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El decret de les renovables pretén
"minimitzar l'impacte social" i
oferir un paper més actiu a la gent
Els promotors dels projectes han doferir una participació del
20% a la població i tenir el ((compromís" del 50% de la superfície
Barcelona
LAURA POUS (ACN)
El nou decret llei de les energies
renovables pretén "minimitzar
l'impacte social" dels projectes
oferint un paper més actiu de
la ciutadania en tot el procés. El
text obliga els promotors a informar prèviament a la població de
la zona afectada del seu interès,
fer una oferta de participació de
com a mínim el 20% en el projecte i comptar amb el "compromís"
d'almenys els propietaris de la
meitat de la superfície afectada.
Per retardar les possibles expropiacions forçoses, el decret obliga
a comptar amb el 85% dels terrenys per fer la declaració d'utilitat pública. En cas de no tenir
aquest nivell d'acord, es podrà
activar el procés d'expropiacions
igualment un cop es rebi l'autorització energètica.
El decret, que s'aprovarà dimarts vinent al consell executiu,
pretén evitar que un territori
s'assabenti de l'interès d'un promotor per construir un parc eòlic
o fotovoltaic a la zona un cop el
projecte surt a inform3ció pública
i hi ha poc temps per fer al-legacions. Així, abans de poder fer la
sol·licitud d'autorització administrativa del projecte, els promotors hauran d'acreditar que han
anunciat públicament el seu projecte en almenys dos mitjans de
comunicació locals o comarcals, i
que han fet una jornada pública
d'informació i presentació dels
seus plans -presencial o telemàtica- amb l'oferta a ens públics i
privats locals de participar en almenys un 20% de la propietat o el
finançament del projecte.
L'oferta s'ha de dirigir a persones físiques o jurídiques, públiques o privades, del mateix
municipi, les localitats veïnes o
la comarca. En el cas de les persones físiques caldrà que portin
almenys 2 anys empadronades
en els municipis, mentre que les
jurídiques hauran de tenir-hi el
domicili social com a mínim, també, des de fa 2 anys. En el cas de

La Generalitat
promet que
es "punxa
la bombolla
especulativà'
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( Un centenar de
persones protesten
contra el decret llei
que s,aprovarà

l

Un centenar de persones va
protestar ahir a la tarda contra el nou decret llei d'energies
renovables que el Govern preveu aprovar la setmana que ve.
"Renovables sí, però no així" o
"Teresa Jordà, no ens tornis a
enganyar" van ser alguns dels
missatges que es van veure i
sentir.

cooperatives o comunitats energètiques un mínim de 50 socis
han de complir amb aquest requisit. Els impulsors del futur parc
renovable no caldrà que comptir.
amb l'acceptació d'aquesta oferta
de participació d'almenys el 20%
per poder sol·licit ar l'autoritza-

El Govern vol ser un país completament descarbonitzat el
2050 sense repetir "el model oligopolístic extractivista
del segle passat". Així ho van
assegurar el president del
Govern, Pere Aragonès i la
consellera d'Acció Climàtica,
Teresa Jordà a la conferència
'Compromís 2030, horitzó
2050", on van traçar el full de
ruta per accelerar la transició
energètica a Catalunya. El primer pas d'aquest camí serà la
modificació "imperiosa" del
decret llei de renovables, amb
un canvi legislatiu que busca
"punxar la bombolla especulativa" de les energies netes
al territori. L'Executiu s'ha
proposat multiplicar per tres
la producció de renovables,
passant de 3,5 a 14 gigawatts,
és a dir, "fer en 9 anys el que
hem fet amb 140".

PER LA CUP, INSUFICIENT

FOTO: ACN/ Imatge de la protesta que va tenir lloc ahir a Barcelona

ció administrativa del projecte,
però sí que hauran d'acreditar
haver-ho intentat. A partir d'aquí,
i abans de sorti r a informació pública, el projecte també haurà
d'haver mantingut un diàleg amb
almenys els propietaris del 50%
de la superfície afectada. Segons

un esborrany del decret, es tracta de comptar amb un document
que acrediti "la disponibilitat, o
compromís de disponibilitat" dels
t errenys. El decret també pretén
retardar el màxim possible la declaració d'utilitat pública dels projectes.

