
I pàg. 21 
l'auge del pàdel també es nota a 
Lleida, que ha triplicat el nombre de 
federats des del 2014 i arriben a 2.200 

I pàg. 28 
El Banc de Sang busca 10.000 
donacions en una setmana per pal·liar 
les baixes reserves als hospitals 

El25% de la nova energia 
neta prevista a Lleida ja 
no depèn de la Generalitat 
Es tram· de ' 11 Projectes eòlics i solars de més de SO MW que 
són competència de Madrid, igual que les línies de molt alta tensió 
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El Camarlenc de 
Lleida parlant 
amb una confinada. 
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Eurofund demana 
llicència comercial 
al Govern per 
iniciar el centre 
de Torres Salses 
Malgrat el bloqueig 
que manté la Paeria 

Eurofund Parc Lleida ha presen
tat davant de la Generalitat la 
sol·licitud de llicència comercial 
per al parc de Torre Salses, on 
preveu 55.000 metres de super
fície de botigues. La promotora 
està decidida a tirar endavant el 
seu Puerto Venecia a la capital 
del Segrià, malgrat el bloqueig 
de l'actual Paeria. 

LLEIDA IS 

La tornada a 
l'escola es manté 
per dilluns vinent i 
presencial al100% 
El retorn a les aules es manté 
per dilluns, dia 10 de gener, i de 
forma presencial. D'altra banda, 
ahir hi va haver rècord de con
tagis i de baixes laborals. 
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Lleida crea 9.000 llocs de 
treball en un any i l'atur · 
cau un històric 23,3% 

ECONOMIA 119 
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Només una infermera per 
a dos geriàtrics públics de 
Balàfia· el cap de setmana 

LLEIDA I? 

Cartes online en temps Covid CLIN ICAC HE LAI M PLANTO LOG lA 

Últimes compres de Reis, ahir al carrer Major de Lleida. 

El Camarlenc va atendre 
ahir desitjos presencials 
i telemàtics 

Els Reixos arriben a Lleida 
a les 17.05 hores i el festeig 
arranca a les 18.00 

Els comerços, afectats per 
la aisi de proveïments 
i la falta de jog 

GUIAI26-27 

DENTS 
FIXES EN 

11 a Visita i Estudi GRATIS 

LLEIDA BALAGUER MOLLERUSSA ALMACELLES 
973 28 99 99 973 28 33 33 973 64 33 33 973 98 81 77 
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El25% de la potència solar i eòlica prevista a Lleida correspon a projectes fora del control dé la Generalitat, al 
tractar-se d'instal·lacions de més de SO MW l'autorització dels quals-correspon a l'Estat. Els seus promotors no 
estan subjectes a condicions de l'Executiu català com informar.els ajuntaments i obtenir acords amb el territori. 
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ENERGIA POLÈMICA 

EI2S% de l'energia neta prevista a 
Lleida ja no depèn de la Generalitat 
Es tramita davant de l'Estat, que decidirà també sobre les línies de molt alta tensió 

R. RAMrREZ 
1 LLEIDA I Un de cada quatre me
gawatts (MW) de potència so
lar i eòlica previstos a Lleida 
es tramiten davant del Govern 
espanyol en lloc de fer-ho da
vant de la Generalitat. Es tracta 
d'instaHacions que superen els 
50 MW, el llindar a partir del 
qualla seua autorització és de 
competència estatal. Els seus 
promotors no estan subjectes a 
les exigències que l'Executiu ca
talà va establir el mes d'octubre 
passat, com informar els ajun
taments, obtenir acords amb els 
amos del sòl o oferir al territori 
l'opció d'adquirir una participa
ció d'almenys un 20% de cada 
planta. L'Estat no exigeix cap 
d'aquests requisits. 

Aquesta disparitat de criteris 
ha desembocat en una disputa 
política entre Estat i Genera
litat. La ministra de Transició 
Ecològica, Teresa Ribera, va va
lorar que les condicions del Go
vern frenen les renovables i va 
advertir que això pot compor
tar que Catalunya "depengui 
de l'energia d'Aragó". AHudia 
així a les línies d'alta i molt al
ta tensió que el grup Forestalia 
projecta per portar a Barcelo
na electricitat de plaques foto
voltaiques i molins de vent en 
territori aragonès. Tres d'elles 
estan previstes al pla de Lleida 
i el Pallars Jussà, i són objecte 
d'una creixent oposició. 

