures elèctriques com un factor 
que propicia avaries i dificulta 
resoldre-les; mentre que la Ge
neralitat, amb competències en 
matèria d'Energia , ha reclamat 
inversions a les elèctriques. 

Malgrat que les comarques 
lleidatanes continuen encapça
lant el rànquing d'incidències 
a nivell estatal, hi ha hagut in
versions en millores a la xarxa 
elèctrica i les dades recopilades 
pel Govern apunten a una certa 
millora en els últims anys. Així, 
l'índex Tiepi de Lleida era de 
2,48 hores el2015, una mica su
perior a les 2,16 hores del2018. 

Les destrosses 
s'estenen a 
75 municipis 
de Lleida 
La majoria encara a 
l'espera de valoració 

• El tempora l Glòria va pro
vocar destrosses en 75 mu
nicipis de Lleida. Així ho va 
manifestar ahir el delegat de 
la Generalitat a Lleida, Ramon 
Farré, en una visita a Cerve
ra. Segons Farré, "més de 75 
ajuntaments ja han notificat 
al departament de Presidèn
cia que han patit danys, tot i 
que la majoria encara no els 
han va lorat econòmicament", 
per la qual cosa de moment es 
desconeix el cost de les repa
racions. Farré, acompa nyat 
d'Anna Feliu, directora dels 
serveis territorials de Presi
dència a Lleida i altres càrrecs, 
va visitar la capçalera alta del 
riu Sió a l seu pas per la Segar
ra, on van constatar els danys 
del temporal Glòria. També 
van anar fins a Tarroja de Se
garra i Sisteró (Plans de Sió). 
Val a recordar que Cervera ha 

ELS DANYS DESPRtS DE LA BORRASCA 

quantificat els danys del tem
poral en més de 200.000 eu ros 
(vegeu SEGRE d'ahir), informa 
Segre Tàrrega. 

D'altra banda, la reparació 
de l'esquerda de 130 metres 
de longitud al canal principal 
del Segarra-Garrigues a Verdú 
podria suposar una inversió 

superior a ls 100.000 eu ros. 
Fonts d'Acuaes van explicar 
que aquesta és la ruptura de 
més magnitud des que el canal 
està en servei. 

En un altre ordre de coses, 
les 13 cambres de comerç ca
talanes van reclamar un canvi 
de model econòmic per donar 

CARRETERES 

Reobre l'accés a 
Hortoneda després 
de la caiguda de 
la gran roca 
• L'accés a Hortoneda (Con
ca de Dalt) va quedar reobert 
ahir després de la caiguda 
controlada de la roca de 90 
tones que amenaçava de des
prendre's. Feia més de 24 h 
que el poble estava incomu
nicat. Així mateix, es man
té pas alternatiu a l'N-260 a 
l'altura del Pont de Bar per 
l'allau de dijous. D'altra ban
da, els geòlegs de l'Institut 
Cartogràfic i Geològic de 
Catalunya van detectar una 
altra gran roca que podria 
caure a l congost de Mont
rebei, a la zona on hi va ha
ver l'a llau que va obligar a 
tancar sine die els accessos. 

resposta a les necessitats del 
canvi climàtic després de les 
"greus conseqüències" del 
tempora l. Demanen una or
denació més descentralitzada 
del territori i adaptar les xar
xes de transport per faci litar 
la mobilitat sostenible i reduir 
la contaminació. 
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MUNICIPIS COMERÇOS 

Bonpreu obrirà un supermercat a 
Alpicat i crearà trenta llocs de feina 
Inicien els moviments de terra i preveu inaugurar l'establiment el tercer trimestre 
de l'any li Serà el més gran del municipi, que en té tres de més petits 

X. RODRIGUEZ I R.R. 
1 ALPICAT 1 Bonpreu obrirà aquest 
any un nou supermercat a Al
picat , que serà el més gran del 
municipi, i crearà trenta llocs 
de feina. L'empresa ja ha inici
at els moviments de terra per a 
la construcció de l'establiment, 
que tindrà una superfície de 
venda de més de 1.200 metres 
quadrats , encara que sumant 
els magatzems i les 91 places de 
pàrquing de les quals disposarà 
podria arribar als 2.000 metres 
quadrats, aproximadament. Per 
aquest motiu , el nou Bonpreu 
serà el primer gran supermer
cat d 'aquest municipi , que ja 
compta amb un BonÀrea, un 
Plusfresc i un Dia més petit. 
L'establiment es construirà a l 
carrer Enric Granados, al costat 
de la gasolinera a l'entrada de 
la localita t. La previsió és que 
aquest comerç pugui obrir les 
portes durant el tercer trimestre 
d 'aquest 2020. 

