
I pàg 16 
El Barça pateix però guanya a 

València 2-3, amb doblet de Messi, i 
encara pot ser campió 

I pàg. 18 
L n El Barça femení, que 
entrena Lluís Cortés, de Balaguer, fa 
història i jugarà la final europea 

Una dotzena d'entitats de 
Lleida demanen aturar els 
parcs d'energies renovables 

~s 11 Unes 
50 associacions 
catalanes exigeixen 
al Govern retirar el 
decret d'eòlica i solar 

Ter itori li Volen que 
es tingui en compte 
els pobles i no es 
perjudiqui ni paisatge 
ni agricultura 

Més de 50 associacions catala- centrals solars i eòliques. Les 
nes, una dotzena de les quals entitats demanen que es tingui 
de Lleida, van protestar ahir a en compte el territori per des
Barcelona per exigir la retira- plegar les energies netes i que 
da del decret de la Generalitat es respecti el paisatge, l'agri
que, asseguren, ha provocat cultura i el patrimoni cultural 
una allau de macroprojectes de de les comarques. 

~S NOTICIA I 3 

Borràs creu que els ultimàtums 
no ajuden al pade ERC-Junts 
La presidenta del Parlament inaugura el festival GarGar de Penelles 
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Risc de rebrot 
i transmissió 
del virus baixen 
en picat al pla 
iai Pirineu 
Tot i que Salut encara 
notifica 9 morts, que 
eleven el total a 800 

Més de 1.200 desallotjats 
en (Ïn( festes i botellons 
a Bar(elona 
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SEGRE 
Dilluns, 3 de maig del2021 ES NOTICIA I 3 

Més de SO associacions catalanes, una dotzena de les quals de Lleida, van protestar ahir a Barcelona per exigir 
la retirada del decret de la Generalitat que, asseguren, ha provocat una allau de macroprojectes de centrals 
solars i eòliques. Les entitats demanen que es tingui en compte el territori per desplegar les energies netes. 

ENERGIA PROTESTES 

Entitats de Lleida exigeixen escoltar el 
territ~ri per desplegar les renovables 
Reclamen que es derogui el decret del Govern que ha generat una allau de projectes 

Imatge de la protesta que va tenir lloc ahir a Barcelona en contra dels grans projectes d'energies renovables. 

X. SANTES MASSES 
I BARCELONA I Sota el lema "Re
novables sí, però no d'aquesta 
manera" més de 50 entitats de 
tot Catalunya, una dotzena de 
Lleida, es van concentrar ahir 
a la plaça Sant Jaume de Bar
celona per exigir la retirada 
del decret 16/2019. Aquesta 
normativa, segons va explicar 
Oriol Serra, de l'AssociaCió de 
Micropobles, només ha servit 
per impulsar una allau de ma
croprojectes promoguts pels 
oligopolis de les companyies 
energètiques. 

En aquest sentit, va exigir un 
canvi de model que aposti pel 
diàleg amb el territori a l'hora 
de projectar les centrals i també 
per les instaHacions d'autocon
sum. Ajuntaments i platafor
mes veïnals també s'oposen a 
aquests grans projectes (vegeu 
les claus). El responsable d'ener
gies renovables d'Unió de Page
sos i agricultor de Linyola, Jau
me Padrós, va exigir que "cap 
agricultor no hagi de deixar les 
terres que conrea. Hi ha moltes 
teulades als polígons industrials 
per omplir de plaques fotovol
taiques a prop d'on hi ha més 
consum, ja que l'opció que ara 
es planteja és que els pobles de 
Lleida quedin deserts i que la 
seua gent se'n vagi a viure a la 
ciutat". 

La concentració va set con
vocada per l'Associació de Mi
cropobles de Catalunya i la 
Xarxa per la Sobirania Ener
gètica. Cadascuna de les més 
de 50 entitats va fer petites in
tervencions en les quals es van 
sentir frases com "no conver
tiu els nostres espais naturals 
en polígons" o "no volem ser 
el traster de Catalunya sinó el 
rebost". Els concentrats també 
van demanar la dimissió del 
conseller de Territor.i en funci
ons, Damià Calvet. 
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La jornada va servir per do
nar a conèixer un decàleg que 
serà entregat a la Generalitat i 
pretén inspirar mobilitzacions 
a tot el territori. Aquest exigeix 
la participació de la ciutadania 
en el desplegament de les reno
vables; prioritzar l'estalvi ener
gètic i l'autoconsum; impulsar 
projectes comunitaris; atansar 
la producció de l'energia on més 
es consumeixi; organitzar la 
gestió pública de les energies 
renovables; la derogació del de
cret 16/2019 de la Generalitat; 

i garantir la capacitat de decisió 
dels ajuntaments i dels veïns de 
les poblacion s afectades. 

Per complir les mesures esta
blertes a causa de la Covid, la 
plaça es va dividir en diferents 
zones. * 

Entre els assistents, van des
tacar la plataforma Salvem Lo 
Pallars, el Grup per a la Defen
sa del Medi Natural de la Se
garra, Espitllera Fòrum d'Estu
dis Segarrencs o la Plataforma 
d'Afectades per la Concentra
ció d'Aerogeneradors (PACA). 

EN PRIMERA PERSONA 

Què provoca una transició energètica sense tenir en compte el territori? 

«No entenem que «Canviarem la manera «Una mala distribució «Un canvi radical 
no s'hagi consultat de generar energia, provocarà un impacte en la manera de 
els pobles. És posar però es mantindrà en paisatgístic i de viure d'agricultors. 
el territori a la venda el mateix oligopoli. despoblació. Marginar Provocaria també la 
al millor postor i La massificació el territori provocaria destrucció del paisatge 
això no és just>> degrada el territori>> la seua desaparició» i la despoblació>> 
ANNA ARIZA RAMON CASTEllÓ RAMON SABAll OCTAVISADÓ 
SALVEM El PALLARS GRUP DEFENSA MEDI SEGARRA FÒRUM L'ESPITLLERA ASSOCIACIÓ VEÏNS RUBINAT 

LES CLAUS 

Decret de la Generalitat 
I Entitats denuncien que el de
cret llei 16/2019 sobre energi
es renovables ha impulsat una 
allau de macroprojectes. De
manen que es derogui el de
cret i que la implantació de les 
energies netes tingui en comp
te el territori. 

Desenes de projectes 
I A finals de febrer hi havia 
més de 90 centrals fotovolta i
ques i 395 molins en t ràmit. 
Aquests sumaven 3.452 me
gawatts, una potència supe
rior a la d'Ascó i Vandellòs. Al 
Jussà s'ha donat llum verda 
a 13 dels 18 parcs solars que 
s'han tramitat, amb més de 
630 hectàrees. 

Reaccions 
I Davant la possibilitat que 
aquestes iniciatives co'mportin 
impactes al paisatge i entrin en 
conflicte amb l'agricultura o el 
turisme, ajuntaments, entitats 
ecologistes i plataformes veï
nals exigeixen regular molins i 
grans centrals solars. 

Tramitació 
I Una vegada obtingut el visti
plau de la ponència d'energies 
renovables de la Generalitat, 
gairebé tots els projectes han 
d'aconseguir l'aprovac ió de 
Ja ponència ambiental i d'Ur
banisme. No tots l'obtindran, 
perquè alguns són incompati
bles entre si a optar a instal·lar 
molins o plaques als mateixos 
terrenys. 

«És no fer les coses bé. 
Si no tens en compte 
el territori només 
s'aconseguirà el rebuig 
de projectes importants 
com les renovables>> 

FRANCESC FERRER 
PACA 
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