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EN E-GIA RENOVABLES 

r eoances i plans urbanístics per posar 
límit a les centrals solars i eòliques a Lleida 
El POUM de Tarrés, primer a fixar espais per a aquest tipus d'instal·lacions i Vinaixa prepara la seua 
pròpia regulació li Arran de la moratòria de Tremp, mentre altres municipis estudien mesures similars 

R. RAM(REZ 
I LLEIDA I Ordenances munici
pals i plans urbanístics proven 
de posar límit a la prolifera
ció de projectes per construir 
centrals solars i parcs eòlics a 
Lleida. L'ajuntament de Tarrés 
s'ha convertit en pioner a de
limitar una àrea per a plaques 
fotovoltaiques i molins en el seu 
nou pla d'ordenació urbanística 
(POUM), en vigor des de fa un 
mes. Per la seua part, el consis
tori de Vinaixa ha elaborat un 
mapa que estableix zones aptes 
per a grans instaHacions solars i 
ara prepara una ordenança que 
només les permetrà en aquests 
espais. 

Tarrés limita molins i centrals 
solars al corredor comprès en
tre l'N-240 i la línia ferrovià
ria de la costa, per on passen 
també les vies de l'A VE i l'au
topista AP-2. "Allà el paisatge 
ja està destruït", va explicar 
l'alcalde, Ramon Maria Arbós. 
El boom de les renovables va 
coincidir amb els últims passos 
del POUM, i el consistori hi va 
incloure un article que les relega 
a "la part més fragmentada del 
terme municipal". 

Panells solars instal·lats fa més d'una dècada a les Garrigues, amb les Borges Blanques al fons. 

Per la seua part, el mapa de 
Vinaixa exclou el sòl protegit i 
el d'alt valor agrícola, i limita els 
panells solars a una superfície 
de prop d'una tercera part del 
municipi. 

Aquestes iniciatives han des
pertat l'interès d'altres munici
pis de les Garrigues, comarca on 
hi ha en tràmit 64 aerogenera
dors i 999 hectàrees. de plaques 
fotovoltaiques. Un és Fulleda, 

MOLINS PREVISTOS 

Un nou parc a les Garrigues eleva 
a 339 els molins que estan en tra
mitació a Lleida. 

on la proposta de construir 
molins de 200 metres d'altura 
a menys d'un quilòmetre del 
poble preocupa l'ajuntament i 
veïns. 

FILOMENA CONSEQÜÈNCIES A LLEIDA 

Quatre carreteres, encara 
afectades pel temporal 
REDACCIÓ Val a recordar que el tem
I LLEIDA I Quatre carreteres de poral Filomena va arribar a 
Lleida encara estan afectades dificultar la circulació en més 
per les conseqüències del tem- de 100 trams de vies de les co
poral Filomena, que el cap de marques de Lleida. Això també 
setmana del 9 i 10 de gener va va afectar el transport escolar i 
óeixar més de mig metre de neu -.els trens de rodalies. En aquest 
en municipis de la província. Ai- sentit, a la línia de la costa (R-13 
xí, ahir encara persistien avisos i R-14) es va suspendre la cir cu
per la presència de gel a la calça- lació de trens entre la capital del 
da a l'L-911 a Isona, l'LV-5134 a Segrià i la Plana-Picamoixons el 
Noves de Segre, l'LP-7013 a la dia 9, i el servei no es va recupe
Pobla de Cérvoles i la carretera rar fins al dijous de la setmana 
L-913 a Vilanova de Meià. passada. 

DADES 

HA DE PANELLS SOLARS 

Projectes presentats aquest mes i 
rescatats arran de recursos sumen 
388 ha en només una setmana. 

Per la seua part, Tremp va 
aprovar mesos enrere una mo
ratòria a la instaHació de pa
nells solars mentre regula on 
instaHar-los a través de canvis 

HECTAREES REBUTJADES 

Quaranta menys que fa tres me
sos, arran de recursos que han re
viscut projectes rebutjats. 

en el seu POUM.,Actualment hi 
ha 339 aerogèneradors previs
tos a les comarques de Lleida i 
projectes per instaHar panells 
solars en 2.709 hectàrees. 

Es va instal·lar una tanca en un tram d'uns 15 metres. 

Acte virtual per 
exigir "ordre" 
en les renovables 
a les Garrigues 
• La coordinadora Les 
Garrigues per una Eò
lica i Solar Sostenibles, 
que engloba entitats crí
tiques amb la proliferació 
de projectes de centrals 
solars i eòliques a la co
marca, va celebrar ahir 
un acte per reivindicar 
un desplegament "or
denat" de les energies 
renovables. Va ser una 
conferència i un debat en 
format virtual a causa de 
la pandèmia del corona
virus. S'hi va reivindicar 
una implantació de les 
energies netes "descen
tralitzada" i "en mans de 
les comunitats locals", en 
contraposició amb el mo
del actual, basat en grans 
projectes en mans de ca
da vegada menys pro
motors. Els participants 
van aconsellar modificar 
els plans urbanístics per 
posar límit als molins i 
parcs eòlics, com ja han 
començat a fer munici
pis lleidatans. Per la se
ua part, la CUP organit
za avui un acte a Pujalt 
(Anoia) per denunciar 
la proliferació de parcs 
eòlics a la Segarra i les 
comarques veïnes. 

MUNICIPIS 

Cau part del 
sortint d'un 
edifici a Cervera 
X. SANTESMASSES 
I CERVERA I La Paeria de Cerve
ra va posar tanques ahir a part 
de l'antic Hotel Canciller per la 
caiguda de trossos de fusta d'un 
sortint exterior que dona al pas
seig Jaume Balmes. Els bombers 
van dur a terme una primera 
actuació d'emergència per asse
gurar la zona i posteriorment la 
brigada va instaHar-hi una tan
ca. La Paeria requerirà al propi
etari de l'immoble que efectuï 
obres per assegurar el sortint 
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