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Alpicat impulsa la mayor
'gasolinera' de vehículos
eléctricos de toda Lleida
La instalación pionera cohtaró con una capacidad para doce turismos,
costaró 800.000 euros y estaró operativa antes de que termine este año

El jussà dice
'sí' a los Juegos
con condiciones
y criterio dispar
en l'Alt Urgell
Ambas comarcas celebraran
ayer Consell de Alca ldes, donde se concluyó que a medida
que el proyecto avance se iran
"clarificando" las posturas del
territorio sobre los Juegos.
COMARQUES

I PAG. 13

Acuerdo de los
soberanistas
para mantener
el escaño de
Pau juvillà
LOCAL

I P. 9

Aspros cumple 60 .
años y explica las
doce razones para
"ser de la entidad"
LOCAL I P.lO

El dato

20.476
Son los parados en Lleida
en enero, 130 mas que en
diciembre pero es una cifra
menor que hace un año 1 P. 15
FOTO: Tony Alcantara I Las familias celebraran ayer en la Catedral la tradicional fiesta de esta Virgen I P. 12
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C LIN I CAC HE LA IMPLANTO L O G I A

El Força lleida
cae en Alicante
y pone fin a su
racha de cinco
tr"unfos (84-82)
El equipo leridano dispuso
al final de un triple ganador,
pero Rosa, que jugó un buen
partldo, no acertó. El técnico,
Gerard Encuentra, dijo que se
iba "con la sensación de que el
partido lo hemos perdido nosotros por detalles".
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FIJOS EN
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DÍA

[1a Visit a y Estudio GRATIS
FOTO: @FundLucentum I El equipo sufrió la cuarta derrota de la Iiga
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La Generalitat llançarà el segon
nanosatèl·lit a la tardor per tal
de lluitar contra el canvi climàtic
En el primer any en òrbita de I'Enxaneta, s'han obtingut dades
de sensors instal·lats en camps de viny~s de la Conca de Tremp
Tremp

,

JUDIT CASTELLA
Amb I'Enxaneta en òrbita, el Govern treballa per llançar un altre
nanosatèl-lit a la tardor. Així ho
va anunciar ahir el vicepresident
del Govern i conseller de Polítiques Digitals, Jordi Puigneró, en
un acte a Tremp. Puigneró va explicar que serà "el doble de gran"
que l'actual nanosatèl-lit i que té
l'objectiu de lluitar contra el canvi
climàtic. El cost de tot el projecte
és d'1,7 milions d'euros, una xifra
notablement superior al de I'Enxaneta {574.000 euros) i també
es llançarà des de Baikomrr. En
aquests moments, però, encara es desconeix quina serà l'empresa que prestarà el servei i el
que s'està estud1ant ara són els
sensors que haurà de tenir per
poder captar els paràmetres que
permetin actuar contra aspectes
que influeixin en el canvi climàtic,
segons va explicar Puigneró.
A l'espera dels detalls d'aquest
segon nanosatèl·lit, però, sí que
hi ha dades del primer any en
òrbita de I'Enxaneta. De fet, el
primer cas d'ús s'ha fet al Pallars
Jussà i ha servit per recollir informació dels conreus de vinyes de
la Conca de Tremp a través de
sensors ubicats en indrets amb
poca cobertura de telefonia per
poder millorar-ne el conreu. Concretament, per entendre el que
s'ha fet, cal tenir en compte l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya disposa d'una xarxa d'estacions de mesura de paràmetres
físics del sòl que registren contínuament dades de temperatura
i humitat del sòl on s'ubica cada
estació i de paràmetres ambientals com ara pluviometria, temperatura i humitat relativa de l'aire, així com de la radiació solar.
Els principals elem~nts que formen una estació d'aquest tipus
són 4 sensors multi-paramètrics
soterrats a S, 20, 50 i 100 cm de
profunditat.
A partir d'aquí, el projecte va
començar a la Conca de Tremp en
terrenys de cultiu de vinya i s'ha

FOlO: ACN / L'acte que es va fer ahir a Tremp amb el vicepresident Jordi Puigneró

