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MAD jQUES Llum punxada i plantació de maria a Almenar aplica un descompte del15% 
~ la casa de l'incendi de Balaguer. a la factura de la llum a 900 abonats. 
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06ren ·tots els col·legis però el gel continua 
complicant la circulació a les carreteres 
Les escoles de Juncosa i Espluga de Serra reprenen l'activitat li Avisos per la presència de neu en dotze 

que les emperatures segueixen sota zet o i es manté l'alerta per onada de fred 

X.R./ X.S. 
1 LLEIDA I Els col·legis de Juncosa 
i Espluga de Serra (Tremp) van 
obrir finalment ahir després que 
no poguessin fer-ho dilluns a 
causa del temporal Filomena, 
que va deixar més de mig me
tre de neu a la demarcació. Així 
doncs, tots els centres educatius 
de Lleida ja han reprès l'activitat 
lectiva després de les vacances 
de Nadal. Per Ja seua part, el 
consell de les Garrigues preveu 
recuperar avui la normalitat en 
el transport escolar i ja es reco
llirà la dotzena d'alumnes de la 
Pobla de Cérvoles i el Cogul, els 
últims que quedaven després 
de les nevades. A l'Alt Urgell, 
ahir tampoc es va poder recollir 
un alumne d'Arcaven (Valls de 
Valira) per la presència de gel 
a la carretera. Per la seua part, 
vint-i-cinc nens del Pallars Jus
sà es van veure afectats per la 
suspensió de tres rutes i avui 
hi haurà dos línies sense ser
vei que habitualment recullen 
vuit alumnes. Fonts del consell 
van explicar que l'afectació al 
transport escolar "reflecteix el 
problema que tants quilòme
tres de carreteres de titularitat 
municipal no són gestionables", 
"malgrat l'esforç ingent que s'es
tà fent" per adequar-les després 
del temporal. Van remarcar que 
els ajuntaments del Jussà assu
meixen uns 475 quilòmetres de 
carreteres, el doble que les que 
sumen la Diputació, Generalitat 
i Estat a la comarca. 

Així mateix, aliir encara 
persistien problemes per circu
lar per dotze carreteres, en les 
quals constaven avisos per la 
presència de neu i gel. Aquest 
va ser el cas, per exemple, de 
l'LV-1005 entre Estaràs i Sant 
Ramon o l'L-701 a Juncosa. En 
aquest sentit, la Diputació va re
comanar circular amb precaució 
per totes les carreteres. 

Els termòmetres van seguir 
ahir sota zero i a Lleida es van 
registrar algunes de les tempe
ratures més baixes de tot Ca
talunya, segons el Meteocat. 
Aquest va ser el cas de Seròs 
(-7,7), Aitona (-6,7), Gimenells 
(-6,3), el Pont de Suert (-6,2), 
G>s de Balaguer (-5,9), el Poal 
(-5,8), els Alamús (-5,8) i Sant 
Romà d'Abella (-5,7). Per aquest 
motiu, segueix activada l'alerta 
per onada de fred i es preveu 
que al Segrià, les Garrigues, 
Pla i Urgell es mantinguin fins 
avui les temperatures mínimes 
extremes. 

La parada del transport escolar a Cabestany, també envoltada de neu. 

Vehicles aparcats a l'accés a Cabestany, al municipi de Montoliu de Segarra. 

Un nucli de. la Segarra anlat i critiquen el consistori 
• La nevada ha deixat aïllat el 
nucli de Cabestany (Montoliu 
de Segarra) ja que l'accés està 
impracticable. Segons va expli
car ahir l'alcalde, Vicens Roig, 
el maquinista de la llevaneu es 
va negar a netejar la via per la 
perillositat. Veïns van lamentar 
que l'ajuntament no fes tasques 

ni tràmit per retirar la neu dels 
carrers, ni que tampoc se'ls fa
cilités sal. 

D'aquesta manera, van ser 
els veïns que van contactar 
amb l'AD F perquè anés a tirar 
sal ahir i van denunciar "deixa
desa de funcions" de l'ajunta
ment. Roig va dir que a la resta 

de poblacions del municipis els 
veïns van col·laborar a treure 
la neu i a Cabestany no va ser 
així. També hi va haver pro
blemes per a l'accés a l'Amet
lla de Segarra. Segons Roig, és 
una població amb carrers molt 
estrets i aquestes màquines no 
hi poden accedir. 

