
..--------~~----------------

SEGRE 
Divendres, 15 de gener del 2021 COMARQUES I 15 I 

ENERGIA RENOVABLES ENERGIA 

La Diputació impulsa un pacte per 
"dr e~r'' parcs eòlics i solars · 

La CUP critica 
l'amenaça de 
talls de llum 
a la vall Fosca 

Promou un acord entre institucions davant de l'allau de projectes a Lleida Perfacturesinrrpagades 
arran del litigi de l'IVA 

R.R. LES DADES 

MOLINS DE VENT 

Dels 331 molins previstos a Llei
da, 144 es concentren a la Se
garra i 110 al Segrià. 

HA DE PANELLS SOLARS 

Lleida concentra prop de la 
meitat de l'extensió de panells 
solars prevista a Catalunya. 

A( N 

I LLEIDA I La Diputació impulsa 
un pacte entre administracions 
perquè els nous parcs eòlics i 
centrals solars es construeixin 
a Lleida de forma "ordenada 
i beneficiosa per al territori". 
Així ho va afirmar ahir el presi
dent de la corporació provincial, 
Joan Talarn (ERC), en decla
racions a Lleida Televisió. Pre
guntat per l'allau de projectes 
d'energies renovables, va expli
car que el Patronat de Promoció 
Econòmica promou un "pacte 
territorial sostenible" que fi
xi criteris sobre on i com des
plegar aquestes instaHacions. 
Els projectes en tràmit sumen 
331 molins i 2.231 hectàrees 
de plaques fotovoltaiques a les 
comarques lleidatanes (vegeu 
SEGRE d'ahir). 

Un dels molins que ja funcionen al municipi de Talavera. 

llA TORRE DE CAPDELLA I La CUP 
va criticar ahir l'amenaça de 
talls llum per part de la com
panyia elèctrica Endesa a la 
Torre de Capdella. L'empresa 
reclama a l'ajuntament i ve
ïns el pagament. de rebuts de 
la llum acumulats des del ge
ner del2015 (com va avançar 
SEGRE el 26 de novembre). 
Es tracta de factures impaga
des dels últims sis anys arran 
de discrepàncies sobre com 
aplicar-los l'IVA. Avui està 
previst que la presidenciable 
de la CUP, Dolors Sabater, 
i el cap de llista per Lleida, 
Pau Juvillà, vagin fins al mu
nicipi per proposar solucions 
i reclamar que centrals hi
droelèctriques les concessi
ons de les quals consideren 
caducades retornin a "mans 
públiques", en un acte pre
vist davant de la central de 
la Torre de Capdella. L'any 
2014, ajuntament i veïns es 
van avenir a pagar factures 
per allunyar l'amenaça de 
talls de llum. 

"Les energies renovables són 
una oportunitat per al territo
n , però deixen de ser-ho quan 
es converteixen en una manera 
de pressionar-lo", va afirmar 
Ta larn. Plataformes veïnals a 
la Segarra, el Pallars Jussà i les 

Noticies 

Garrigues s'han mobilitzat da
vant de la proliferació de projec
tes de parcs eòlics i solars pel seu 
impacte paisatgístic. També or
ganitzacions agràries denuncien 
que els alts lloguers que paguen 
els promotors d'energies reno
vables desbanquen arrendataris 

de finques agrícoles. Per la seua 
part, el Segarra-Garrigues ha 
constatat baixes de regants que 
prefereixen destinar les seues 
parceHes a panells solars. 

Talarn va destacar que volen 
optar a fons Next Generation 
de la UE per fer possible aquest 

Informació en profunditat de les terres de 
Lleida. i de la resta del món 

Notlfkadons 
Rigorosa actualitat de les noticies més importants 

Reportatges 
Sobre temes d'mteres 1 amb protagonistes de casa nostra 

e Segre 

Articles d'opinió 
Amb les millors signatures del mór 
cultural, social i econòmic 

eBotiga 
Articles Km O i productes en promoCió 

Accés al diari digital enriquit (amb imatges I vldeosl 
des de qualsevol ordinador o d1spos1tiu mòbiL 

L'espai dels lectors a Segre amb concursos, 
sortejos, reportatges ... 