També es
llançarà des
de Baikonur
i el seu cost
.
sera' superior
al de l'actual
nanosatèl·lit
estès a altres conreus d'aquest tipus al Pirineu i Prepirineu, ja que
el canvi climàtic està obligant a
moure les vinyes a cotes més altes. Això implica ubicar les estacions en indrets on és difícil trobar
cobertura de xarxes terrestres de
telefonia mòbil. És aquí on la cobertura aportada des de I'Enxa-

El primer
mòdem s'ha
instal·lat
al Camí de
Nerets i rep
dades des de
desembre
neta és clau per poder instal-lar
aquestes estacions i posar-les en
funcionament.
Les dades que capten els sensors són enviades a I'Enxaneta
per mitjà de mòdems de connexió satel-litària dissenyats per la
Fundació i2CAT, que també ha
contribuït, juntament amb Sateli-

ot, en la implantació dels protocols de comunicació entre sensors i el nanosatèl-lit. Aquests
mòdems permeten l'enviament
a I'Enxaneta de dades de banda
estreta (lectures de sensors) provinents de sensors loT com els de
l'I CGC.
El primer mòdem s'ha installat al Camí de Nerets, a Tremp,
i s'hi estan rebent dades des de
desembre. I amb això, el que es
vol demostrar és que la connexió
d'aquests mòdems amb I'Enxaneta és possible i que es pot comparar les dades rebudes des de I'Enxaneta amb les dades rebudes a
través de la connexió habitual per
4G. A partir d'aquest dimecres, a
més, les dades obtingudes gràcies a I'Enxaneta es podran consultar públicament. Posteriorment,
s'analitzaran noves ubicacions,
especialment en llocs sense co-

bertura, per anar ampliant les estacio.ns connectades a través de
I'Enxaneta. Amb tot, Puigneró basa en aquests dos nanosatèl·lits
la voluntat de seguir apostant per
la "nova economia de l'espai". De
fet, va assegurar que ara "ens toca ser un país digital".

CREAR OCUPACIÓ
En aquest sentit, el vicepresident va exposar que ha de permetre que "el poble més petit de
Catalunya tingui l'empresa més
gran del país" i va recordar que,
en aquest sector, hi ha 56 empreses i entitats que facturen 147
milions d'euros i ocupen 379 treballadors, i la previsió, segons les
mateixes entitats, és que la seva
facturació augmenti fins als 539
milions (+367%) i l'ocupació fins
als 1.755 treballadors (+463%)
l'any 2025.
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PRESIDENT DEL CLUB
TENNIS URGELL