Per la seva banda, la
CUP-NCG va denunciar que
és "insuficient", tot i admetre
que "acull reivindicacions de
la candidatura i de les entitats
del territori". Els anticapitalistes consideren que "ERC torna a donar l'esquena als territoris afectats". "D'una banda,
descarta aplicar cap moratòria sobre els projectes ja validats, com estava acordat al
pacte d'investidura amb la
CUP, i encara menys, aplicar
cap derogació de l'actual decret, com demanaven ajuntaments, entitats ecologistes i
càrrecs electes", van apuntar.
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FOTO: Endesa I Imatge de tasques de rescat d'animals a un canal

FOTO: ACN I Una truita morta al pantà de la Torrassa i de la cota on es troba l'aigua després d'un descens

Denuncien la mort de
peixos per la baixada
d/ aigua a la Torrassa
Endesa reconeix que ha descendit el
nivell per tasques de manteniment
La Guingueta d'Àneu
ACN

van aixecar acta dels fets. Des de
la companyia elèctrica van apuntar que la cota s'ha mantingut
en tot moment dins "dels marges normals" per aquesta presa.
Aquest pantà acumula un excés
d'algues i sediments, fet que dificulta la gestió mediambiental
d'aquest espai. Arran de l'excés
d'algues, des de l'Ajuntament de
la Guingueta d'Àneu, s'està treballant en la redacció d'un projecte
per minimitzar l'impacte de l'elodea, una planta aquàtica invasora que està desplaçant les altres
plantes del pantà i posa en perill

la salut de l'ecosistema aquàtic
de la Torrassa. Des de la companyia elèctrica s'han mostrat
predisposats a treballar conjuntament amb l'Ajuntament de la
Guingueta d'Àneu, el Parc Natural
de l'Alt Pirineu i la societat de pescadors en recuperar aquest projecte i eradicar d'una vegada per
totes aquesta planta aquàtica. La
Federació Catalana de Pesca considera una "mala pràctica el buidatge salvatge" del pantà de la
Torrassa i un "maltractament" a
una de les millors zones de pesca
de truita a Catalunya.

Els participants virtuals a la
subhasta de vedells de raça
bruna tripliquen els presencials

ció de vedells.
Els. vuit licitants presencials
provenien de l'Alt Urgell, la Cerdanya, el Pallars Sobirà, el Solsonès, Osona i el Ripollès, mentre
que els altres 27 que ho van fer
per WhatsApp són d'altres comarques catalanes i de zones
çom la de Terol, entre d'altres. El
gerent de la Februpi, Martí Orriols, va explicar que s'ha optat
per combinar els dos sistemes
perquè els ramaders "tenien ganes de poder-se tornar a trobar"
i, alhora, facilitava la participació
a aquells que no poden desplaçar-se al centre de testatge i volen comprar un vedell.

La Federació Catalana de Pesca i la
Societat de Pescadors la Guingueta i Espot, al Pallars Sobirà, han
denunciat la mort d'alguns peixos
al pantà de la Torrassa a causa de
la baixada brusca del nivell de l'aigua de l'embassament. Endesa,
l'empresa gestora del pantà, va
fer "un descens de cota" durant la
nit per tasques de manteniment,
fet que ha provocat que alguns
animals quedessin atrapats en la
multitud d'algues que hi ha en
aquest espai. Els Agents Rurals

Els ramaders que han participat
de forma virtual a la subhasta de
vedells de la Federació Catalana
de raça Bruna dels Pirineus (Februpi) han més que triplicat als
que ahir es van desplaçar presencialment al Centre de Testatge de
Bellestar (Alt Urgell). Des de l'organització s'ha apostat enguany
per combinar tots dos sistemes,
vist l'èxit que va tenir la via te-

lemàtica implantada arran de la
pandèmia. Així, els assistents van
poder veure en una pantalla el
preu que oferien la resta de licitants, que han seguit el transcurs
de l'acte a través d'un grup de
WhatsApp. A la subhasta es van
oferir cinc femelles de tres anys,
pròximes a l'edat del primer part,
i disset mascles que poden actuar
com a sementals en una explota-

lnstal·len tanques a Vilaller i
Gavet per protegir la fauna
Amb l'objectiu d'evitar que la
fauna autòctona caigui als canals
d'aigua de les centrals hidroelèctriques Endesa està instal-lant
tanques perimetrals. Concreta-