Reclamació 
conjunta a 
Agramunt per 
l'apagada per la neu 
• Agramunt ha fet una cri
da als veïns que vulguin 
presentar una reclamació 
conjunta per l'apagada de. 
diumenge, que va afectar 
.689 abonats i va durar més 
de vuit hores. Per la seua 
banda, l'alcalde de Verdú, 
Josep Mas, i alguns veïns 
van criticar ahir Endesa 
després d'una avaria en 
un transformador que va 
deixar sense llum durant 
almenys vuit hores 451 
abonats dimarts. Mas va 
lamentar que "Endesa no 
inverteix res aquí". Per la 
seua part, el PDeCAT va 
denunciar que el tempo
ral ha posat de manifest els 
dèficits a la xarxa elèctri
ca. El cap de llista, Marc 
Solsona, va explicar que 
"és increïble que en ple se
gle XXI s'hagi de reivin
dicar una xarxa elèctrica 
que ens permeti viure i tre· 
ballar amb normalitat i en 
condicions". Al seu torn, el 
PSC va reclamar una reno
vació urgent de la xarxa. 
El líder de la candidatura, 
Òscar Ordeig, va recordar 
que "en ple temporal" hi 
va haver fins a 3.100 abo
nats sense llum a les Garri
gues, Urgell i Segrià. 

Adverteixen de 
danys en més del 
80% de les oliveres 
• Unió de Pagesos estima 
que la nevada ha provo
cat danys en més del 80% 
de les oliveres i demana a 
l'administració una actua
ció urgent. Va apuntar que 
les comarques més perju
dicades per la neu, que ha 
deixat branques esquin
çades i trencades, són les 
Garrigues, Segrià, Urgell, 
Terra Alta, Ribera d'Ebre i 
Priorat. Va assenyalar que 
encara és necessari seguir 
l'evolució de les tempera
tures, ja que si persistei
xen les gelades pot ser que 
els arbres morin. 
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ENERGIA ENOVABLES 

Projecten desplegar 331 molins i 
2~300. ~a de plaques solars a Lleida 

Nou front a les 
Garrigues per · 
el(igir "ordre" en 
les renovables 
• Entitats ecologistes i lú
diques de les Garrigues 
han reactivat la platafor
ma Coordinadora per a 
una Energia Eòlica i Solar 
Sostenibles, per aconse
guir un desplegament ra
cional i ordenat d'aquests 
parcs de renovables a la 
comarca. El col-lectiu ha 
preparat una cçmferència 
virtual, I: allau d'energi
es renovables a les Gar
rigues. Què podem fer?, 
per dimarts que ve, dia 
19, per debatre la instal
lació d'aquestes centrals i 
evitar "una allau indiscri
minada de projectes que 
amenaça amb massifica
ció", van explicar en un 
comunicat. 

Entre navès propostes i altres que la Generalitat ha acceptat tramitar després 
d'haver -les rebutjat li Recursos dels promotors 'e rescaten" · nstal·lacions denegades 

R. RAM(REZ I E. F. 
I LLEIDA I Els projectes per des
plegar a Lleida noves centrals 
solars ja inclouen una superfí
cie de 2.321 hectàrees, 666 més 
que el mes de novembre passat 
i prop de la meitat de les més 
de cinc mil hectàrees d'extensió 
previstes a Catalunya. Així ma
teix, les propostes per construir 
parcs eòlics ja sumen 331 mo
lins de vent a les comarques del 
pla, 33 més que fa tres mesos. 
Aquest increment es deu tant 
a projectes que han iniciat la 
tramitació a la Generalitat com 
altres que s'havien rebutjat al 
llarg de l'any passat i que ara 
tornen a estar en procés d'apro
vació. Recursos per part dels 
promotors han "rescatat" al
gunes instaHacions que havien 
estat denegades. 

Un exemple d'aquest fet és 
la central solar de 40 MW de 
potència prevista als municipis 
de Balaguer i Térmens. Després 
del rebuig inicial de la ponència 
d'energies renovables, la Gene
ralitat va estimar parcialment 
un, recurs del promotor el de
sembre passat. 

