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ENERGIA RENOVABLES 

·Aragonès anuncia una companyia elèctrica 
de la Generalitat per impulsar energies netes 
Planteja desplegar plafons solars en edificis públics i al costat de carreteres i embassaments li Dins d'una 

~ avorna p antes sol r 1 eoliques 'descentrah zades" i pa hcipades pel territori 

R.R. 
I LLEIDA I El president de la Ge
neralitat, Pere Aragonès, va 
anunciar ahir que el Govern 
crearà una companyia elèctrica 
pública que promourà projectes 
d'energies renovables. Ho farà 
en el marc d'una estratègia per 
afavorir la instaHació de pa
nells solars en edificis públics 
i a l'entorn d'infraestructures 
com carreteres, embassaments 
i canals de reg. També parti
ciparà en iniciatives de comu
nitats energètiques i projectes 
impulsats des del territori que 
els acollirà. Aragonès va plan
tejar fins i tot la possibilitat que 
aquesta empresa pública "ges
tioni centrals hidroelèctriques 
quan expiri la seua concessió". 
L'objectiu és contribuir a una 
transició energètica "descentra
litzada" i "democràtica" davant 
el model actual, que pl~nteja 
fortes concentracions de cen
trals solars i eòliques en mans 
d'un "oligopoli" energètic. "No 
hem de repetir el que va passar 
al Pirineu amb les hidroelèctri
ques al segle XX", va dir. 

Aragonès va fer aquest anun
ci en una conferència amb la 
consellera d'Acció Climàtica, 
Teresa Jordà, sobre l'estratè
gia de la Generalitat per a la 
transició energètica. Planteja 
passar dels 3,S GW de potència 
d'energies renovables actuals 
a 14 el 2030. El 2040 preveu 
l'aturada de les centrals nuclears 
i, el20SO, una societat "neutra 
en emissions de carboni". La 
companyia elèctrica pública 
anunciada ahir és només una 

JORNADES 

Insten a millorar 
la connexió 
digital al Pallars 
I TREMP I El president de Pimec 
i PallarsActiu, Josep Gon
zalez, va afirmar ahir en 
unes jornades a Tremp que la 
nova ruralitat implica comp
tar amb una bona xarxa de 
comunicacions digitals. Va 
fer una crida a les adminis
tracions per facilitar que la 
gent es traslladi als munici
pis petits, per facilitar l'ac
cés a l'habitatge i accelerar 
el procés per donar permisos 
d'obra. 

Aragonès i Jordà, durant la conferència que van pronunciar ahir a Barcelona. 

de les mesures que plantegen 
amb aquesta finalitat. Una altra 
serà una planificació catalana 
que deixarà en mans de cada 
comarca delimitar espais per a 
nous molins de vent i centrals 
solars. "Establirà on es poden 
instaJ.lar i on ja no hi pot ha
ver-ne més", va recalcar Jordà, 
que va destacar que, en 6 mesos, 
el Govern desplegarà una xarxa 
comarcal de tècnics dedicats a 
assessorar ajuntaments sobre 
projectes d'energies renovables 
en tràmit als seus municipis. 

Protestes ecologistes a l'acte del 
president i Jordà a Barcelona 
• Entitats ecologistes es van 
manifestar a les portes de 
l'edifici on va tenir lloc la 
conferència, i membres d'Ip
cena van entrar a l'interior 
amb pancartes. Critiquen el 
futur decret sobre renova
bles, al considerar que no és 
prou ambiciós per impulsar la 
transició energètica ni tampoc 

n'hi ha prou per evitar grans 
concentracions de molins i pa
nells solars. També critiquen 
que la reforma normativa no 
plantegi mesur~ que evitin 
la construcció a Catalunya de 
noves línies de molt alta tensió 
per transportar energia pro
cedent de parcs eòlics i solars 
d'Aragó. 

RAMADERIA SUBHASTA 

Prioritat per a 
les centrals més 
petites i a prop 
de ciutats 
• La Generalitat donarà 
prioritat a l'autorització 
de centrals eòliques i so
lars de menys de S MW de 
potència que es connectin 
a línies de mitjana tensió i 
no requereixin cables d'al
ta tensió. També les afa
vorirà en sòl urbà, a l'en
torn de les ciutats, segons 
van corroborar Aragonès 
iJordà. 

Ho van fer una setma
na abans de l'aprovació 
del nou decret sobre re
novables, que exigirà als 
promotors de plantes de 
més de S MW que ofe
reixin una participació 
d'almenys el 20 per cent 
als ens locals, empreses 
i particulars del territori 
que les acollirà (vegeu SE
GRE d'ahir). També exi
girà notificar els projectes 
als ajuntaments i obtenir 
el vistiplau dels propieta
ris del SO per cent del sòl 
que ocuparan els molins i 
panells solars. 