Imatge dels moviments de terra per construir el nou supermercat Bon preu d'Aip icat. 

Fonts pròximes al projecte 
van explicar ahir que també 
s'estudia la possibilitat d'obr ir
hi una gasolinera, una activitat 
que a dia d'avui encara no té 
permisos. L'elecció d'Aipicat per 
construir aquest establiment es 
basa en les bones comunicaci
ons per carretera, perquè es 
troba a prop dels eixos v iaris 
que connecten les comarques 
del pla amb Barcelona i Sara
gossa (A-2), Tarragona (N-240), 

TURISME PIRINEU 

Aran (A-14 i N-230) i Osca (A-
22). L'empresa té actualment 
set establiments de les marques 
Bonpreu i Esclat a Lleida ciu
tat, Tàrrega, Cervera, Alcar
ràs i Tremp i quatre d'aquests 
compten també amb gasolineres 
Esclatoil . 

Va l a recordar que Mercado
na també obrirà un nou super
mercat a la capital de l'Urgell , 
que suposarà el tancament del 
de Cervera. 

Aigüestortes repunta en 
nombre de visitants i en 
registra 560.273 el 2019 
La xifra suposa un 1,6% més que el 2018 

REDACCIÓ 
I ESPOT I El Parc Naciona l d 'Ai
güestortes i Estany de Sant 
Maurici ha registrat el 2019 un 
tota l de 560.273 v isitants. La 
xifra representa un augment de 
1'1,6% respecte a l'any anterior 
i trenca la tendència a la baixa 
del2018. 

D'aquesta manera, el parc se 
situa per sobre del mig milió de 
visitants anuals per cinquè any, i 
es configura com un dels espais 
naturals protegits més represen
tatius del Pirineu. Per sectors, 
els municipis d'Espot i la Vall 
de Boí són els que concentren 
el gruix principa l de visitants 
(72%). La resta es reparteixen 
per l'àrea perifèrica de protecció 
del Pallars Sobirà, l'Alta Riba-

gorça, el Pallars Jussà i la Val 
d'Aran. Destaquen els accessos 
de la Val d'Aran, amb un total 
de 64.489 persones, i la vall Fos
ca, amb 28.623 persones, com a 
entrada sud del Parc Nacional. 

En la mateixa línia, els guies 
del parc van acompanyar unes 
2.000 persones en itineraris de 
naturalesa i d'educació ambien
tal. Més de 4.000 van participar 
també en cursos, jornades i con-

QUALITAT ACÚSTICA 

El 2019 el parc va ser 
distingit com a zona 
d'especia l protecció 
de la qualitat acústica 

DADES 

1.200 
METRES QUADRATS 

ts la superfície de venda que 
tind rà el supermercat Bonpreu 
d'Aipicat, sense comptar els ma
gatzems i pàrqu ings exteriors. 

ferències que es van organitzar 
en els centres de formació. Pel 
que fa a les cases de recepció, 
la d'Espot va rebre 22.478 per
sones i la de Boí 14.572. Així 
mateix, l'Ecomuseu Els Pastors 
de la vall d'Àssua , a Llessui , ha 
registrat 5.106 v isites. 

D'a ltra banda, el parc ha de
senvolupat en els ú ltims anys 
diferents iniciatives per poten
ciar un creixement que posi en 

91 
PLACES DE PÀRQUING 

Aq ues t estab liment, que està 
previst que obri el tercer trimes
tre del 2020, compta rà amb 91 
places d'estacionament. 

relleu el territori amb l'objectiu 
d'aconseguir un desenvolupa
ment sostenible i buscar fórmu
les per a la desestacionalització 
i creació d 'a lternatives per als 
visitants. 