Això permet que la instaHa
ció reprengui el tràmit ambien
tal i urbanístic. Altres projec
tes que abans es consideraven 
inviables per afectar sòl d'alt 

- valor agrícola o el patrimoni 
històric o arqueològic tornen a 
estar en tramitació i s.umen al-

MUNICIPIS HABITATGE 

ta Generalitat 
cedeix dos pisos 
per a lloguer. 
social a la Seu 
La ciutat ja disposa 
d'un total de set 
C. SANS 

HECTÀREES A LLEIDA 

ts la superfície que plantegen 
ocupar amb panells solars els di
ferents projectes en tramitació a 
les comarques de Lleida. 

menys quaranta hectàrees més. 
Diferents resolucions que van 
rebutjar mesos enrere grans 
plantes solars, com les previstes 
a Alcarràs, són també objecte 
de recursos. 

Pel que fa als parcs eòlics, 
la ponència de la Generalitat 
només ha rebutjat fins ara di
vuit molins previstos a la No
guera, els únics projectats en 
aquesta comarca. No obstant, 
a la Segarra i al sud del Segrià 
es dona la circumstància que 
diferents projectes opten a ocu
par els mateixos terrenys, una 
cosa que els fa incompatibles 
entre si. 

Aquest nou boom de les re
novables, esperonat per fons 
d'inversió internacionals, ha 
xocat amb el rebuig d'entitats 
que el consideren especulatiu 
i exigeixen un desplegament 
"ordenat" d'aquestes instaHa
cions (vegeu el desglossament). 

' . 
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DADES 

524 
HECTÀREES A CATALUNYA 

La superfície prevista per a cen
trals solars a Lleida suposa gaire
bé el45% de la projectada al con
junt de Catalunya. 

MOLINS REBUTJATS 

Davant els 331 aerogeneradors 
en tràmit, la Generalitat només 
ha considerat inviables fins ara els 
18 previstos a la Noguera. 

I. 

lnstal·lació de panells solars al municipi de Talarn. 

S'obre d'aquesta mané
ra un nou front en la rei
vindicació d'un desplega
ment ordenat de les ener
gies renovables. S'afegeix 
al de la plataforma PACA, 
que s'oposa a un desple
gament massiu d'aeroge
neradors a la Segarra; i a 
la mobilització al Pallars 
Jussà contra projectes que 
sumen 700 hectàrees de 
panells solars en diferents 
municipis. Per la seua 
banda, organitzacions 
agràries com UP alerten 
que el lloguer de sòl rústic 
per a plantes fotovoltai
ques entra en competèn
cia amb l'arrendament de 
finques agrícoles, i el Se
garra-Garrigues ha cons
tatat baixes de regants per 
aquesta raó. 

Publiquen I~ vint candidatures dei14·F per Lleida 

I LLEIDA I La Generalitat va publicar ahir les vint candidatures 
que es presentaran a les eleccions al Parlament del dia 14-F, 
en un moment en què es planteja ajornar els comicis (vegeu 
la pàgina 16). Els partits tenen ara fins diumenge per reparar 
errors i les candidatures es proclamaran dilluns. Així doncs, 
els lleidatans podran elegir entre les següents candidatures: 
JxCat; ERC; PSC; PDeCAT; Ciutadans; PP; CUP; ECP; Partit 
Nacionalista de Catalunya; Vox; Escons en Blanc; Retallades 
Zero-Grup Verd; Moviment Primàries per la Independència de 
Catalunya; Partit Comunista dels Treballadors de Catalunya; 
Esquerra en Positiu; Front Nacional de Catalunya; Suport Civil 
Català; Per un Món Més Just; Partit Comunista del Poble de 
Catalunya i Agrupació Electoral Lleida en Marxa, com ja va 
avançar SEGRE. 