A banda del decret, el 
futur marc normatiu ca
talà es completarà amb 
una nova llei per a la 
transició energètica que 
iniciarà la tramitació l'any 
2022. 

Subhasta de vaques amb 
27 postors per WhatsApp 

Van recuperar el format presencial juntament amb el telemàtic. 

C. SANS 
I MONTFERRER I CASTELLBÒ I Un total 
de trenta-cinc ramaders van 
participar ahir en una subhas
ta de vedells i vaques de la raça 
bruna del Centre de Testatge 
de Bellestar organitzada per 
la Federació de la Vaca Bruna 
del Pirineu (Februpi), vint-i-set 
dels quals ho van fer de mane
ra telemàtica i només vuit van 
assistir de manera presencial a 
les instaHacions de Montferrer 
i Castellbò. Procedien de l'Alt 

Urgell, la Cerdanya, el Sobirà, 
Solsonès, Osona i Ripollès. D'al
tra banda, els vint-i-set que van 
participar via online a través de 
WhatsApp ho van fer de dife
rents punts de Catalunya i fins 
i tot des de Terol. Es van posar 
a la venda fins a 22 animals (S 
femelles i 17 mascles sementals) 
amb preus mínims de sortida 
entre els 1.300 i els 1.SOO euros 
per animal. A la subhasta d'ahir, 
l'exemplar més car es va vendre 
per 2.SOO euros. 
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SUCCESSOS TRIBUNALS 

Jutgen tres joves per una 
brutal pallissa a Balaguer 
Les dos parts s,acusen mútuament al judici li Els forenses diuen 

_ ::1a a ebr~ na p yalada amb "risc vital" 

L. GARCrA 
I LLEIDA I L'Audiència de Lleida 
va acollir ahir un judici contra 
tres joves acusats de clavar una 
brutal pallissa a dos germans a 
Balaguer el novembre del2019. 
Les víctimes van relatar que 
van ser agredits pels joves amb 
una barra de ferro, un ganivet 
i un tornavís, mentre que els 
acusats van declarar que van 
ser els germans els que els van 
agredir. Durant el judici, els fo
renses van assenyalar que una 
de les víctimes va rebre una pu
nyalada a l'abdomen amb "risc 
vital", ja que van afirmar que 
"si no hagués rebut assistència 
urgent podria haver mort". Ai
xí mateix, el jove va necessitar 
una transfusió de sang, va ser 
intervingut quirúrgicament en 
tres ocasions i va estar vuit dies 
ingressat a l'UCI de l'hospital 
Arnau de Vilanova de Lleida. 

Relat dels fets 
Els dos germans van decla

rar que van quedar amb un dels 
acusats a l'aparcament d'un 
supermercat a Balaguer per 
anar a deixar dos noies amb les 
quals havien sortit, una d'elles 
parella d'un dels acusats, i que 
a l'arribar, els tres els van col
pejar amb una barra de ferro. 
A un d'ells, segons van dir, 
també el van apunyalar amb 
un ganivet i un tornavís, la qual 
cosa coincideix amb les lesions 
que es recullen a l'informe mè-

PATRIMONI OBATORI 

Els tres acusats, ahir durant el judici a l'Audiència de Lleida. 

INTENT D'HOMICIDI 

La Fiscalia demana una 
pena de 12 anys de presó 
a cada acusat i l'acusació 
particular, 15 anys 

dic que van confirmar ahir els 
forenses. 

Per la seua part, els acusats 
van declarar que no van por
tar cap arma blanca, tampoc 
una barra de ferro, i que van 
ser ells els que es van defensar 
dels cops que els clavaven els 
dos germans. 

El judici continuarà demà 

amb la declaració d'agents dels 
Mossos d'Esquadra que no van 
poder intervenir ahir. La Fis
calia sol·licita per als tres acu
sats, en presó preventiva des 
del moment dels fets, una pena 
de dotze anys de presó per a 
cada un pels delictes d'intent 
d'homicidi i lesions. L'acusació 
particular, representada per 
Xavier Prats, de Prats Advo
cats, eleva la petició als quin
ze anys de presó. El Ministeri 
Públic també sol·licita que in
demnitzin les víctimes amb 
35.000 euros i una multa de 
5.400 euros per un delicte de 
danys per tirar pedres contra . 
el vehicle dels germans. 