Nadal, un exemple i
un mirall en tots els
àmbits de la vida

DIPUTAT DEL PIRINEU I ALCALDE DE LA POBLA DE SEGUR

]ocs Olímpics 2030, la decisió del
Pirineu que ens posiciona al mapa

L

olt s'ha parlat i s'ha escrit, en els darrers dies,
sobre el títol aconseguit per Rafa Nadal a
I'Open d'Austràlia. Tothom ha assenyalat el fet
que aquest 21è títol de Grand Siam el situa com el tennista més gran de la història, i s'ha lloat que el camí cap
a aquesta victòria fos una remuntada èpica a l'abast de
molt pocs. No cal dir que, des del Tennis Urgell, ens afegim a aquests i altres elogis, com també ens sumem a les
felicitacions que el tennista manacorí ha rebut des de tot
arreu.
De-totes aquestes felicitacions, però, ens quedem amb la
que li va fer arribar Roger Federer: "Al meu amic i gran
rival : felicitacions, de tot cor, per ser el primer home en
guanyar 21 títols de Gra nd Siam. Fa uns mesos fèiem broma perquè tots dos anàvem en crosses. Mai subestimeu
un gran campió. La teva increïble ètica de treball, la teva
dedicació i el teu esperit de lluita són una inspiració per
a m1 i per a molts altres arreu del món. Estic orgullós de
compartir amb tu aquesta era i em sento honorat d'haver
jugat un paper per esperonar-te a aconseguir més, com tu
has fet amb mi durant els darrers 18 anys. Estic segur que
tens més fites pel davant, però ara gaudeix d'aquest èxit".
Unes paraules plenes de respecte i d'admiració en boca
d'un dels Jugadors que més ha 'patit' el poder de Rafa
Nadal. Unes paraules que engrandeixen la figura del destinatari, però també la de qui les pronuncia, com també
engrandeixen aquest esport que tant i tant estimem.
I unes paraules que, pel damunt de tot, posen al descobert els valors de Nadal i que, des del Tennis Urgell, com
a club formador de tennistes però sobretot de persones,
volem fer nostres per inculcar-les a tothom que forma
part del nostre projecte social i esportiu.
Perquè Nada l és un exemple quan guanya, i ho és també
quan perd. Però molt més enllà d'això, és un exemple inspirador de -com diu Federer- treball, dedicació i esperit
de lluita. Nadal és el paradigma de la fortalesa física, però
sobretot de la fortalesa mental. Només així s'entén que,
en només uns mesos, hagi passat d'anar en crosses a aixecar un altre trofeu, i que ho hagi fet, com sempre al llarg
de la seva trajectòria, sense estridències ni estirabots.
Nada I no és, segurament, el tennista més talentós de la
història, però ningú com ell per ser un mirall de tot allò
que ens pot ajudar a ser millors siguin quines siguin les
nostres capacitats i sigui quin sigui el nostre àmbit d'actuació en el Gra nd Siam de la vida.

a Diputació de Lleida dona suport a la precandidatura
per que Catalunya sigui la seu dels Jocs Olímpics 2030 Pirineus-Barcelona, ja que encaixa en els objectius d'aquesta Diputació de la promoció dels esports singulars com a segell
distintiu del Pirineu i pot esdevenir un punt d'inflexió en la lluita contra el despoblament als municipis de muntanya si l'Estat
i la Generalitat sumen a l'aposta esportiva l'aposta per dotar
aquesta zona del país de les infraestructures necessàries per
facilitar la mobilitat diària dels seus habitants, algunes d'elles,
com l'Eix Pirinenc (N-260}, aparcades durant dècades pel govern de l'Estat.
L'aposta de la Diputació pel desenvolupament dels esports
singulars a l'Alt Pirineu és una realitat que es materialitza, fonamentalment, en dues inversions que són de futur: la seu
pirinenca d'I NE FC a la Seu d'Urgell i l'Institut d'Esports de Muntanya del Pallars a la Pobla de Segur. En ambdós casos, es trac-

ta d'ofertes formatives d'alta qualitat i especialització en dos
centres educatius, universitari i de Formació Professional, que
siguin centres d'abast nacional sobre el qual pivoti la formació en excel·lència especialitzada en els esports de natura. Per
aquesta raó la Diputació de Lleida hi fa una aposta de territori,
que és una aposta de nació.
L'Alt Pirineu té com a característica principal la seva orografia,
i aquesta particularitat s'ha sabut convertir en oportunitat des
del punt de vista turístic i també en la pràctica dels esports associats a la muntanya al llarg de quasi tot l'any. Amb aquests
projectes ens plantegem donar una passa més i que el Pirineu
no sigui només el lloc "on es practiquen" esports de muntanya,
sinó que sigui el lloc "on s'estudiïn, s'investiguen i es millorin"
les tècniques d'aquests esports tant especialitzats. La celebració d'uns Jocs Olímpics al Pirineu l'any 2030 serien la confirmació que aquest ambiciós projecte educatiu comporta un
reconeixement internacional a la seva singularitat i que s'han