En concret, durant l'any 2018 
es va obtenir la certificació 
Starlight, que acredita els deu 
municipis del parc com àrees 
amb una qualitat de cel nocturn 
excepcionals. 

COMARQUES I 11 I 

POLÍTICA 

L'alcalde 
d'Aipicat defensa 
Cal Negre 
I ALPICATI L'a lcalde d 'Alpicat , 
Joan Gilart (JxCat), va de
fensar ahir el projecte per
què Cal Negre acu ll i el nou 
ajuntament i va assegurar 
que l'equip de govern el man
tindrà. Gilart va respondre 
així les crítiques d'ERC, que 
dilluns va amenaçar de re
córrer a ls tribunals si no es 
retira el projecte al conside
rar que hi ha irregularitats 
(vegeu SEGRE d'ahir). Així 
doncs, el primer edil va asse
gurar que " l'edifici compleix 
la normativa" i va apuntar 
que " hi ha tres tècnics que 
firmen el projecte". Així ma
teix, Gi lart va dir que res
pondran totes les al·legacions 
que s'han presentat. 

SERVEIS 

Roben cable 
al costat 
d'una rotonda 
1 ALPICATI Un robatori de cable 
de coure al costat de la roton
da d 'accés a la zona de lleure 
d'Alpicat ha deixat set fanals 
d'aquest espai sense submi
nistrament elèctric. L'alcal
de , Joan Gil art, va explicar 
ahir que des de l'ajuntament 
ja han denunciat els fets da
vant dels Mossos d'Esquadra. 
El primer edil va apuntar que 
van detectar que s'havia ta 
llat i sostret el cable. Val a 
recordar que els robatoris de 
cable de coure són freqüents 
a les comarques de Lleida i 
d illuns la Policia Local de 
Solsona va detenir un veí del 
Bages acusat d'un robatori 
d'aquestes característiques. 

SMARTPHONES 

Suggeriments i 
avisos amb una 
app a Balaguer 
1 BALAGUER I La Paeria de Bala
guer va presentar ahir el nou 
mòdul de l'aplicació Bústia 
Ciutadana que permetrà als 
ciutadans informar de qua l
sevol incidència que es detec
ti a l'espai públic, així com fer 
suggeriments. 

L'objectiu d'aquesta ini
ciativa és que la ciutadania 
disposi d'un canal de comu
nicació directe i efectiu per 
contribuir al bon funciona 
ment de la ciutat. La informa
ció de qualsevol missatge es 
podrà complementar afegint 
fotografies amb la correspo
nent ubicació a través de les 
coordenades GPS del mateix 
smartphone. 
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MUNICIPIS ECONOMIA 

Tàrrega votarà al febrer un 
pressupost de 17,8 milions 
Destinarà 400.000 euros a renovar l'enllumenat li Els primers 
comptes del nou equip de govern d'ERC, la CUP i el PSC 

SEGRE TA RREGA 
I TÀRREGA I El pressupost de 
l'ajuntament Tàrrega per al 
2020 ascendeix a 17.862.429 
e uros, un 2 ,8% menys que 
l'any passat. Si se li sumen les 
partides de la societat urba· 
nística SUMTA i FiraTàrrega, 
serà de 18,9 milions. Aquests 
són els primers comptes del 
nou govern, format per ERC, 
CUP i PSC. L'alcaldessa, la re
publicana Alba Pijuan, i l'edil 
de Finances i portaveu de la 
CUP, Da ni Esqué, van explicar 
que és un pressupost "realista i 
prudent" que mostra " la tran
sició cap als comptes desitjats, 
que s'accentuaran a partir del 
2021". L'edi l d'Esports i por
taveu del PSC , Silveri Caro, 
va destacar "el gran esforç per 
mantenir les subvencions a to · 
tes les entitats". Els tres grans 
eixos del pressupost són l'àrea 
socia l (2,8 mili ons), cultura 
(2,3 milions) i educació (1,8 
milions). Se sotmetrà a votació 
en un ple extraordinari previst 
per al13 de febrer. 