Club dels Subscriptors 
Totes !es ofertes promocions dirig1des als 
subscriptors del diari 

pacte territorial per a les reno
vables, per la qual cosa "treba
llem contrarellotge per presen
tar projectes" i sol· licitar sub
vencions. Va apuntar que, amb 
l'energia solar i eòlica, preveuen 
impulsar també l'aprofitament 
de la biomassa. 

SEGRE 
Fes-te subscriptor per només 49,90€/any (90,~ u€) 
trucant al telèfon 973 24 80 00 
Només per a noves altes en la modalitat de subscripció anual amb domiciliació. 
Preu vàlid nomes el primer any. 

SEGRE 
EL TEU DIARI 
segre. com 

Ara. més que mai 
SEGRE.com, va amb tu! 
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SUCCESSOS TAFA 

Especialistes de Mossos ahir durant la inspecció a la casa que es va incendiar a Balaguer. 

Una desena de delides a l'any 
per punxar la llum a Lleida 
Moltes vegades està relacionat amb el cultiu de maria li 

n al td vol lluu~ con a el ·ra d'aquesta pràctica 

A.GUERRERO 
I BALAGUER I La Fiscalia investi
ga cada any una desena de ca
sos de delictes de defraudació 
de fluid elèctric a Lleida. És a 
dir, per tenir punxada la llum. 
D'aquesta manera, l'any 2019 
se'n van comptabilitzar deu ca
sos i el2018, tretze. Es tracta 
d'un delicte que està penat amb 
multes i la defraudació també 
pot ser d'aigua, gas o telecomu
nicacions. En la major part dels 
casos penals, aquesta pràctica 

FAUNA RURALS 

iHegal està relacionada amb 
el cultiu de la marihuana, ja 
que les plantacions en pisos, 
cases o magatzems necessiten 
potents instal·lacions elèctri
ques. Per tal d'evitar l'eleva
da despesa, els responsables 
punxen la llum. 

Precisament ahir, les con
selleries d'Interior i Empresa 
es van reunir per coordinar la 
lluita contra el frau derivat del 
cultiu de maria, que generen 
interrupcions en el subminis-

trament i perjudiquen la qua
litat del servei. D'altra banda, 
agents de la policia científica 
dels Mossos van inspeccio
nar ahir la casa de Balaguer 
que es va incendiar dimarts i 
en la qual van trobar la llum 
punxada i una plantació de ma
rihuana, per la qual cosa han 
imputat un dels inquilins (ve
geu SEGRE d'ahir). Tot apun
ta que el foc el va causar una 
sobrecàrrega a causa d'aquesta 
connexió iHegal. 

EMERGÈNCIES BOMBERS 

FAUNA BALANC 
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Divendres, 15 de gener del2021 

La Guàrdia Civil _ 
tramita 372 multes 
de pesca a Lleida 
REDACCIÓ 
I LLEIDA I La Guàrdia Civil ha 
aixecat 372 denúncies ad
ministratives en matèria de 
pesca durant els anys 2019 
i 2020 a la demarcació de 
Lleida per prevenir la pes
ca furtiva en rius i embas
saments. D'aquesta manera, 
l'any passat es van posar un 
total de 122 denúncies en 
129 inspeccions i el 2019 
van detectar 250 infracci
ons en les 271 inspeccions 
efectuades. Des del cos atri
bueixen aquest descens del 
2020 en relació amb l'any 
anterior a les restriccions de 
mobilitat decretades per la 
Covid-19. 

Entre les causes més co
munes d'infracció, desta
quen les captures amb arts 
il-legals (esquers i hams no 
autoritzats), pescar amb més 
canyes de les permeses i pes
car fora de l'horari hàbil. La 
Guàrdia Civil assenyala que 
resulta cada vegada més fre
qüent trobar pescadors que 
porten a terme pesca recre
ativa sense la corresponent 
llicència o sense permís del 
vedat de pesca, i l a major 
part d'aquests infractors 
són aficionats a la pràctica 
esportiva de la pesca, amb 
residència habitual a la de
marcació de Lleida. 