Entreguen les campanes recuperades a la parròquia de Massoteres 
I MOLLERUSSA I Els Mossos d'Es
quadra van entregar ahir al 
rector de Massoteres, Fermí 
Manteca, les dos campanes que 
van recuperar la setmana pas-

sada enterrades en una séquia 
de Miralcamp després de ser 
robades fa dos anys. També hi 
va acudir Antonio Almodóvar, 
el veí que les va trobar. De mo-

ment, la parròquia les guardarà 
a l'església fins a trobar les me
sures de seguretat oportunes 
per reposar-les al santuari de 
Camp-real. 
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INTERIOR VOLUNTÀRIES 

Readmeses tres 
bomberes de Lleida 
discrim i nades 
A.GUERRERO 
1 AGRAMUNT I Les tres bomberes 
voluntàries que el departa
ment d'Interior readmetrà 
pertanyen als parcs d'Agra
munt, Cervera i les Borges 
Blanques, segons van infor
mar ahir des de Bombers de 
la Generalitat. Val a recordar 
que diverses bomberes van 
rebre la notificació de revo
cació per no complir les hores 
obligatòries al donar a llum 
i estar alletant els seus fills, 
com va avançar SEGRE ahir 
dimecres. 

Des de Bombers van as
segurar a aquest diari que 
"hem detectat un error i es
tem treballant per solucio
nar-lo. S'aturarà la revoca
ció de tres bomberes volun
tàries, que es trobaven en 
una situació similar i seran 
readmeses". Una d'aques
tes afectades és Sara Pasto
riza, del parc d'Agramunt, 
que va afirmar que "encara 
avui [per ahir] no he rebut 
cap notificació però estic 

molt contenta perquè s'esta
va cometent una injustícia". 
Per la seua part, l'Associa
ció de Bombers Voluntaris 
de Catalunya (Asbovoca) va 
denunciar que "centenars de 
companys i companyes han 
estat expulsats injustament". 

Al seu torn, el conseller 
d'Interior, Joan Ignasi Ele-

RECONEIXEN L'ERROR 

Interior readmetrà tres 
bomberes voluntàries 
de Cervera, Agramunt 
i les Borges Blanques 

na, va assegurar que "rever
tim una decisió injusta del 
passat que calia reconèixer, 
esmenar i corregir". D'altra 
banda, un total de 422 do
nes s'han inscrit en la nova 
convocatòria de 250 placès, 
"la xifra més alta registrada". 
Només hi ha un 2,1 per cent 
de dones a Bombers. 

Trenta desallotjats per un incendi a Binèfar 
I BINtFAR I Un total de 30 persones van ser desallotjades pre
ventivament dimarts a la tarda per un incendi en un pis d'un 
bloc de sis plantes de la plaça Espanya de Binèfar. Tres d'elles 
van acudir al CAP perquè tenien picors a coll i ulls. Els afec
tats van ser allotjats a la sala d'actes de l'ajuntament i cap a 
les 23.00 hores van retornar als seus habitatges a excepció 
dels del pis calcinat. 

Rescaten un boletaire perdut al Pallars Jussà 
I ABELLA DE LA CONCA I Els Bombers de la Generalitat van rescatar 
ahir un boletaire que va estar quatre hores perdut als boscos 
d'Abella de la Conca. Van rebre l'avís a les 17.52 hores i al 
lloc van acudir quatre dotacions terrestres i un helicòpter. 
No va ser fins a les 22.00 hores quan van localitzar l'home, 
en bon estat de salut. 

Prorroguen la presó per la violació a Rosselló 
I LLEIDA I El Jutjat d'Instrucció 4 de Lleida va prorrogar ahir la 
presó provisional per als quatre homes, d'entre 19 i 31 anys, 
acusats d'una violació en grup a una menor de 16 anys amb 
discapacitat de Rosselló. Està previst que la víctima declari 
el mes de novembre. Hauria estat agredida quatre o cinc 
vegades en una tarda. 
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Col·laboració de Cai aBan amb la Casa de 
a Mu 1ca d Lle1da de l'Orfeó Lleidatà 

CaixaBank, a través de la Fundació La Caixa, ha fet una 
aportació de 6.000 euros a la Fundació Orfeó Lleidatà per 
a les activitats culturals que gestiona a través de la Casa 
de la Música de Lleida, l'Alt Pirineu i l'Aran. 

sociETAT Gent SEGRE 
Dijous, 21 d'octubre del 2021 

L'equip del restaurant La Boscana, de Bellvís, durant el Fòrum Gastronòmic de Barcelona. 

Fruita i oli de Lleida a l'alta cuina 

Un treball sobre la hidroelèctrica del 
Pallars guanya la be Mosse Ca ells 
Jordi Solà i Mas ha guanyat l'lla beca Mossèn Jesús 
Castells i Serra amb El terrr.ps de Charles R.N. Smith. Un 
enginyer anglès a la indústria hidroelèctrica del Pallars 
(1940-1973). La beca està dotada amb 3.000 euros. 