De les inversions, que as · 
cendeixen a 2,11 milions, va l a 
destacar actuacions per millo· 
rar l'eficiència energètica. Així 
doncs, es destinaran 400.000 
eures a renovar l'enllumenat 
i a mb aquesta actuació pre· 
veuen reduir la despesa elèc· 
trica entre un 15 i un 20 per 
cent. Una altra obra prevista 
és la substitució del sistema 

MUNICIPIS SUCCESSOS 

VALORACIONS 

!:equip de govern, 
d'ERC, CUP i PSC, assegura 
que són uns comptes 
"realistes i prudents" 

contra humitats de la piscina 
coberta (221.000 eu ros). Tam
bé renovaran les calderes del 
camp municipal Joan Capdevi· 
la i de la llar d'infants La Pau 
(120.000 eures), reformaran la 
plaça de les Bòbiles (106.000 
eures) i les voreres dels carrers 
de Santa Clara (70.000 eu ros) i 
Ra món y Cajal (40.000 euros). 

Una imatge de l vehicle da nyat de l'ed il. 

El regidor d'ERC a Alcoletge 
denuncia destrosses al cotxe 
I ALC OLE TGE I L'únic regidor ho va explicar l'afectat, que 
d 'ERC a l'ajuntament d'Alce· va apuntar a possibles mot i
letge, Carles Alòs, va denunci· vacions polítiques basant· se 
ar ahir als Mossos d'Esquadra en successos anteriors com 
destrosses al seu cotxe dilluns sentir crits d'"arriba España" 
a la nit, quan estava estacionat davant de casa seua. L'autoria 
a l carrer davant de l'habitat- dels desperfectes al cotxe era 
ge de l'edil a l'oposició. Així ahir desconeguda. 

Destaca una partida de 10.000 
eu ros per a la promoció de la 
figura de l'escriptor Manuel de 
Pedrolo. 

Recordar Manuel de Pedrolo 
Pijuan va avançar que " les 

converses amb la filla d'escrip· 
tor, Adelais, avancen i pa rt 
d'aquesta partida es dedicarà 
a la cessió de la casa del carrer 
Major". El pressupost inclou 
65.000 eures per comprar l'edi· 
fici annex a l'arxiu comarcal 
per a mpliar· lo. Així mateix, 
prevuen 1,5 milions per amor
titzar deute i reduir l'endeu· 
tament al 48% (el 2019 es va 
tancar amb un 56%). 

PARTICIPACIÓ 

Joves de la 
Pobla triaran 
propostes per 
als comptes 
I LA POBLA DE SEGUR I Els joves 
de la Pobla de Segur votaran 
aquest divendres entre les 
vuit in iciatives presentades 
als pressupostos participatius 
de joventut per al2020, que 
compten amb 5.000 eu ros 
de pressupost. En l'àmbit del 
lleure es plan tegen una nit 
d'acampada amb un joc noc· 
turn, un cicle gastronòmic o 
una sortida al kàrting d'Alpí
cat, entre d'altres. En l'àmbit 
dels esports s'han proposat 
activ itats nàutiques al llac, i 
en el del medi ambient, l'or· 
ganització d'una recollida 
d 'escombraries. Finalment, 
en l'à mbi t de l 'activ isme 
s'ha proposat un cicle d'ac
tivitats LGBTI+ i participar 
en la inciativa La Sextruck, 
dedicada a educació sexual 
i feminisme. 
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ANUNCI 

d'informació pública per a l'autorització administrativa prèvia, autorit· 
zació administrativa de construcc ió i aprovació del pla especial urbanís
tic de la instal-lació fotovoltaica de generació d'energia elèctrica per 
autoconsum, amb una potència instal-lada de 1564,92 kWp al terme 
municipal de la Portella, a la província de Lleida. (Expedients: 
DlCT25-00006603-2018 i DlCT25-00006606-2018). 

