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Les 40 centrals de la demarcació
van produir l’any passat el 6% de
l’energia hidroelèctrica de l’Estat
Lleida té capacitat per generar 1.600,8 megawatts, que és una
potència equivalent a la que té una central nuclear i mitja
“La llum es
transmet per
pals i fils”, tal
com s’ha fet des
de fa un segle

F.guillaumet
@fransguillaumet
Lleida

Les 40 centrals hidroelèctriques
que Endesa té repartides a la demarcació de Lleida des del Pirineu
fins al Baix Segre van produir l’any
passat el 6% de tota l’energia hidràulica de l’Estat tot i que la
potència instal·lada a Ponent i el
Pirineu per Enel Green Power representa el 7,9% del total estatal.
Segons dades d’Endesa (que
a la demarcació només compta
amb aquesta font de generació
d’energia) durant el 2016 les 40
centrals lleidatanes van produir
2.325,3 gigawatts/hora. Aquesta xifra representa el 6% de tota
l’energia hidràulica que es va produir l’any passat a l’Estat. Tot i això la potència hidràulica de Lleida
és molt més gran i pot arribar fins
als 1.600,8 megawatts, una xifra
que és una vegada i mitja superior a l’energia que podria produir
una central nuclear, que té una
potència de 1.000 megawatts.
Fonts de la companyia expliquen que a aquesta màxima potència (que representaria el 7,9%
del total d’energia hidràulica que
es genera a l’Estat) s’hi arribaria
si totes les centrals funcionessin
a ple rendiment. Però això no és
sempre així perquè depèn de la
matèria prima (l’aigua). De fet,
expliquen que només es fa energia hidroelèctrica quan abans
estan satisfetes tres servituds:
l’aigua de boca, el cabal ecològic
dels rius i l’aigua de reg. Si després d’això encara hi ha aigua és
quan es pot procedir a fer energia elèctrica amb les 40 centrals
que Endesa té repartides per tot
el territori. Pel que fa a l’any passat les centrals lleidatanes van
produir 2.325,3 gigawatts/hora,
el que equivaldria a unes 1.452,6
hores de funcionament a plena
càrrega de totes les centrals de
Lleida i el Pirineu (de les 8.760
hores totals que té un any).

FOTO: Endesa / La de Camarasa (a la imatge) és una de les centrals històriques de la demarcació de Lleida

Tot i que des de l’arribada de
l’energia hidroelèctrica a Lleida ha passat més d’un segle
(la Canadenca va construir els
primers pantans) l’operativa no ha canviat tant. I és que
fonts d’Endesa expliquen que
“la llum es transmet per pals i
fils” i que “no es pot emmagatzemar”. L’energia que es produeix, doncs, s’aboca a la xarxa
elèctrica general sense saber
amb exactitud on dóna llum.
En paral·lel, al tractar-se d’una
font no contaminant, l’energia
hidràulica produïda a Lleida evita que s’alliberin 883.607,4 tones de CO2 que, de no ser així,
s’emetrien a l’atmosfera.

Estany Gento-Sallente és la central que
disposa d’una major potència instal·lada
Lleida
f.g.
Estany Gento-Sallente, amb
446 megawats, és la central de
la demarcació de Lleida que té
una major potència instal·lada
segons dades facilitades per
la pròpia companyia. La segueixen Tavascan, amb 120,4
megawatts, i Canelles, que en
té 108.
Es dóna el cas que la d’Estany Gento-Sallente, situada a
la Vall Fosca, és una de les primeres centrals que la Canadenca va construir a les comarques
de Ponent a finals del segle XIX.
De fet, Estany Gento-Sallente
és una central reversible que
de dia fa llum amb el salt d’aigua del llac situat just al lloc on

FOTO: F.G. / Imatge de la presa i central (al fons) de Sallente, ubicada a la Vall Fosca als peus del telefèric

el telefèric deixa els visitants
mentre que de nit es torna a
bombejar l’aigua de la presa de