L'actuació més destacada 
el 2019 va tenir lloc a l'em
bassament de Rialb. Els 

agents del Seprona van sor
prendre quatre homes de na
cionalitat xinesa saltant-se 
la prohibició de pescar en 
horari nocturn. Havien ins
ta!· lat un campament per 
pernoctar. Durant l 'actua
ció, es van comptabilitzar 
nou denúncies. 

Respecte al 2020, el Se
prona va denunciar un jove, 
que no era de Lleida, que al 
setembre pescava de nit al 
vedat de pesca d'Alfarràs de 
manera il·legal. El furtiu va 
ser descobert perquè en pre
sumia amb imatges i víde
os a les xarxes socials. Van 
comprovar que feia temps 
que se saltava la normativa. 

La incidència 
més gran, al 
pantà de Rialb 
• L'embassament de Ri
alb, entre les comarques 
de la Noguera i l'Alt Ur
gell, és on.s'ha registrat 
el nombre més elevat 
d'infraccions, segons la 
Guàrdia Civil. Així ma
teix, destaquen que col
laboració ciutadana conti
nua sent peça fonamental 
en l'èxit de les accions en 
defensa del medi ambient 
i moltes situacions irregu
lars es detecten gràcies als 
seus avisos. 

TRIBUNALS . 

Jutgen un CDR 
pel tall de I'A-2 
durant la vaga 
dei21-F 

Imatge dels dos animals. L'incendi es va produir a la matinada. 

I LLEIDA I El jutjat penal 2 de 
Lleida va acollir ahir el ju
dici contra un membre del 
CDR acusat de lesionar un 
agent dels Mossos al tall de 
l'A-2 a Tàrrega durant la va
ga del21 de febrer del2019. 
Segons l'advocada de l'acu
sat, la Fiscalia va sol·licitar 
una pena de vint-i-quatre 
mesos de presó per un de
licte d'atemptat a l 'autori
tat i tres mesos més per un 
delicte de lesions. Va desta
car que el Ministeri Públic 
va sol· licitar més pena que 
l'acusació particular, exer
cida per l'agent. Segons la 
defensa, no ha quedat acre
ditada l'autoria dels delictes 
ni tampoc les lesions, ja que 
l'agent presentava una lesió 
prèvia. La causa contra cinc 
CDR més es va arxivar. 

Abandonen dos senglars abatuts 
al camí del Pilar d'Almenara -I AGRAMUNT I Els Agents Rurals 
van trobar ahir al migdia dos 
senglars morts al camí d'accés 
al Pilar d'Almenara, a Agra
munt al ser alertats per un ciu
tadà. Els Rurals van compro
var que havien mort per tret i 
que, pel que sembla, els havien 

abandonat. Per aquesta raó, es 
van posar en contacte amb el 
responsable del vedat de caça 
de la zona perquè es procedís 
a retirar-los. Durant els últims 
anys ha proliferat la presència 
d'aquesta espècie i, en ocasi
ons, es fan batu?es. 

Un aparatós incendi calcina la 
teulada d'una casa a Vilamòs 
I VILAMÒS I Els Pompièrs d'Aran 
van extingir ahir a la mati
nada un incendi en una casa 
unifamiliar de Vilamòs. Van 
rebre l'alerta a mitjanit i van 
tardar dos hores a donar-lo per 
controlat. El foc va calcinar la 
teulada. 

D'altra banda, els Bombers 
van sufocar ahir al matí un in
cendi de xemeneia en un im
moble del carrer Mont-rebei de 
Tremp. Així mateix, ahir a la 
nit van ser alertats per l'incen
di en una granja de pollastres 
a Agramunt. 
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ESQU[ DE MUNTANYA CAMPIONAT D'ESPANYA 

). 