trobat opcions de futur per al jovent de les nostres comarques.
Que l'Alt Pirineu, en aquesta aposta olímpica, estigui acompanyat de Barcelona li atorga al projecte la força, atractiu i projecció d'una gran capital europea. No cal oblidar que la capital
catalana va saber fer al1992 els Jocs Olímpics que van marcar
un abans i un després en aquests esdeveniments, també des
del punt de vista de l'impacte social.
L'efecte dels jocs Pirineus-Barcelona també ha d'impactar sobre el futur d'aquestes comarques, tot i que ara ho hauria de
fer no amb noves instaf.lacions, perquè ja les tenim, sinó adaptant les infraestructures al segle XXI. No es tracta de pensar en
els gran complexos esquiables, sinó en els llocs més petits que
es poden adaptar per acollir proves esportives d'alt impacte i
repercussió, com ja han demostrat altres vegades.
Aquesta candidatura trobarà complicitats i col·laboracions
amb els territoris veïns i no s'ha de plantejar com un fet puntual, un esdeveniment
de 15 dies de durada,
sinó que compartim la
voluntat de dissenyar i
aplicar una estratègia
global pel Pirineu, que
contempli la diversificació i transformació
de l'actual model econòmic de fes comarques de muntanya.
La Diputació de Lleida
està fortament compromesa amb el desenvolupament integral
de les comarques de
muntanya amb perspectiva de futur.
Som partidaris que
les comarques pirinenques s'hi sentin
implicades més que
interpel·lades; hem de
decidir el que volem
des del territori i amb
el territori, per aquest motiu ens oferim a acompanyar la Generalitat de Catalunya en l'agenda de consultes que ha desplegat,
per a explicar el projecte i recollir iniciatives i plantejaments per
fer realitat un projecte de cohesió territorial, de participació
ciutadana i que sigui sostenible i amb una visió de futur molt
més enllà del 2030.
Hem de saber aprofitar l'oportunitat que ens dona el Govern
de Generalitat de poder votar i decidir des de Ja vegueria de
l'Alt Pirineu i Aran. Estar a l'agenda política del Govern és important i s'ha d'aprofitar perquè ara tenim un altaveu que vetllarem perquè no es torni a apagar. Hem de posar en valor que
tenim un Govern que està fent el que sempre ha promogut, donar veu a la ciutadania de baix a dalt; i canviant el que s'ha fet
sempre, deixar la decisió només en el poder econòmic d'uns
pqcs. Tenim una oportunitat de poder decidir des del territori
i no des d'un despatx, això es governança republicana. No la
deixem escapar...
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Els alcaldes del Jussà, favorables
als Jocs però amb condicions i
a l'Alt Urgell hi ha diverses visions
El vicepresident Puigneró i la secretària general de l'Esport,
Anna Caula, expliquen el projecte per "escoltar" el territori
Lleida
REDACCIÓ/ACN
Tres consells d'alcaldes, mateix
tema sobre la taula: Jocs Olímpics
d'hivern. És la qüestió que va unir
ahir els consells d'alcaldes de l'Alt
Urgell, el Pallars Jussà i el Pallars
Sobirà. Al primer, segons va explicar el president Martí Riera, hi ha
visions diferents. En aquest sentit, creu que conforme "es facin
passos" en el projecte les postures s'aniran "clarificant". També
va dir que tenen previst abordar
el tema entre els alcaldes en una
altra reunió per anar "unificant
criteris".
Pel que fa al Jussà, els representants municipals es van mostrar favorables a la candidatura
dels Jocs sempre que tinguin com
a objectiu promocionar el Pirineu
i es desenvolupin sota criteris de
sostenibilitat. Així mateix, també
van demanar que es planifiquin
les actuacions que el Pirineu necessita per impulsar la seva economia i revertir el despoblament,
però que aquestes no vagin lligades a la realització o no dels Jocs.
El President del Consell Comarcal
del Pallars Jussà, Josep M. Mullo!,
es va destacar algunes com la millora del port de Comiofs, el desplegament de la fibra òptica a tot
el territori o la millora d'alguns
trams de la N-260 que encara

que s'està entrant en la fase de la
consulta per conèixer el suport al
projecte, en la qual, va detallar,
s'ha de definir la pregunta que
es farà aquesta primavera als habitants de l'Alt Pirineu i Aran que
tindran dret a vot.
Caula també va afirmar que el
Govern vol construir una "candidatura sòlida" des de la perspec-