Tremp debat
sobre ia nova
ruralitat en
unes jornades
El president de la Fundació PIMEC i de Pallars Actiu, Josep
Gonzàlez, va afirmar que "la
nova ruralitatimplica tenir una
bona xarxa de comunicacions •
digitals" Ho va fer en el marc
de la jornada 'La Nova Ruralitat: dona, innovació i tradició'
que la Fundació PIMEC, amb
el suport de PallarsActiu, van
organitzar ahir a Tremp.

ment al cana l de Vilaller on se
sumaran 2.500 metres als 2.00
que ja hi ha. També s'han col· locat a Gavet, al Pallars Jussà dos
quilòmetres de tanques.

CAran i el Sobirà,
són les destinacions
preferides per l'esquí
La plataforma Airbnb ha fet públic que entre els destins preferits d'Europa per estrenar la
temporada d'esquí hi ha la Va l
d'Aran i el Pallars Sobirà. Segons
dades recents de la plataforma,
hi ha un creixent interès a Europa per les destinacions d'esquí i
de muntanya, especialment en
pobles petits, revelant així que
els viatgers busquen rutes fora
de l'habitual per gaudir de les
seves vacances hivernals.

Govern..i organitzacions demanen que la
nova PAC doni resposta als professionals
El Departament d'Acció Climàtica, la Federació de Cooperatives
Agràries de Catalunya (FCAC), JARC i Unió de Pagesos demanen al
ministre d'Agricultura, Luís Planas, que el Pla estratègic de la Política
Agrària Comuna (PAC) de l'estat espanyol 2023-2027 doni resposta
als agricultors professionals de Catalunya i la resta de l'Estat

FOTO: ACN I Un ramader mirant una vaca de raça Bruna dels Pirineus

JUEVES 21 DE OCTUBRE DE 2021

I CORONAVIRUS 19

CONSEQÜÈNCIES DEL COVID-19

Reclamen la implantació del
certificat Covid per entrar a
les residències de gent gran
Barcelona/lleida
ACN/REDACCIÓ
l'Associació Cata lana de Recursos
Assistencials (ACRA) ha reclamat
a la Generalitat que estableixi un
certificat Covid digital específic
per al sector d'atenció a la gent
gran en situació de dependència.
Aquest certificat hauria de fer les
funcions de passaport sanitari i
seria obligatori per a professionals i familiars en contacte amb
persones dependents.
l'ACRA va defensar que aquesta eina permetria protegir "encara més" un dels co l·lectius
més vulnerables. La presid enta
d'ACRA, Cinta Pascual, va afirmar
que es parla molt del respecte a
la decisió de no vacunar-se però
s'ha preguntat on està el respecte o el dret que té un familiar
que està en una residència a que
l'atengui una persona vacunada.
"Com podem garantir una plena seguretat si hi ha familiars no
vacunats que accedeixen a un
centre residencial?", es va pre-

Salut inicia dilluns vinent la
_campanya de vacunació
simultània de grip i Covid
Salut administrarà de forma simultània la vacuna de la grip i
la tercera dosi contra el Covid a
persones majors de 70 anys. Ho
va dir ahir el seú conseller, Josep
Maria Argimon, qui va anunciar
que la campanya començarà a
la majoria de centres a partir del
pròxim dilluns 25 d'octubre, tot·
i que en certs equipaments concrets ho farà dos dies després, a

partir del dimecres 27.
Argimon va defensar que hi
ha estudis que avalen la possibilitat de fer-ho, però també va
alertar que requerirà una gestió que serà "complexa". El conseller va apuntar que el repunt
en el risc de rebrot i la velocitat
de reproducció a Cata lunya era
"previsible" i que cal seguir gestionant la pandèmia dia a dia.