Tremosa visita l'estació d'esquí de BoíTaüll 

I LA SEU I L'ajuntament de la Seu 
disposa des d'ahir de dos nous 
pisos que destinarà a lloguer 
social per a persones en si
tuació de vulnerabilitat. Es 
tracta dos habitatges, de tres 
i dos habitacions, de titulari
tat pública que gestionarà el 
consistori i que han estat cedits 

l'Agència de l'Habitatge va entregar ahir les claus dels dos pisos. 
1 LA VALL DE BOl l El conseller d'Empresa, Ramon Tremosa, visita 
avui Boí Taüll per conèixer de primera mà el funcionament de 
l'estació d'esquí, que ara gestiona Ferrocarrils de la Generalitat 
de Catalunya (FGC). També es reunirà amb la síndica d'Aran, 
Maria Vergés, i amb l'alcalde de Sort, Raimon Monterde. 

per l'Agència de l'Habitatge de perquè "cada vegada hi ha més 
Gatalunya. -dificultats per garantir un dret 

Aquests dos immobles, mo- bàsic com és el de l'habitatge". 
blats i equipats, se sumen a tres Fàbrega també va recordar que 
pisos més que l'administració r~centment han firmat un acord 
catalana va cedir de manera amb dos propietaris privats que 
gratuïta a finals de l'any pas- han permès sumar dos pisos 
sat. L'alcalde, Jordi Fàbrega, va més per a persones en situació 
remarcar la importància de dis- de vulnerabilitat. 
posar de més habitatges cedits Així doncs, la capjtal de l'Alt 

Urgell gestiona actualment set 
habitatges socials. La regida-. 
ra de Serveis Socials, Marian 
Lamolla, va explicar que en
cara necessiten set pisos més 
per poder oferir-los en règim 
de lloguer social per allotjar 
famílies amb menors que ac
tualment okupen pisos de la 
plaça Europa. 

Més de 612.000 euros per a la depuradora de Cubells 

I CUBELLS I La inversió per a la depuradora de Cubells ascendeix 
a més de 612.000 euros, segons va informar l'Agència Catalana 
de l'Aigua (ACA). Aquest és el pressupost de licitació, als quals 
s'haurà de sumar els costos de la direcció d'obra i assistències 
tècniques, que s'estimen en uns 100.000 euros. 

i I 
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Cercle 
Què és Cercle? Un punt de trobada entre lectors i teleespectadors de SEGRE i Lleida TV. 
També ens pots trobar al programa Cafeïna de Lleida TV. 

GUIA I 31 I 

Com participar-hil Tria la secció que més t'agradi i envia'ns fotos, felicita un familiar o amic, participa i guanya en concursos ... i fins i tot 
pots ser el protagonista del reportatge que tu mateix ens proposis. Les felicitacions s'han d'enviar amb 3 dies d'antelació a la data de la seva 
publicació, com a mínim, acompanyades de la identificació de la persona que les envia (nom, adreça, DNI i telèfon de contacte). 

.com 

Partidpa-hi i guanya: El teu temps, l,hivern Aniversari 
Boira, fred i neu ... ha arribat l'hivern! Envia'ns fotos sobre 
l'hivern a cerc/e@segre.com, puja-les al web o envia-les a e/ del Riu, 6 
de Lleida (fins al12 de març} i entraràs 
al sorteig d'un cap de setmana per a 
dos persones a l'Hotel Castellarnau. 
El nom del guanyador es publicarà el 
dimarts 16 de març. 

r .. k~ 
Ci\STELL/\RN /\U 

* * * Bases i imatges a segre.com/cercle Amb la col·laborac1ó de l'Hotel Castellarn;~u 

Suterranya sota 
la neu. Eugeni 
Nadal comparteix 
amb Cercle 
aquesta bonica 
imatge d'aquesta 
localitat del Pallars 
Jussà, que pertany 
al municipi de 
Tremp, sota els 
efectes de les 
recents nevades. 

Dia de neu. Una imatge del marge del riu Segre molt poc freqüent d'Andreu Rodríguez. 

Per molts anys, filla! De la padrina, el pare i la mare. T'estimem. 

Observant la neu. L~ mascota de Joan Antoni Boldú es mostra 
sorpresa al seu passeig matinal pels camps coberts de neu. 

Els Camps Elisis es vesteixen de blanc. Carina Santiago va 
immortalitzar aquest parc urbà de Lleida cobert per una capa de neu. 

Congelat! Josep Roca ens mostra la temperatura que 
hi havia a Lleida el 12 de gener a les 9.15 hores. 

Jugant amb la neu, als cordons dels pantalons de 
l'lker es van formar dos boles. 