La modalitat de relleus va obrir ahir el Campionat d'Espanya, que es va celebrar sobre abundant neu a Boi Taüll. 

Aïna Garreta, de groc, durant la prova d'ahir. Marc Ràdua, a l'esquerra, amb el relleu que va acabar tercer. 

Doble podi lleidatà a Boí Taül I 
Aina Garreta i Marc Ràdua, tots dos del Club d'Esquí de la Pobla de Segur, aconsegueixen l'or 
i el bronze en promeses a la prova de relleus que obre l'Estatal lli vui es dispu a l'esprint 

REDACCIÓ lleidatans, Aina Garreta i Marc 
I TAÜLL I El Campionat d'Espa- Ràdua, tots dos del Club d'Esquí 
nya d'esquí de muntanya, que de la Pobla de Segur (CEPS), 
per segona vegada en tres anys van pujar el podi a la catego
recala a l'estació de Boí Taüll ria de promeses. Catalunya, 
(l'any passat es va haver de que no va presentar equip a la 
suspendre pel coronavirus), modalitat absoluta, va campe
va aixecar ahir el teló amb la tir amb quatre formacions de 
prova de relleus, en la qual dos - joves que van copar les quatre 

PHC SANT CUGAT 

RETRANSMISSIÓ PARTIT 
OK Lliga Joli.uada 13 
Pavelló municipal de Vila-sana 
Locució: Aleix Bergés Maslp 

r:TE 
Dissabte 16 
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Diumenge 17 

20.00h 
22.30 h 
09.00 h 

primeres posicions, amb la qual 
cosa s'evidencia el gran planter 
català. Catalunya 1, en el qual 
Aina va ser la primera rellevis
ta, es va endur la medalla d'or, 
i l'equip de Ràdua va ser bronze 
gràcies a l'última gran posta del 
pallarès. Un altre lleidatà, Ar
nau Balcells, que corria a casa, 

es va haver de conformar amb 
la quarta posició. 

En sèniors la victòria va ser 
per a Andalu~a, seguida de la 
selecció madrilenya, la basca 
i l'aragonesa. Avui es disputa 
la prova d'esprint, en la qual ja 
prendran part diversos repre
sentants lleidatans. 
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MOTOCICLISME 

Els metges 
constaten que 
Marc Marquez 
evoluciona bé 
I MADRID I Marc Marquez se
gueix evolucionant de forma 
"satisfactòria" sis setmanes 
després de l'operació que se li 
va practicar a l'espatlla dreta. 
El lleidatà va passar ahir la 
revisió mèdica a l'Hospital 
Ruber Internacional de Ma
drid, on va ser intervingut 
d'una pseudoartrosi infec
tada de l'húmer dret. 

"S'ha constatat una evo
lució clínica i radiogràfica 
satisfactòria per al temps 
d'evolució. El pacient conti
nua amb el tractament an
tibiòtic específic i amb el 
programa de recuperació 
funcional adaptat a la seua 
situació clínica", van infor
mar els serveis mèdics. 

BÀSQUET 

James Harden 
s'uneix a Durant 
i lrving als 
Brooklyn Nets 
1 HOUSTON 1 Brooklyn Nets va 
anunciar ahir la contractació 
de l'escorta dels Rockets Ja
mes Harden, MVP de l'NBA 
el 2018, i completa un gran 
equip juntament amb unes al
tres dos grans estrelles com 
Kevin Durant i Kyrie Irving, 
fet que reforça la candidatu
ra de la franquícia a l'anell. 
Quant a la competició, els 
Lakers van guanyar 99-128 
els Thunder i van seguir invic
tes com a visitants amb una 
marca de 7-0, la millor en la 
història de l'equip al superar 
el 6-0 que va obtenir l'equip 
del1985-86 de Magic John
son. D'altra banda, l'incre
ment de casos de Covid-19 va 
forçar per primer cop l'NBA a 
canceHar tres partits. 

Ajunl1mtnl de VIla-sua 
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