La legislació aplicable a aquesta instal-lació és, bàsicament, la següent: 
Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric; Reial decret 
41 3/2014, de 6 de juny, pel qual es regula l'activitat de producció 
d'energia elèctrica a partir de fonts d'energia renovables, cogeneració i 
residus; Reia l decret 1955/2000, d'f de desembre, sobre procediments 
d'autorització de les instal-lacions de producció, transport i distribució 
d'energia elèctrica; Reial decret 900/2015, de 9 d'octubre, pel qual es 
regulen les condicions administratives, tècniques i econòmiques de les 
modalitats de subministrament d'energia elèctrica amb autoconsum i 
de producció amb autoconsum; Decret 147/2009, de 22 de setembre, 
pel qual es regu len els proced iments administratius aplicables per a la 
implantació de parcs eòlics i instal -lacions fotovoltaiques a Catalunya i 
la Llei 20/2009, del4 de desembre, de prevenció i control ambiental de 
les activitats. 

~empresa Sociedad Cooperativa Sant Domènec, SCL ha presentat dues 
sol- licituds d'autorització administrativa prèvia i autorització adminis
trativa de construcció de la instal·lació fotovoltaica de generació d'ener
gia elèctrica per autoconsum, amb una potència instal-lada de 1564,92 
kWp en sòl no urbanitzable, al terme municipal de la Portella, a la 
província de Lleida. 

D'acord amb el que disposa l'article 27 del Decret 147/2009, se sotmet 
al tràmit d'informació pública les peticions d'autorització administrativa 
prèvia, autorització administrativa de construcció i aprovació del pla 
especial urbanístic de la instal-lació fotovoltaica de generació d'energia 
elèctrica per autoconsum, amb una potència instal -lada de 1564,92 
kWp al terme municipal de la Portella 

Peticionari: Sociedad Cooperativa Sant Domènec, SCL, amb domicili 
social a la carretera d'Albesa, s/n, de la Portella CP 25134. 

Ubicació de les instal- lacions: polígon 2, parcel-la 47 de la Portella. 

Finalitat: producció d'electrici tat aprofitant l'energia solar fotovoltaica. 

Tecno logia: fixa 

Expedient: DlCT25-00006603-2018. 

Característiques principals de la instal-lació: potència instal-lada total 
de 968,76 kWp en 3588 mòduls instal-lats. La instal-lació disposa 
d'una potència total nominal de 780 kW, amb 13 inversors de 60 kW. 

Punt de connexió: en la xarxa interior de consum associat al peticionari 
a 25 kV. CM W1105. 

Pressupost total de la instal-lació: 266.600 euros. 

Exped ient: DlCT25-00006606-2018. 

Característiques principals de la instal-lació: potència instal-lada total 
de 596,16 kWp en 2208 mòduls insta l-lats. La instal- lació disposa d'una 
potènc ia nominal dels inversors de 480 kW amb 8 inversors de 60 kW. 

Punt de connexió: en la xarxa interior de consum associat al peticionari 
a 25 kV. CM 34452. 

Pressupost total de la instal-lació: 163.400 euros. 

La descripci ó, especificacions i justifi cació dels elements que integ ren 
la instal-lació fotovoltaica de generació d'energ ia elèctrica per autocon
sum, amb una potència instal -lada de 1564,92 kWp estan recollides en 
els Projectes tècnics executius amb número de CAP L-50822 i L-50823 
en data 19 de març de 2018 redactats per l'enginyer industrial Jordi 
Pellicer Ambert, col-legiat núm. 14729 pel Col-legi d'Enginyers Indus
trials de Catalunya, demarcació de Lleida i en el Pla Especial Urbanístic 
redactat per l'arquitecte Xavier Plana Martí, co llegiat núm. 73775/5 pel 
Colleg i Ofic ia l d'Arquitectes de Catalunya. 

Es publi ca perquè totes aquelles persones o entitats que es considerin 
afectades, puguin examinar el projecte d'execució de la instal· lació a les 
oficines dels Serveis Territo rials del Departament d'Empresa i Coneixe
ment, a l'avinguda del Segre, 7, de Lleida, i formular-hi les al- legacions 
que creguin oportunes, dins el termini d'un mes comptat a partir de 
l'endemà de la publicació d'aquest anunci. 