Al Sobirà també
es va celebrar
el consell
d'alcaldes

FOTO: ACN/ El consell d'alcaldes de l'Alt Urgell d'ahir, on es van abordar els Jocs Olímpics d'Hivern
no s'han executat. Precisament
sobre això, Puigneró va refermar
el compromís del Govern per a
la millora de les comunicacions
al Pirineu i, en concret, amb la
de l'Eix de Corniols. Puigneró va
anunciar que el Departament licitarà el primer trimestre de 2023

En Comú Podem exigeix
que es preservi el cabal
dels rius de l'Alt Pirineu
la portaveu d'Unides Podem
- En Comú Podem - Galiza en
Común, Aïna Vidal, ha registrat
al Congrés dels Diputats una
bateria de preguntes traslladant la denúncia formulada pel
Cos d'Agents Rurals de Catalunya, que adverteix que l'esborrany del Pla Hidrològic Nacional
(PHN) 2022-27 preveu que els
rius Noguera Pallaresa, Noguera

Ribagorçana i Segre puguin quedar completament secs en alguns trams de les seves conques.
ECP demana explicacions sobre els mitjans i els paràmetres
utilitzats per mesurar els cabals
d'aquests rius a l'hora de fer
el càlcul del seu cabal ecològic, quines mesures de control
s'apliquen sobre les concessionàries que exploten els rius tant

les obres d'un dels trams que donarà continuïtat a la variant d'Artesa de Segre, actualment en execució.
En els tres consells hi va participar la secretària general de l'Esport, Anna Cau la, que va defensar
la voluntat del Govern "d'explicar

pel que fa al volum d'aigua que
utilitzen com pel que retornen
al riu, i quin mecanisme de regulació dels cabals s'aplica a les
capçaleres dels rius per garantir la dinàmica fluvial natural. Al
paquet de preguntes també es
demana al Ministeri de Transició
Ecològica si té previst estudiar la
demanda formulada des del Parc
Natural de l'Alt Pirineu perquè la
capçalera de la Noguera Ribagorçana sigui considerada Reserva
Natural Fluvial.
Per la seva banda, la portaveu
d'ECP a l'Alt Pirineu i Aran, Txell
Teruel, també es fa seva la reclamació a la CHE.

i, sobretot, escoltar" al territori
per poder anar treballant de manera conjunta i "cooperativa" en
la candidatura de Jocs d'Hivern
Pirineus-Barcelona 2030. Després de la seva intervenció a la reunió del Consell d'Alcaldes de l'Alt
Urgell celebrada a Oliana, va dir

Pisos llar per
a persones
amb malalties
mentals
El PSC demana al Govern que
"promogui l'establiment de pisos de servei de llar amb suport
per a persones amb malalties
mentals a l'Alt Pirineu i Aran".
Amb aquest objectiu, el grup
ha registrat una Proposta de
Resolució per tal que l'executiu
concerti les places necessàries
que donin resposta a les necessitats existents.

tiva "Pirineus-Barcelona" i que
l'oficina del COl serà l'encarregada d'analitzar quins són els "millors" espais des del punt de vista
tècnic per desenvolupar les diverses proves. En aquest sentit, va
insistir en assegurar que la filosofia actual de l'organisme obre la
possibilitat de dur a terme proves
al sud de França i l'Aragó.
El sec~etar i d'Estratègia, Informació i Coordinació Territorial,
Xavier Fornells, va voler deixar
clar que els Jocs no variaran el
programa d'inversions previst.

Cenrera modifica el
sentit de la circulació
en dos carrers
la Regidoria de Mobilitat, d'acord
amb un dels punt aprovats en la
darrera Taula de Mobilitat de Cervera, ha modificat el sentit de la
circulació i ha convertit en vials
de sentit únic els carrers Carles lli
i Isabel la Catòlica. Els canvis de
circulació que s'han establert en
aquests carrers són els següents:
Al carrer Carles 111 hi ha un sol
sentit de circulació, en direcció
sud, des de l'avinguda Prat de la
Riba fins al carrer de la Pineda.