Pel que fa a aquesta crítica, 
la consellera d'Acció Climàtica, 
Teresa Jordà, i la portaveu del 
Govern, Patrícia Plaja, neguen 
qualsevol fre a les energies netes 
i reivindiquen el model català. 
Plaja el va definir com "just, de
mocràtic i de la mà amb el terri
tori", en contraposició amb una 
transició energètica "en mans 
dels oligopolis" que atribueix 
a "altres Governs espanyols". 

Tanmateix, la capacitat de la 
Generalitat per decidir sobre el 
desplegament de les renovables 
està condicionada pel fet que 
les de més potència no són de 
la seua competència. 

A Lleida, els projectes eò
lics i solars sumen 364 MW. 
D'aquests, 272 es reparteixen 
entre 18 centrals fotovoltai
ques l'autorització de les quals 
correspon a la Generalitat. La 
resta, 92 MW, són de plantes 
de competència estatal: els 60 
MW del parc eòlic de Suró, a la 
Segarra; i 30 MW a Ciutadilla 
de la central BCN Solar 2, amb 
72 MW a l'Urgell i la Conca de 
Barberà. 

L'ÚNIC PARC EOLIC EN OBRES 

Obres d'un molí del parc eòlic de Solans, amb aerogeneradors de la Granadella al fons. 

L'acte celebrat ahir a_ Alcarràs va reunir afectats pel projecte. 

Rebuig d'una línia entre Alcarràs i Albatàrrec 
• Alcarràs concentra 5 pro
jectes d'energia solar que su
men 250 MW, el 75% de tota 
la prevista a Lleida. Inclouen 
una línia d'alta tensió per eva
cuar l'electricitat de les pla
ques fotovoltaiques fins a la 
subestació d'Albatàrrec, que 
ha xocat amb l'oposició de 

part dels propietaris dels ter
renys afectats. Desenes d'ells 
van participar ahir a la nit en 
un acte informatiu a Alcar
ràs, en què es van plantejar 
al·legacions i protestes. Allà 
el govern local de Junts, fa
vorable a les plantes solars, 
va demanar evitar impactes 

negatius estimant al·legacions 
dels afectats, a qui va oferir 
suport del consistori. ERC, a 
l'oposició, va demanar para
litzar els projectes. Aquesta 
mobilització se suma a l'oposi
ció a línies de molt alta tensió 
que Forestalia promou al pla 
de Lleida i al Jussà. 

Els únics molins en 
construcció a Lleida 
tenen llicència des 
de fa Banys 
• Els únics molins de vent en 
construcció a Lleida són els 
del parc eòlic Solans, entre 
els municipis de Llardecans 
i la Granadella. 

El promotor, Eolia Tarra
co, va obtenir l'autorització 
de la Generalitat fa vuit anys, 
si bé el projecte va quedar lla
vors paralitzat per la tisorada 
a les renovables del Govern 
del Partit Popular. 

L'ha reprès amb el nou 
boom de les energies netes, 
esperonat per fons d'inver
sió internacionals i tecnolo
gia que permet obtenir una 
producció elèctrica més gran 
amb un cost menor que fa 
una dècada. 

LES CLAUS 

Reinici lent de projectes 
I El decret llei que la Generalitat 
va aprovar a l'octubre va supo
sar iniciar des de zero el procés 
per autoritzar un centenar de 
centrals solars i més de 40 eòli- · 
ques previstes a les comarques 
lleidatanes. Des d'aleshores, no
més 18 plantes fotovoltaiques 
han fet els primers passos per 
obtenir llicència i ni un sol molí 
de vent no està ara sobre la tau
la de la Generalitat. 

Només un parc eòlic 
I La decisió de la Generalitat de 
reiniciar la tramitació de projec
tes no va afectar el parc eòlic de 
Suró, previst a la comarca de la 
Segarra i l'autorització del qual 
és de competència estatal. Es 
l'únic parc actualment entrà· 
mit a Lleida i un dels tres a tot 
Catalunya. 