Entre tots fem Cercle! Totes les Imatges a SECiRE.com _;;____ ___ _ 

-.r-
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CINE CORONA VIRUS 

C~p de setmana de prova del 
JCA per decidir si segueix obert 

ASSOCIACIONS 

Maria Barbal es 
dona de baixa 
del Pen Català 
I BARCELONA I Una vintena d'au
tors, entre els quals figura 
l'escriptora lleidatana Maria 
Barba!, van anunciar ahir en 
un comunicat que es donen 
de baixa de la plataforma 
de difusió literària Pen Ca
talà pel seu "rebuig de l'ac
tuació d'alguns membres de 
l'actual junta directiva", que 
presideix la poeta i gestora 
cultural Àngels Gregori. Els 
signants d'aquesta baixa col
lectiva -també Narcís Coma
di ra, Feliu Formosa o Toni 
Sala-lamenten la demanda 
interposada contra l'anterior 
presidenta, Carme Arenas. 

Si el Govern allarga el confinament municipal, la multisala d'Alpicat tanc~rà 

J.B. 
!llEIDA I Una situació digna de 
la millor pel·lícula de suspens. 
Així es troben els responsables 
del complex de sales de cine 
JCA Alpicat després d'un any 
2020 nefast per la pandèmia i 
un 2021 que no ha començat mi
llor. Ahir la multis ala del Grup 
Principal va acabar tancant al 
públic i avui dijous reobrirà 
amb la vista posada en les no
ves decisions de mobilitat que 
ha de prendre el Govern d'acord 
amb el Procicat. La directora, 
Montse Cortada, va explicar a 
SEGRE que "la nostra intenció 
és obrir aquest cap de setmana, 
de dijous a diumenge, com una 
prova, per veure si el nombre 
d'espectadors que van al cine 
ens permet continuar sent via
bles". Tanmateix, "sí es manté el 
confinament municipal, haurem 
de tancar", va lamentar. Corta
da va comentar que "hem inten
tat guardar un equilibri entre 
la lògica empresarial, que et 
mana tancar a causa d'aquesta 
restricció de mobilitat que frena 
l'assistència de públic de Lleida, 
i la nostra voluntat de continu
ar oferint el servei d'exhibició 
de cine". Cortada va criticar les 
directrius que va anunciant la 
Generalitat, que són "confuses" 
i mantenen tot el sector en una 
"incertesa". En aquest sentit, 
va afirmar que "no ajuden al 
fet que vagi al cine un nombre 

JCA Alpicat va reobrir ellS de desembre al cap d'un mes i mig tancat. 

MOSICA FESTIVAL 

61 Barnasants, 
amb accent 
lleidatà 
i occità 
Concert 'dedicat' 
a Teresa Pàmies 

AGÈNCIES 

TANCAMENTS AL SECTOR 

Grans cadenes de cine 
d'Espanya comencen a 
tancar sales per la Covid 
i el retard en les estrenes 

raonable de clients per poder 
continuar amb aquesta activi
tat sense tenir pèrdues elevades 
que puguin portar a problemes 
a mitjà termini perquè el sec
tor està destrossat". El principal 
complex de sales de cine de Llei
da sumava el mes passat gairebé 

cinc mesos de tancament des de 
la declaració de l'estat d'alarma 
a mitjans de març. Va poder re
obrir les sales el26 de juny però 
va tornar a tancar e113 de juli
ol amb el nou confinament del 
Segrià. El 4 d'agost va recupe
rar l'activitat, que es va frenar 
novament el30 d'octubre. Va 
reobrir el 18 de desembre, però 
el 7 de gener va entrar en vigor 
el nou confinament municipal. 
Fins i tot la meteorologia hi va 
jugar en contra i va acabar tan
cant portes aquest cap de set
mana passat per la gran nevada 
de dissabte. 

