
Endesa duplica la seva producció 
hidroelèctrica en relació al primer 
quadrimestre del 2019 a Lleida
L’augment més pronunciat ha estat a les conques de la Noguera 
Pallaresa, seguida de la Ribagorçana, la Garona i també el Segre
La companyia Endesa 
ha duplicat en el primer 
quatrimestre de l’any, i en 
relació al 2019, la producció 
hidroelèctrica gràcies a 
les pluges i a les reserves 
d’aigua als pantans.

Lleida
REDACCIÓ
La divisió renovable d’Endesa, 
Enel Green Power, ha produ-
ït més de 1.078 gigavats hora 
(GWh) d’energia hidroelèctrica a 
les comarques lleidatanes durant 
els primers quatre mesos de l’any, 
un 105% més respecte al mateix 
període de l’any anterior. Això 
ha estat possible per les pluges 
i perquè les reserves d’aigua als 
pantans estaven assegurades, ja 
que es van situar en gairebé un 
79%. L’augment més pronunciat 
ha estat a les conques de l’Alta i 
la Baixa Pallaresa, seguides de la 
Ribagorçana, la Garona i el Se-
gre. La generació de 1.078 GWh 
renovables, utilitzant l’aigua com 
a recurs, equival a satisfer el con-
sum energètic anual de més de 
300.000 llars, o el que és el ma-
teix, d’una ciutat com Lleida du-
rant un any i vuit mesos.

Malgrat no arribar a màxims 
històrics, la producció hidroelèc-
trica es troba un 38,2% per so-
bre de la mitjana, que es situa en 

779.971 MWh i s’ha aconseguit 
produir mitjançant les 41 centrals 
hidroelèctriques que Endesa té 
repartides per la demarcació de 
Lleida. En aquest sentit, les cen-
trals entren en funcionament un 
cop s’han cobert i garantit les ne-
cessitats essencials com són el 
consum de boca, el cabal ecològic 
dels rius i el regadiu.

L’augment d’aquest tipus 
d’energia renovable ha estat pos-

sible per l’alt volum de precipita-
cions que hi ha hagut durant el 
primer quadrimestre d’enguany 
en comparació amb l’any passat, 
que va ser molt sec, i també molt 
superior a la mitjana històrica.

També hi han influït les neva-
des acumulades durant tot l’hi-
vern, que estan contribuint a un 
desgel generós durant la prima-
vera provocat per l’augment de 
les temperatures, així com a l’òp-

tim aprofitament de les reserves 
d’aigua als pantans i cabals en els 
rius gràcies a les millores en l’efi-
ciència operativa introduïdes per 
part de la companyia

Els embassaments lleidatans 
on Endesa hi té centrals hidro-
elèctriques han acumulat aigua 
fins al 78,6% de la seva capacitat 
total, de mitjana. En termes ab-
soluts vol dir que, dels 1.831 hm3 
de capacitat global que tenen les 

conques de la Garona, la Riba-
gorçana, el Segre i la Pallaresa, 
aquestes van acumular amb da-
ta de 30 d’abril reserves de fins a 
1.439 hm3 d’aigua.

Totes les conques hidràuliques 
de Lleida han incrementat la seva 
generació durant el primer qua-
drimestre, però en destaquen 
especialment les conques de l’Alt 

i el Baix Pallaresa, amb un 130 i 
129%, respectivament. En tercer 
lloc es situa la Ribagorçana, que 
inclou també la Franja, amb prop 
d’un 122%, i ja per sota la conca 
del riu Garona, on s’ha incremen-
tat la generació en un 89%.

D’altra banda, les conques que 
més s’han acostat a la seva capa-
citat màxima durant els primers 
quatre mesos de l’any són el Se-
gre i la conca Pallaresa (84%), la 
Ribagorçana (74%) i, per últim, a 
molta distància, la conca de la Ga-
rona (35%).

Ha estat per 
les pluges i les 

reserves d’aigua 
als pantans

FOTO: Daniel Guimerà (ACN) / Imatge captada amb dron on es pot veure el pantà de Camarasa i la seva presa

Demanen que 
es reverteixi les 
concessions a 
hidroelèctriques
Els senadors del grup d’ERC – 
EH Bildu, Sara Bailac i Miquel 
Caminal, han entrat una bateria 
de preguntes amb resposta per 
escrit al Govern al respecte dels 
terminis de concessió exhaurits 
de les centrals hidroelèctriques 
de Cabdella, Serós, Sossís, Ta-
larn, Camarasa, Pobla, Molins, 
Sant Llorenç de Montgai, Terra-
dets i la Plana.