Director dels Serveis Territorials a Ll eida 
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BÀSQUET EUROCUP FEMENINA 

El Cadí busca un pas històric 
L'equip de l'Alt Urgell defensa avui amb el Landes francès els 14 punts d'avantatge del partit d'anada 
li "Hem d'anar amb una mentalitat guanyadora, a ser millors que elles", assenyala Bernat Canut 

S . CAUFAP~ 
1 LASEUD'URGELLJ El Cadí defensa 
avui (20.00 hores, Esport3) 14 
punts de renda davant del Lan
des francès en el partit de tor
nada dels setzens de l'EuroCup, 
un objectiu assequible a priori, 
ma lgrat que Bernat Canut va 
advertir que l'eliminatòria està 
oberta. 

"La primera part de l'elimi
natòria l'hem superat , é rem 
plenament conscients que pre
paràvem un partit de 80 minuts, 
en què volíem sortir amb bones 
sensacions del Palau, sabent que 
podem competir amb un equip 
com el Landes. Som conscients 
que l'eliminatòria segueix sent 
molt complicada, ja que anem 
a una pista complicada a jugar 
contra un molt bon equip. Però 
l'afrontem amb molta il·lusió i 
amb ganes de cont inuar com· 
pet int a l'EuroCup. La menta· 
litat ha de ser la mateixa amb la 
qual vam anar a Bèlgica, amb 
ganes de fer més bon partit que 
a l'anada i anar a guanyar el ri· 
val. Només així hi ha possibili· 
tats de sortir·ne v ius. Si anem 
a les Landes pensant en els 14 
punts, segurament ens remun· 
ta ran l'eliminatòria. Hem d'anar 
amb mentalitat guanyadora i a 
ser millors que el riva l." 

Un dels factors determinants 
que s'han de tenir en compte és 
que les franceses recuperen un 
dels seus referents, la internaci· 
ona! Céline Dumerc, absent al 
partit d'anada. "Tenen un gran 
equip, amb Dumerc o sense ella. 
És una líder a l vest idor i a la 
pista, es nota quan hi és, en ca· 
ra que físicament no estigui al 
millor moment. És una jugadora 
molt important, per tant més 
carn a la grae lla per dificultar 
una mica més la nostra classi· 
ficació. Tanmateix, estic con· 
vençut que l'equip farà un bon 
treball i ens emportarem aques· 
ta eliminatòria", va assenyalar 
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el mateix que carregar l'equip 
amb bones sensacions en cinc 
dies d'entrenaments. Però crec 
que ho estem portant bastant 
bé. Sobretot necessitem tornar 
a trobar· nos amb la victòria a la 
Lliga, per canviar la dinàmica 
de resultats dels últims partits". 

Laura Peña porta la pilota durant el partit a la Seu. 

en aquest sentit Canut. Quant 
a la càrrega de partits, que han 
deixat el Sedis una mica tocat a 
la Lliga Femenina, l'entrenador 
de les lleidatanes va assenya· 
lar que "hem passat per molts 
moments i la doble compet ició 
carrega tant les cames com la 
ment. No és senzill afrontar 
un partit cada tres dies, ni és 

A la competició de lliga, el 
Cadí la Seu acumula quatre der· 
rotes seguides, que el deixen a 
la vuitena posició després de 
perdre dissabte contra el Ger· 
nika (67·74). Per la seua banda, 
el Landes també passa un mal 
moment a l'LFB, diumenge va 
perdre a casa contra el Bretanya 
(53·65) i ocupa la cinquena po· 
sició a la taula. 