I BARCELONA I El 26 Festival Bar
nasants començarà aquest diu
menge amb l'actuació de Pau 
Alabajos presentant el seu úl
tims disc, Les hores mortes, un 
concert que havia de clausurar 
l'any passat la vint-i-cinquena 
edició del certamen però que 

Meritxell Gené actuarà el23 de gener al festival Barnasants. 

no va poder celebrar-se per la nent de la cançó occitana; els 
pandèmia. El festival es desen- lleidatans Meritxell Gené i Xa
voluparà fins a finals d'abril-"'vier Baró; i el cantautor de Sol
amb un total de 140 concerts sona Roger Mas, que actuarà a 
entre Barcelona i diversos Eivissa. A més, la coproducció 
punts de la geografia de parla especial del festival entre Ma
catalana. Els artistes de Ponent ria del Mar Bonet i el guitar
hi tindran presència destacada, ris ta Borja Penalba arribarà a 
amb l'actuació dijous vinent 21 Balaguer 1'11 d'abril. La capital 
de l'aranesa Alidé Sans, expo- de la Noguera també hi serà 

protagonista amb un concert 
dedicat a l'escriptora de Bala
guer Teresa Pàmies, a càrrec 
de la pianista Elisabet Raspall 
i l'actriu Tilda Espluga, en què 
es recordarà el 50 aniversari de 
la tornada de l'activista política 
de l'exili el1970 per recollir el 
Premi Josep Pla per Testament 
a Praga. 

Circuit Urgellenc 
aguantarà tot i 
perdre la meitat 
d'espectadors 
• El confinament mu
nicipal també afecta el 
Circuit Urgellenc, que 
gestiona projeccions en 
sales de vuit localitats de 
la provínCia. El respon
sable, Pere Aumedes, va 
assegurar que "prop de 
la meitat d'espectadors a, 
per exemple, Tàrrega o 
Mollerussa solien venir 
de la comarca i, d'altra 
banda, la sala de Vielha 
també ha perdut públic 
del sector turístic". 

De tota manera, va 
afegir que "encara que 
s'allargui el confina
ment municipal, conti
nuarem oberts per mili
tància i gràcies al suport 
dels ajuntaments". Això 
sí, el cine Armengol de 
Bellpuig es manté tancat, 
igual que la resta d'equi
paments culturals de la lo
calitat, i La Lira de Tremp 
també a causa d'un pro
blema tècnic al sistema 
de so de la sala, que està 
previst solucionar en els 
pròxims dies. 

LITERATURA FESTIVAL 

MOS ICA 

Ajuts de Cases 
de la Música a 
bandes joves 
1 LLEIDA I La xarxa de Cases 
de la Música, un projecte en 
el qual participen la Funda
ció Orfeó Lleida, la Paeria 
i la Diputació de Lleida, ha 
convocat una nova edició 
del programa de suport a 
la creació musical, dirigit a 
bandes joves i emergents de 
tot Catalunya. Inclou ajuts 
per a enregistrament en es
tudi i de videoclip, producció 
de directes o actuacions al 
Mercat de Vic o la Fira Me
diterrània de Manresa. Fins 
allS de febrer a l'adreça web 
casadelamusica.cat. 

Els lleidatans Marta Alòs i 
Pau Juvillà, en una edició 
'online' del Tiana Negra 
ACN 
I BARCELONA I La novena edició del 
festival literari Tiana Negra se 
celebrarà el22 i 23 de gener de 
forma totabnent online i adapta
da a un format televisiu, amb ac
tivitats que podran seguir-se en 
directe o en diferit a través del 
canal de YouTube de la localitat 
del Maresme. Dos jornades en 
què s'han programat una quin
zena d'actes amb la participació 
d'una vintena d'autors de gènere 
negre. Entre ells, està previst 
que formin part de taules redo
nes els lleidatans Marta Alòs i 
Pau Juvillà. 

Alòs, amb una extensa trajec
tòria d'escriptora des de fa més 
de vint-i-cinc anys, va debutar 
en el gènere negre l'any passat 
amb L'origen del pecat. Juvillà, 
que ha conreat la història polí-

tica, també es va estrenar en 
aquest gènere policíac el2019 
amb la novel·la Primàries de 
sang, amb David Marín. D'altra 
banda, el certamen retrà home
natge a Patrícia Highsmith en 
el seu centenari, així com a les 

22 I 23 DE GENER 

La novena edició del 
festival de novel·la negra 
del Maresme se celebrarà 
el 22 i 23 de gener 

editorials de literatura negra 
catalana Crims. cat i Llibres del 
Delicte. Margarida Aritzeta, 
Salvador Balcells, Aïna Huix i 
Lluís Llort són altres dels autors 
que hi participaran. 
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