Centrals solars inèdites 
I Els projectes de les plantes 
BCN Solar 1 i 2 són els primers 
que haurà d'autoritzar l'Estat i 
no la Genera litat. Agrupen en 
dos grans centrals diferents 
camps de panells solars i infra· 
estructures elèctriques a l'Ur
gell i la Conca de Barberà. 
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COMBUSTIBLES 

Andorra apuja 
fins a un 3,3% el 
preu dels carburants 
I ANDORRA I L'aplicació de la ta
xa verda imposada per l'exe
cutiu andorrà a les gasoline
res comportarà un increment 
de preu dels carburants, del 
2,5% la gasolina i del3,3% 
el gasoil. 

El gremi de les gasolineres 
d'Andorra augura que la me
sura suposarà un descens de 
vendes, que s'afegirà al regis
trat aquest 2021 i que xifren 
al voltant del20%. 

ESQUÍ 

Baqueira, una de 
les cinc estacions 
més ben valorades 
1 LLEIDA I Baqueira és una de 
les estacions d'esquí més ben 
valorades pels espanyols, se
gons un estudi del portal ex
pert en viatges d'esquí i de 
muntanya esquiades.com. 
Davant de les pistes arane
ses només hi ha Les Trois Va
llées, Val Thorens i Orelle, al 
Pirineu francès. A la quarta 
i cinquena posició es troben 
Grandvalira i Ordino-Ar
calís, a Andorra. 

ESTUDIS 

Analitzen els efectes 
de la Covid en 
la demografia 
I LLEIDA I La Generalitat va 
aprovar ahir el programa 
d'actuació estadística. Entre 
les novetats destaquen la in
corporació de les projeccions 
de població municipal, així 
com la revisió de les hipò
tesis sobre els components 
del creixement demogràfic 
(natalitat, mortalitat i migra
cions) per poder mesurar els 
efectes de la Covid. 

EMPRESA DE 
MAQUINÀRIA AGRrCOLA 

I OBRA PÚBLICA 
selecciona 

OFICIAL1A 
OFICIAL2A 
i APRENENT 

Jornada completa 
De dilluns a divendres 

2023 ELECCIONS MUNICIPALS 
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Quaranta alcaldes del PDeCAT busquen 
encaix en un projecte per al2023 

' Esperen la presentació del nou partit d'Angels Chacón per decidir com es presenten 
a les municipals li La formació dona llibertat als edils per negociar 

H.CULLERÉ Solsona, màxim 
responsable del 
partit arran de la 
marxa de Chacón 

Marc Solsona. 

I LLEIDA I El PDeCAT espera des 
del desembre passat que l'ex
consellera i ex~ecretària gene
ral del partit, Angels Chacón, 
presenti la seua nova forrn.ació 
(Centrem Catalunya) per defi
nir un projecte polític propi de 
cara a les municipals del maig 
del2023. Uns quaranta alcaldes 
de la vegueria del pla hauran de 
decidir llavors corn encarrilen 
la cursa electoral i sota quines 
sigles es ~esentaran en poc 
més de 15 mesos. Les opcions 
són diverses i, sí bé el projecte 
de Chacón compta amb la seua 
simpatia, la porta és oberta a al
tres alternatives corn un projec
te propi territorial o bé fins i tot 
sumar per a Junts, que contem
plaria la incorporació d'edils del 
PDeCAT com a independents. 

Manel Solé i Jordi Latorre, responsables del PDeCAT a Lleida. 

• L'alcalde de Mollerussa 
i secretari general adjunt 
del PDeCAT, Marc Solso
na, ha assumit juntament 
amb la direcció executiva 
nacional del partit les fun
cions que exercia fins al 
desembre Àngels Chacón, 
que va deixar la secretaria 
general el mes passat. Pel 
que fa al nou projecte, Sol
sona va assenyalar ahir 
que "al PDeCAT sona bé 
la música" de Centrem, 
però "no volem que si
gui una evolució, sinó un 
partit nou". Després de la 
presentació de Centrem 
convocaran els òrgans del 
partit per determinar una 
posició. 