FUTBOL SALA BASE 

El lleidatà Jan Rosell jugarà amb 
Catalunya l'Estatal de seleccions 
REDACCIÓ 
I TREMPI El lleidatà Jan Rose ll , 
jugador del CFS Tremp, ha es
tat convocat per disputar amb 
la selecció benjamina de Ca ta· 
lunya el Campionat d'Espanya 
de seleccions, que tindrà lloc 
a Huelva del 23 a l 26 d'abril. 
Una vegada superats diversos 
entrenaments amb els respon· 
sables de la Federació Catalana , 
Jan Rosell va disputar diumenge 
un primer partit amistós amb la 
selecció, que es va enfrontar a 

l'aleví del Santa Coloma, equip 
que milita a la Divisió d'Honor. 
El conjunt català tornarà als en· 
trenaments el 2 de febrer, amb 
una nova concentració a Blanes, 
i Rosell haurà de compaginar les 
sessions amb l'equip i el combi· 
nat de la Catalana, amb el qual 
han arribat a exercitar·se fins 
a trenta·cinc futbolistes proce· 
dents de tot Catalunya al llarg 
d'aquesta temporada. 

Jan, de 9 a nys, és l'únic ju· 
gador lleidatà convocat per les 

seleccions catalanes i milita al 
conjunt benjamí del CFS Tremp, 
encara que la seua qualitat li 
ha permès fer el salt a l'aleví en 
moltes ocasions, en què ha ju
gat contra rivals de més edat. 
L'equip benjam í és quart a l 
grup lleida tà de la Lliga i Jan 
va marcar sis gols en els primers 
quatre partits. Amb l'aleví, que 
juga a Primera Catalana, són 
segons al darrere del Corbins, 
i Rosell acumula tretze gols en 
nou partits. 
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El Campionat d'Espanya es 
posarà en marxa a Aitona 

FUTBOL 

Unextècnic 
blau presideix 
l'Hèrcules 
I ALACANT I El consel l d'admi· 
nistració de l'Hèrcules va 
decidir nomenar Quique 
Hern<indez, ex tècnic de la 
UE Lleida, nou pres ident de 
l'entitat a lacantina en subs· 
titució de Carlos Pa rodi. 
Hern<indez , que és l'entre· 
nadar que més partits ofici· 
als ha dirigit a l'Hèrcules, ja 
va exercir com a president 
d 'aquest club durant vuit 
mesos l'any 2019, encara 
que fina lment va presentar 
la dimissió per discrepàncies 
amb els màxims accionistes, 
Enrique Ortiz i Juan Carlos 
Ramírez. 

Acull la primera prova el 9 de febrer amb estrelles com Toni Bou i Raga 

JOS~ CARLOS MONGE 
I LLEI DAI El Campionat d'Espanya 
de Trial2020 s'obrirà a Ai tona 
el 9 de febrer. La localitat del 
Segrià acollirà la primera de les 
set proves de les qua ls consta la 
competició, amb una prova en la 
qual s'espera la presència de les 
principals figures, com Toni Bou 
i Adam Raga, entre altres pilots. 
No hi serà el pilot de Vilanova 
de Segrià, Arnau Farré, que es 
recupera d'una lesió i que no té 
previst tornar a la competició 
fins al mes de maig. OLIMPISME 

Belmontees 
postula com a 
abanderada 

"Ai tona fa més de trenta anys 
que organitza proves del Cam
pionat Provincial i del Campi
onat de Catalunya i ara es fa un 
pas més amb la prova inaugu
ral del Campionat d'Espanya", 
explicava ahir durant la pre· 
sentació Rosa Pujol, alcaldessa 
d'Aitona i diputada provincial. 
A l'acte de presentació va ser 
acompanyada pel secretari del 
Moto Club Ai tona, Mauri Co· 
dina; el president de la Federa· 
ció Catalana de Motociclisme 
a Lleida, Manel Sirera, i el re· 
presentant territoria l d'Esports 
a Lleida, Joan Segura. 

Joan Segura, Rosa Pujol, Mauri Codina i Manel Si rera, ahir durant la presentació de la prova. 

1 MADRID I La nadadora cata· 
lana Mireia Belmonte va dir 
ahir que creu que "ha arribat 
l'hora" que una dona torni a 
ser abanderada d'Espanya als 
pròxims Jocs Olímpics de Tò· 
quio 2020, honor per al qua l 
es postula pel seu "palma· 
rès bastant complet" i també 
perquè seria "un homenatge 
a l'esport femení espanyol". 
"Només hi ha hagut dos do· 
nes abanderades i ha arribat 
l'hora que n'hi hagi una a l· 
tra. Si no sóc jo, que sigu i 
una altra", va assenyalar la 
badalonina. 