Els centres escolars ja poden
rebre informació sobre quins
són els alumnes vacunats
FOTO: Salut I Vacunació a la residència de la Pobla de Segur

guntar també Pascual. l'ACRA va
alertar sobre els riscos d'aquesta
situació ara que es flexibilitzen les
mesures per accedir als centres
residencials.
Tot i aquesta reclamació, el
conseller de Salut, en ser preguntat ahir per la implementació del
certificat més enllà del sector de
l'oci nocturn, no va voler entrar

en detalls i va assenyalar que com
a menys llocs s' hagi de fer, "millor". En aquest sentit, no va voler
posar una xifra, i es va limitar a di r
que no dependrà tant dels indicadors, com de l'impacte del Covid-19 en el sistema sanitari.
D'alt ra banda, Lleida té 72 residències lliures de Covid i 1 amb
casos positius controlats.

El Parlament va va lidar ahir el
decret llei que que autoritza el
Departament de Salut a donar
informació sobre vacunats de
Covid a les escoles. El conseller d'Educació, Josep Gonzalez-Cambray, va defensa r que el
garantirà la màxima presencialitat dels alumnes que tenen la
pauta completa de la vacunació.
En cas de positiu a la seva classe,
aquests no s' hauran de confinar
i podran anar amb normalitat al

centre. El conseller va afegir que
el decret incorpora el "deure d_e
secret i confidencia litat" de la informació.
D'altra banda, Gonzàlez-Cambray va apuntar ahir al Parlament que "el primer dia que
puguem treure la mascareta a
l'escola, ho farem".
Pel que fa als grups escolars
confinats, Ponent en tenia ahir
vuit, amb 306 alumnes i 17 professionals en quarantena.

El Procicat amplia els aforaments de 1/ oci nocturn i els
gimnasos mentre a Ponent empitjoren els indicadors
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El Procicat va aprovar ahir ampliar
l'aforament de l'oci nocturn del70
al 80% (amb certificat Covid, si ho
autoritza el TSJC) i arribar al 100%
a les instal-lacions esportives interiors, com gimnasos.
Continuarà vigent la prohibició
de menjar i beure al carrer entre
la una de la matinada i les sis del
matí, així com la prohibició de
vendre alcohol a les botigues de
conveniència de 22.00 a 6.00h.
Aquesta mesura arriba quan els

indicadors empitjoren tant a la
Plana com a l'Alt Pirineu i Aran tot
i que la demarcació de Lleida va
sumar ahir només 15 nous positius, però cap mort.
A la regió sanitària de Lleida hi
ha acumulats 47.446 casos confirmats per PCR/TA, 12 més. Són
49.318 si es tenen en compte totes les proves (12 més).
El risc de rebrot puja a 99 (+8) i
la velocitat de propagació s'incrementa a 1,08. Actualment hi ha 18

pacients ingressats als hospitals
(ídem), cinc a I'UCI (=).
A la regió sanitària de l'Alt Pirineu i Aran hi ha acumulats 8.730
casos confirmats per PCR/TA, quatre més. Són 9.192 si es t enen en
compte totes les proves (3 casos
més). El risc de rebrot puja a 100
(+13) i la velocitat de propagació
ho fa a 1,29. Hi ha tres pacients
ingressat s, un menys, però cap a
les UCI.
A la globa litat de Catalunya,

comarques
l' Rt torna a superar l' 1 en situar-se
en 1'1,02, set cent èsimes més. El
risc de rebrot també creix, ho fa
tres punts i és ara de 45. Sa lut va
declarar sis hospitalitzats menys
(337) però quatre crítics més a
I'UCI (97). En paral·lel, es van notificar 515 nous casos i vuit morts.
Pel que fa a Espanya, va regist rar 2.528 positius i 31 defuncions, amb una incidència acumulada a 14 dies de 43,15 infeccions
per cada 100.000 ha bitants.