Les sigles PDeCAT, al marge 
El que ja se sap és que els al

caldes no aniran sota les sigles 
de la seua formació, tal com va 
acordar el Consell Nacional fa 
uns mesos. De fet, segons re
corden des del partit, el 2019 
tampoc no ho van fer (el PDe
CAT es va fundar el2016), si
nó que va anar sota el paraigua 
de Junts per Catalunya, marca 
que més tard es va apropiar el 
partit de l'expresident Carles 
Puigdemont. 

Després de les eleccions del 
14 de febrer passat al Parlament, 

en les quals el PDeCAT es va 
quedar sense representació au
tonòmica, el poder territorial és 
el seu màxim patrimoni i és su
perior encara al de la majoria de 
la resta de formacions. Després 
de la presentació de Centrem 
Catalunya dimarts vinent, el 
PDeCAT com a partit i els seus 
alcaldes com a futurs candidats 
hauran de resoldre la incògnita. 
"Fa temps que treballem en el 
nostre projecte municipal", as
senyala Marc Solsona, actual 
màxim responsable de la for
mació, però "encara és aviat per 
elegir la fórmula legal", asse-

ALLAUS ESPAIS NATURALS 

Les pedres que tallen un tram del camí a Santa Quiteria. 

Despreniment de roques a la 
part aragonesa de Mont-rebei 
1 VIACAMP I Un despreniment de 
pedres i roques va danyar el 

gura. I afegeix: "Una cosa és la 
marca (sota la qual es presenti 
una llista local) i l'altra, per a 
quin partit computa" de cara a 
formar les corporacions d'elec
ció indirecta: consells comarcals 
i diputacions. Els estatuts del 
PDeCAT contemplen que els 
alcaldes tinguin llibertat en la 
negociació per conformar les 
llistes de cara a les municipals 
del2023. 

La nova formació de Chacón, 
d'altra banda, preveu incoporar 
els entorns tant de PDeCAT corn 
de Convergents, Lliga Democrà
tica i Lliures. 

MUNICIPIS SERVEIS 

Camarasa manté la 
sucursal bancària, que 
atén un dia amb cita 
I CAMARASA I Camarasa manté 
oberta l'oficina de CaíxaBank, 
que contínua oferint servei als 
seus clients, malgrat que ho fa 
els dimecres al matí i sempre 
amb cita prèvia. Aquest ha estat 
el compromís de l'entitat des
prés de les reclamacions dels 
veïns i ajuntament. 

L'alcaldessa, Elisabeth Liza
so, va explicar que finalment 
l'entitat ha comunicat als veïns 
que un dia a la setmana s'aten
drà presencialment, sempre que 

PROTESTA VEÏNAL 

es reserv1 una cita prèvia. Va 
afegir que el caixer continuarà 
funcionant com fins ara i si els 
clients necessiten més serveis 
també s'atendran. Lizaso va 
explicar que ara els usuaris de 
Camarasa s'han d'acostumar a 
soHícitar cita prèvia per anar 
al banc. 

Per a més informació cap de setmana passat el camí 
truqueu al 1 d:a~césal'ern?~a.deS~taQui-

el seu recorregut però sí un 
tram del camí, a l'altura del 
sender R3, on pràcticament 
ha desaparegut. L'alcalde de 
Viacamp, Alfredo Pociello, va 
apuntar que aquesta allau no 
afecta l'accés a Montfalcó per 
anar a Mont-rebei. 

Els veïns van recollir 
signatures per demanar 
a CaixaBank mantenir 
l'única sucursal oberta 

Precisament, veïns de Cama
rasa van dur a terme protestes i 
van recollir firmes per reclamar 
a CaíxaBank que mantingués 
oberta més hores a la setmana 
l'única sucursal del municipi 
Van insistir que molts dels usua
ris ja eren grans i que requerien 
la presencialítat d'una perso
na per atendre els seus dubtes 
i serveis. tena, al mumc1p1 de V1acarnp. 

626 271 418 1 La zona és coneguda perla ru-
(Sr. Josep) 

1 
ta de la cresta Urquia-Olrno, 
que no ha quedat afectada en 

La nova mesura d'atenció al 
públic està en vigor des d'aques
ta mateixa setmana. 
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