Mauri Codina va destacar 
que el Moto Club Ai tona "ha 
estat reconegut com a millor 
club organitzador de proves el 
2018 i el 2019", per la qual cosa 
Si rera va explicar que "els a ni· 
mem a fer el Campionat d'Es· 
panya perquè Aitona és una lo· 

ESQUÍ COMPETICIÓ 

calitat tria lera i el club compta 
amb molta experiència", va va· 
!orar. Codina va explicar que 
la competició consta de dotze 
zones, "deu de les quals són a ls 
voltants i dos són indoor, a dins 
de la població". 

En aquest sentit, va incidir en 
el fet que "vindran els millors 
pilots del món, ja que el Campi· 
onat d'Espanya té el nivell d'un 

Mundia l. Entre els anys 1969 i 
2019, excepte en tres edicions, 
sempre han guanyat l'Estara l 
pilots catalans", va afegir. La 
competició es desenvoluparà el 
diumenge dia 9 a partir de les 
8.00, i dissabte es faran proves 
cronometrades per decidir l'or
dre de sortides. 

Joan Segura, per la seua ban· 
da, va recordar que "l'esport és 

Un centenar d'escolars al Trofeu Diputadó a Espot Esquí 
1 ESPOT I Un centenar d'esqu ia· 
dors escolars van participar en 
la fase intercomarcal d'esquí al· 
pí dels Jocs Esportius Escolars 
Trofeu Diputació de Lle ida, 

que es va disputar a l'estació 
d'Espot Esquí (Pallars Sobirà). 

La competició, que es va dis· 
putar dissabte passat, estava 
organitzada pels consells es· 

porti us del Pallars Jussà i Pa· 
llars Sobirà, amb la col-labora· 
ció de Skipallars i el suport del 
Consell Català de l'Esport i la 
Diputació. 

una exceHent manera de donar 
a conèixer el territori". Cod i· 
na va explicar que s'espera la 
presència d'unes cinc· centes 
persones. 

" H i prendran part entre 
vuitanta i noranta pi lots, però 
s'han de comptar els motxillers, 
la gent que completa l'equip i 
els espectadors que segueixen 
aquestes competicions". 

NATACIÓ ESTATAL TERRITORIAL 

Cinc nadadors i dos 
tècnics lleidatans amb 
Catalunya a l'Estatal 
REDACCIÓ 
1 LLEIDA I La Federació Catalana 
de Natació serà representada 
al Campionat d'Espanya júnior 
i infanti l per autonomies, que 
tindrà lloc entre el 14 i el 16 
de febrer a Las Palmas, per un 
equip compost per trenta·set 
nadadors , dels quals cinc són 
lleidatans. A més a més, també 
hi haurà dos tècnics de Lleida. 

Catalunya, que ha estat gua· 
nyadora del campionat en totes 
les edicions que s'han disputat 
fins ara, comptarà a l'equip júni· 
or femení amb l'actual referent 
de la natació lleidatana, Pau· 
la Juste (CN Lleida). A més, a 
l'equip femení infant il també 
figuren Emma Carrasca i Maria 
Herreros, les dos de la (CE Inef 
Lleida), i Clàudia Bellet (CN 
Lleida). 

Pel que fa a la categoria mas· 
culi na, a l'equip júnior està con· 
vacat el lleidatà Pepe Vendrell 
(CN Lleida). Al conjunt infantil 
masculí no hi ha representació 
lleidatana. 

Per la seua banda , a l'staff 

JUSTEICARRASCO 
Paula Juste, Emma Carrasca, 
Maria Herreros, Clàudia 
Bellet i Pepe Vendrell són 
els convocats 

tècnic de la selecció catalana 
format per un total de set en· 
trenadors, dos dels qua ls seran 
els lleidatans Erika Espejo (CN 
Lleida) i Marc Clèries (CE Inef 
Lleida). 
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