Cérvoles Celler,
vint anys produint
vins ecològics
La finca del Castell del Remei, a la Pobla de Cérvoles ■ E.P.
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ECONOMIA

Ha fet una aposta de futur, amb la
garnatxa com a bandera, modernitzant
vins i imatge i enfocant-se a l’exportació

2,50€
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SOCIETAT

Cervera

Rastreator serà qui
patrocinarà les noies
de l’AEM Lleida
OXIGEN · La coneguda
empresa comparadora en línia
de productes i serveis aporta
oxigen financer a l’equip femení

Esmena a la totalitat al
reglament de participació
L’oposició considera que no hi ha cap
millora respecte al vigent, de 1995
El Pont de Suert

P28

Iniciativa per recuperar
el camí de Sant Jaume
Posició conjunta de l’Estat francès, la
Val d’Aran i l’Alta Ribagorça

VISIBILITAT · L’èxit d’aquestes
jugadores en una lliga masculina
els ha donat visibilitat i gran
difusió a àmbit internacional

SOCIETAT
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Consum

P29

Lluita contra els microtalls
de llum a 67 municipis

P29

L’ESPORTIU

Hoquei sobre patins Lliga europea

El Barça cau, però el
Reus serà a la final

170361-1161754®

Aquesta tarda, a Lleida, els del Baix
Camp se la jugaran contra
l’Oliveirense, que va derrotar els culers

L’estació elèctrica de la Pobla de Segur. L’autopista elèctrica és, per la plataforma, un atemptat contra la salut ■ ACN

Protestes contra la línia
La proximitat a les cases genera refús a la línia Foradada-la Pobla
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La proximitat a les cases
de la línia Foradada-la
Pobla causa un fort refús
a La Plataforma contra l’Autopista Elèctrica avança accions de protesta contra

un projecte que qualifica d’“inacceptable’’ i d’“atemptat contra la salut”
ACN
LA POBLA DE SEGUR

140172-1164779®

La declaració d’impacte
ambiental favorable al
projecte de la línia d’alta
tensió entre Foradada del
Toscar (Osca) i la Pobla de
Segur (Pallars Jussà), que
la Generalitat va publicar
el 7 d’abril, portarà la Plataforma Unitària contra
l’Autopista Elèctrica a fer
accions informatives i de
protesta contra un projecte que qualifica d’“inacceptable’’ i d’“autèntic
atemptat contra la salut
pública’’. Els crítics lamenten “l’obstinació’’ de Red
Eléctrica de España de no
modificar ni un mil·límetre el traçat d’aquesta línia, construïda a prop de
les poblacions afectades,
fins al punt que, en alguns
casos, els cables arribin a
sobrevolar cases habitades. La plataforma vol demanar a la Generalitat que
exigeixi a REE redefinir el
projecte.
La plataforma diu que
les afeccions a la salut que
causarà als veïns són una
font d’indignació i denuncia que Red Eléctrica de
España “s’entesta a no
modificar el traçat’’ per
evitar haver d’acollir-se a
la legislació vigent, que podria obligar-la fins i tot al
desmantellament de la línia.
Aquest corredor de

Trobada que es va celebrar a l’abril per pactar mesures amb
el conseller Baiget per aturar els microtalls a Ponent ■ ACN

Control de les
línies pels
microtalls
aEl govern vol saber la causa de les

fallades elèctriques en 67 municipis
J. Tort
LLEIDA

Estació elèctrica de la Pobla de Segur ■ ACN

220 Kv creua el Pallars
Jussà i passa a 350 metres
de la Torre de Tamúrcia, a
3,6 metres de Torogó, a
160 metres d’Espluga Serra, a 230 metres de Serradell, a 8 metres de la Borda
del Seix-Serradell, a 680
metres de Toralla i a 570
d’Erinyà. A la Pobla de Segur passa a 12 metres d’algunes cases d’una urbanització.
La declaració d’impacte
ambiental favorable diu
en el punt 6.1, “Condicions sobre l’alternativa
escollida”, que “prèviament a l’inici de les obres,
el promotor ha de clarificar les discrepàncies envers l’afectació a nuclis o

edificacions per suposat
incompliment de les distàncies mínimes de línies
elèctriques d’alta tensió a
nuclis habitats’’.
La plataforma indica
que en aquest cas, a l’expedient d’informació pública, es posa de manifest
“una suposada omissió de
nuclis habitats en la informació ambiental proporcionada pel promotor’’ i
creu que cal aportar informació de detall de tots els
nuclis existents en un radi
de 100 metres de l’eix
longitudinal de la línia. De
la mateixa manera, caldria justificar el compliment de les prescripcions
tècniques envers les dis-

tàncies mínimes de seguretat.
La reunió per informar
de l’estat del projecte es va
celebrar el dia 5 de maig a
Pont de Montanyana i les
accions a realitzar s’aniran concretant en pròximes reunions de la Plataforma Unitària contra
l’Autopista Elèctrica. Una
de les accions ja aprovades
és la redacció d’un manifest per demanar a la Generalitat que obligui REE
a redefinir el projecte en
zones habitades. Aquest
manifest el portaran en els
pròxims dies als consells
comarcals i als ajuntaments del Pallars Jussà i
de l’Alta Ribagorça.

La Generalitat començarà
a instal·lar aquesta setmana una sèrie d’enregistradors que serviran per analitzar el subministrament
elèctric a les línies del pla
de Lleida. L’objectiu d’aquesta mesura és esbrinar
les causes dels microtalls
que tot sovint afecten els
municipis de sis comarques lleidatanes.
El director dels serveis
territorials de Lleida del
Departament d’Empresa
del Coneixement, Ramon
Alturo, va explicar que
han detectat un excés de
microtalls en els darrers
mesos en un total de 67
municipis de les comarques del Segrià, Pla d’Urgell, Garrigues, Segarra i

Urgell. A més dels enregistradors que es col·locaran,
també s’auditaran els que
la mateixa companyia té
instal·lats. D’aquesta manera, “recollirem molta informació sobre el funcionament de les línies en
aquestes comarques i aleshores podrem avaluar i conèixer les causes dels petits talls”, segons Alturo.
Aleshores es determinarà
si les companyies han d’executar més inversions o
millores. Alturo també lamentava que el microtall,
que segons la normativa
és una interrupció del subministrament elèctric de
fins a 3 minuts, no permet
fer reclamacions, però genera grans molèsties a les
empreses i encara més
quan és repeteix diverses
vegades al dia. ■