Sallente cap a la cota superior.
L’Estany Gento, de fet, és tributari dels llacs d’aquesta zona

del Pirineu que la Canadenca es
va encarregar d’interconnectar
ara fa poc més d’un segle.
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Veïns del Pallars Jussà
es mobilitzen contra
l’augment de capacitat
de l’autopista elèctrica
Anuncien diferents accions de lluita
social i col·lectiva per aturar l’obra
Lleida
ACN
Un grup de veïns del Pallars Jussà
han començat a mobilitzar-se
contra el projecte que preveu
augmentar la capacitat de transport de la línia elèctrica que va de
Foradada (Noguera) a La Pobla
de Segur (Pallars Jussà) promogut
per Red Eléctrica Española (REE).
La Plataforma contra l’autopista elèctrica del Pallars ha informat en un comunicat que aquest
divendres al vespre va reunir en
assemblea una vintena de persones per “posar en comú la situació del projecte de recreixement
de la línia i organitzar accions de
lluita social i col·lectiva per aturar
l’obra”. De moment, la Plataforma ha anunciat que el proper dimecres 17 de maig registrarà als
3 ajuntaments afectats -Conca de
Dalt, Tremp i la Pobla de Segur- i
al Consell Comarcal del Pallars
Jussà peticions perquè aquestes

FOTO: ACN / Assemblea mantinguda divendres per la Plataforma

administracions es posicionin respecte a l’aprovació de la Declaració d’Impacte Ambiental (DIA)
per part de la Generalitat. La Plataforma recorda que el passat 7
d’abril, el Diari Oficial de la Gene-

ralitat feia pública la RESOLUCIÓ
TES/707/2017, de 16 de febrer,
per la qual es feia públic l’Acord
de declaració d’impacte ambiental del Projecte d’augment de capacitat de transport de la línia.

Gran paellada popular a Sucs
La Comissió de Festes de l’ARCS, encarregada dels preparatius
de la Festa Major de Sucs, va elaborar ahir una paella popular
per 700 comensals, a la qual hi va assistir el tinent d’alcalde Joan
Gómez en representació de L’Ajuntament de Lleida. /FOTO: Paeria

Activitats del Museu de l’Aigua
El Museu de l’Aigua de Lleida ha organitzat aquests dies activitats
especials. Ahir a la tarda va fer la cloenda del cicle Tallers Creatius,
que va consistir en un conte, creat a partir dels elements que els
infants van construir en els 4 tallers anteriors que es van fer entre
els mesos de gener i abril d’enguany. /FOTO: Paeria

Alcarràs
entrega els
premis del
concurs
d’Instagram

FOTO: LM / Els més joves del poble van participar ahir al concurs

FOTO: Lídia Sabaté / Els bastoners de Balaguer van actuar ahir

Concurs de carabasses a
la Festa Major de Gimenells

Alcoletge clou avui la seva
Festa Major de maig

La població va continuar ahir
amb els actes de Festa Major
amb un concurs de decoració de
carabasses en el que van participar els més joves de Gimenells.

Després del concurs hi va haver
una fideuada popular al recinte
de les Moreres i a la tarda hi va
haver activitats populars i una
sessió de ball.

La Festa Major de maig d’Alcoletge arriba avui al seu punt final. Després que ahir hi hagués
espectacles de titelles i les actuacions d’Els Bastoners de Ba-

laguer, l’Orquestra Maravella i
difernts D’Js, avui destaquen la
LXXVI Festa de la Cassola, la sessió de ball i els Correfocs i espectacle de foc a la plaça Sitjar.

Alcarràs va donar a conèixer
aquest divendres al vespre
els guanyadors del quart
concurs d’Instagram Alcarràs Florit, una iniciativa en
la qual han participat 26 persones, qui han entregat un
total de 155 fotografies. El
primer premi el va rebre Gerard Serra Martínez, mentre
que el segon va ser per Núria
Jové Sanz. L’acte d’entrega de
guardons va tenir lloc aquest
divendres, a les 20.00 hores,
al Centre Cultural Municipal
Lo Casino. Les fotografies
presentades es poden veure
al Casino.