L’Ajuntament de la Seu d’Urgell 
ha decidit anul·lar definitivament 
l’edició d’aquest any del Mercat 
Medieval dels Canonges. Segons 
van indicar des del consistori, el 
motiu de l’anul·lació és la impos-
sibilitat de poder complir amb 
la normativa de seguretat per a 
celebrar aquest tipus d’esdeve-
niments, ja que el carrer dels Ca-
nonges no permet oferir la sufi-
cient distància de seguretat entre 
parades ni entre visitants.

Anul·lat el Mercat 
Medieval dels 
Canonges de la Seu

El Departament de Territori i Sos-
tenibilitat de la Generalitat de 
Catalunya ha iniciat la licitació, 
per un import de 677.000 euros i 
un termini d’execució de sis me-
sos, de les obres de millora d’un 
encreuament de la C-13 al seu 
pas per Tremp. En aquest sentit, 
cal indicar que aquesta actuació 
consistirà en la reordenació de la 
confluència de la travessera amb 

diversos carrers per afavorir la 
seguretat de vehicles i vianants i 
la canalització del trànsit, a l’en-
torn del quilòmetre 87, al nord 
del nucli urbà. Així mateix, Es 
preveu que les obres comencin 
la tardor vinent.

Per altra banda, des del De-
partament de Territori i Sosteni-
bilitat de la Generalitat s’explica 
que l’obra que es realitzarà a la 

localitat de Tremp consistirà en 
la reordenació de l’encreuament 
mitjançant l’execució d’una ro-
tonda, de 28 metres de diàmetre 
exterior, que englobi l’accés als 
carrers que incideixen en aquest 
tram de travessera i a una ben-
zinera. 

De la mateixa manera, es va 
assenyalar que a més dels tre-
balls de formació de la nova ro-
tonda i els ramals de connexió 
corresponents, les obres inclou-
ran també els desviaments de 
serveis necessaris, l’adequació 
de la senyalització i el drenatge, 
la il·luminació i les mesures d’in-
tegració en l’entorn.

Territori i Sostenibilitat licita 
les obres per a construir una 
rotonda a la C-13 a Tremp
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Fiscalia diu que són les víctimes i 
no la Paeria qui podria denunciar 
suposats abusos a l’Aula de Teatre
El ministeri públic només reobrirà aquest cas si 
hi hagués noves denúncies de fets no prescrits
Lleida
ÓSCAR BUETAS
La Fiscalia de Lleida va explicar 
ahir que només “les perjudica-
des” pel suposat cas d’abusos 
sexuals a l’Aula de Teatre podran 
denunciar-ho i no la Paeria, tenint 
en compte que es tracta d’una as-
sociació privada i no municipal.  
En aquest sentit, cal recordar que 
el cap de setmana el Diari Ara va 
fer públic el relat de desenes de 
casos d’alumnes d’entre 15 i 18 
anys de suposats abusos per part 
del qui va ser director i professor 
del centre, A. G., i d’un altre pro-
fessor, R. E., raó per la que l’Ajun-
tament de Lleida va anunciar que 
tornaria a portar el cas a la Fisca-
lia. Tot i així, fonts del ministeri 
públic van indicar que encara no 
han rebut cap denuncia ni docu-
mentació i que només reobrirà el 
suposat cas d’abusos sexuals si hi 
ha noves denuncies de casos no 
prescrits. 

A més, les citades fonts van 
recordar que el març de 2019 ja 
es van arxivar els casos dels su-

posats abusos sexuals per part 
de l’exdirector i un professor de 
l’Aula de Teatre de Lleida perquè 
els fets havien prescrit el 2014. 
A més, van assenyalar que en el 
seu moment les afectades hauri-
en pogut reproduir una denuncia 
al jutjat per l’arxivament del cas, 
però no ho van fer. La Paeria i l’as-
sociació cultural titular de l’Aula 
també van ser notificades de l’ar-
xivament. D’altra banda, es va in-
dicar que els Mossos d’Esquadra 
ja van investigar si hi havia més 
afectades, a part de les nou que 
havien portat els abusos a la justí-
cia, i no van trobar cap indici. 