La fruita i l'oli lleidatans van ser 
presents al Fòrum Gastronòmic 
de Barcelona, que es va celebrar 
entre dilluns i ahir, amb un cen
tenar de ponents, entre ells 60 
xefs Michelin amb un de~omi, 

nador comú: la sostenibilitat a 
la cuina. Joel Castanyé, de La 
Boscana, amb la seua dona, 
Maria Angeles Chiriboga, van 
exposar el Projecte Fruita de 
Lleida, per posar la fruita llei-

CASA DE lA CULTURA 
les Sorges Sl• qu s 

datana en el seu màxim nivell 
gastronòmic. D'altra banda, la 
DOP Garrigues, juntament amb 
altres denominacions catalanes 
d'oli d'oliva verge extra, van or
ganitzar un showcooking. 

fiU DE ~O l 

Les firmes Ca.., Badio i Vi i · renoven 
la col·laboració amb I'IRBLieida Presentació de la novel·la de Marta Alo a la biblioteca de les 8 rges 

La distribuïdora lleidatana Casa Badio i la botiga de vins 
Vinicia han renovat la coHaboració amb l'IRBLleida per 
promoure, desenvolupar, gestionar i difondre la investi
gació biomèdica a la província. 

La Sala Maria Lois de la bibli
oteca Marquès d'Olivart de les 
Borges Blanques va acollir di
marts Ja presentació del llibre 
L'origen -del pecat de Marta 

Alòs, així com un col-loqui li
terari. Els presents van poder 
conèixer de prop la nova novel
la de l'autora lleidatana, edita
da per Pagès Editors, en què 

segueix el camí obert en el seu 
debut amb Ulls maragda. A la 
seua segona noveHa negra, l'au
tora destapa els draps bruts de 
l'Església, entre altres trames. 

HO ÒSCOP 
ARlES 21-111 I 19-IV. 
Passar temps amb algú que estimeu us 
aixecarà l'ànim. Un viatge d'un dia o 

una reunió us donarà una perspectiva diferent 
de la vida, l'amor i què és possible. 

TAURE 20-IV I 20-V. 
La tossuderia emocional no us ajudarà 
a avançar. Cuideu les responsabilitats, 

compliu les promeses i confieu només en aquells 
que sempre han estat allà per a vosaltres. 

BESSONS 21-V I 20-VI. 
Hi haurà un rerefons d'informació errò
nia que pot afectar la vostra reputació. 

Sigueu honestos o algú us interrogarà fins a dir 
la veritat. t s millor no temptar a la sort. 

CANCER 21-VI I 22-VII. 
Obtindreu l'ajuda que necessiteu, però 
tindrà un cost. Proveu de gestionar tant 

com pugueu per compte propi i compensareu 
el fet de sortir del pressupost. 

LLEÓ 23-VII I 22-VIII. 
Patireu un sotrac emocional per la crí
tica d'algú. Considereu el que es diu i si 

és constructiu i pot ajudar-vos a millorar. Proveu 
de donar el millor de vosaltres. 

VERGE 23-VIII I 22-IX. 
Una experiència us ajudarà a reconèixer 
en qui podeu confiar. Abraceu un canvi 

que promet consciència, respostes i l'oportunitat 
de millorar la vostra vida. 

BALANÇA 23-IX I 22-X. 
Si depeneu d'alt res, t indreu una decep
ció. La bona salut us ajudarà a aconse-

guir la força i la imatge que voleu presentar al 
món. Mantingueu el cap ben alt. 

ESCORPIÓ 23-X I 21-XI. 
Un canvi de plans us deixarà als llimbs. 
No us lamenteu per una cosa que no 

podeu canviar; recolliu els trossos i procediu a 
fer el que millor sabeu fer. 

SAGITARI22-XI I 21-XII. 
Les decisions i les jugades emocionals 
us faran retrocedir. Quan dubteu, atu-

reu-vos i penseu el que feu. Poseu l'energia en 
les responsabilitats. 

CAPRICORN 22-XII I 19-1. 
Penseu què voleu aconseguir, després 
seguiu endavant. Permetre que algú us 

pertorbi els plans o us talli l'impuls portarà a una 
derrota. Sigueu els més llestos. 

AQUARI20-I I 18-11. 
No permeteu que us dominin les emo
cions o que les decisions que prengui 

algú més us arruïnin el dia. Concentreu-vos en 
el que voleu aconseguir i no us atureu. 

PEIXOS 19-11 I 20-111. 
Un canvi en la forma en què us guanyeu 
la vida us portarà en una nova direcció. 

Algú proper a vosaltres us oferirà una percepció 
sobre les opcions que teniu. 
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