El diumenge la regidora d’Edu-
cació, Cooperació, Drets Civils 
i Feminisme, Sandra Castro, va 
assegurar que “prendrem les ac-
cions que facin falta de manera 
molt contundent”. També va as-
senyalar que des de l’ajuntament 
reforçaran l’atenció a les víctimes 
amb acompanyament i “atenció 
psicològica individual i en grup”, 
com ja s’ha fet amb les víctimes 
que van presentar la denúncia el 

FOTO: Núria García / Imatge de la façana de l’Aula de Teatre de Lleida

2018 pels suposats abusos sexu-
als que van patir entre els anys 
2001 i 2008 i més enllà dels que la 
Fiscalia va arxivar perquè havien 
prescrit, tal com va informar fa un 
any aquest diari. L’alcalde, Miquel 
Pueyo, va dir que el govern muni-
cipal “assumeix la seva responsa-

bilitat”. Per la seva banda, l’Aula 
de Teatre va negar ser coneixedo-
ra abans de 2019 dels abusos se-
xuals de dos professors destapats 
per l’Ara i van assegurar que tan 
bon punt se’n van assabentar van 
contactar amb la Paeria per “ges-
tionar el benestar” de les noies.
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Els Agents Rurals, arran de l’atu-
rada d’emergència per avaria que 
es va produir ahir a la central hi-
droelèctrica d’Hidrodata de la Po-
bla de Segur, van rescatar la fauna 

atrapada per la disminució del ca-
bal. Les truites, els crancs, els llo-
pets de riu, els barbs cuaroig, les 
granotes i les serps de riu van ser 
alliberats al Noguera Pallaressa.

Rescat de fauna al cabal de 
la hidroelèctrica de la Pobla

FOTO: A. R. / Moment en què els efectius feien les tasques de rescat

Denunciat per 
tirar des d’un 
balcó objectes 
a l’Avinguda de 
les Garrigues
La Guàrdia Urbana de Lleida va 
denunciar el dissabte un home 
de 35 anys per llançar objectes 
a la via pública des d’un balcó 
de l’Avinguda de les Garrigues, 
per la negativa a identificar-se, 
per la manca de respecte vers 
als agents de  la policia local i, a 
més, ocasionar molèsties al ve-
ïnat. Els fets van tenir lloc a les 
21.05 hores quan la Urbana va 
rebre un avís per una persona 
que llançava objectes al carrer. 
L’home estava molt alterat i va 
baixar al carrer amb una acti-
tud desafiant. A més, portava 
una peça a sobre de haixix.

Dues dones, ferides 
greus en un xoc 
a l’A-140, a San 
Esteban de Litera
Dues conductes van resultar 
ahir ferides de caràcter greu 
en un accident de trànsit entre 
dos cotxes que es va registrar a 
l’A-140, al seu pas pel munici-
pi de San Esteban de Litera. En 
aquest sentit, els fets van tenir 
lloc al quilòmetre 17,650 a les 
8.30 hores i es tracta d’una re-
gidora de l’Ajuntament de Binè-
far, de 39 anys, i d’una veïna 
d’Albelda, de 33 anys.

La Guàrdia Urbana de Lleida 
va detenir divendres un veí de 
la ciutat de 32 anys com a pre-
sumpte autor d’un delicte de 
trencament de condemna des-
prés de  llançar pedres contra un 
local situat al carrer Sant Martí 
on treballa la seva exparella, de 
la qual té vigent una ordre de no 
apropament. 

Els fets van tenir lloc a les 
14.20 hores, quan una patrulla 
de la policia local de la capital del 
Segrià va rebre un avís del res-
ponsable d’un establiment per-
què una persona estava llençant 
pedres contra el local i ocasio-
nava danys al tendal. En arribar, 
els agents no va localitzar l’ho-
me causant de la situació, però 
sí que van comprovar els citats 
danys dels informava l’alertant.

En parlar amb la persona 
responsable, aquesta va expli-
car que aquell individu tenia un 
ordre de no apropament a una 
treballadora de l’establiment, la 
qual es trobava al lloc i va confir-
mar els fets que havien succeït.

Més tard, a les 17.50 hores, 
segons va informar la Guàrdia 
Urbana de Lleida, la mateixa tre-
balladora va requerir una patru-

lla atès que l’home, que era la 
seva exparella, havia tornat i es 
trobava pròxim al local. Aquesta 
dona va explicar als agents que 
ja havia fet la denúncia pels fets 
anteriors i ella havia tornat a 
apropar-se al seu lloc de treba-
lla. En tenir coneixement, la po-
licia local de la capital del Segrià 
va iniciar la recerca de l’home i 
poc després el va localitzar al 
carrer Camp de Mart. Els agents 
el van identificar com a T. K., de 
32 anys, nascut a Mali i veí de 
Lleida, i en confirmar la vigèn-
cia de l’ordre de no apropament 
el van detenir com a presump-
te autor d’un delicte de tren-
cament de condemna. A més, 
també van iniciar les diligències 
corresponents com a presumpte 
autor d’un delicte de danys.

Detingut a Lleida per llançar pedres 
al local on treballa la seva exparella

L’home tenia 
un ordre 

d’allunyament 
de la dona
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