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VeYns de Rubinat recullen 
signátUres per aturar els 
pa~cs eólics projectats 
a la Ribera d/Ondara 
Si s'acaben fent suposarien instal·lar 
fins a 35 aerogeneradors al municipi 
Ribera d'Ondara 
JUDIT CASTELLA 

L'Associació de ve'ins de Rubinat, 
a la Ribera d'Ondara, ha engegat 
una recollida de firmes per aturar 
els pares eolics que es projecten 
en aquesta zona. Concretament, 
hi ha 7 projectes de pares eolics 
que suposarien una instaHació 
de 35 aerogeneradors a la Ribe
ra d'Ondara. D'aquests, un depen 
del govern espanyol perque su
pera els 50 MW. Així, els restants 
han rebut la viabilitat per part de 
la Ponencia d'Energies Renova
bles i suposarien 33 aerogenera
dors. 

Davant d'aquest horitzó i des
prés de mesos estudiant com po
der aturar-ho, els ve'ins de Rubinat 
han iniciat una recollida de firmes 
a través de Change.org. Segons 
explica Octavi Sadó, membre de 
I'Associació, l'objectiu és "lluitar 
per evitar la destrucció del ter
ritori" perque, denuncia, "que
d~Fil totalment destru'it". Des de 
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I'Associació, que també s'han es
trenat a les xarxes socials sota el 
lema Salvem la Ribera d'Ondara, 
per una transició energética amb 
seny, destaquen que fer aques
ta instal-lació suposara modificar 
"les condicions d'habitabilitat de 
Rubinat, Sant Pere deis Arquells, 

Llindars i la Sisquella". Al mateix 
temps, alerten que es provocara 
contaminació "acústica i lumíni
ca", així com la "destrucció" deis 
camins i un "deteriorament de la 
salut". 

Per tot aixo, Sadó adverteix 
que "és un problema de la co-

----------- ------------------------------------------------------------
Doten amb vuit 
portatils rescola 
Alfred Potrony 
de Térmens, a 
la Noguera 

L'Ajuntament de Térmens ha re
alitzat una dotació de 8 portatils, 
donant suport a les necessitats 
del centre i vetllant pels interes
sos deis infants, després d'una 
iniciativa proposada per I'AMPA 
de l'escola Alfred Potrony, que 
defensa que una "escola esta in
formatitzada quan podem acce
dir amb rapidesa a la informació, 
tant a l'aula d'informatica com a 
la resta d'aules". 

El proposit de I'Escola és dispo
sar de la infraestructura necessa
ria i convertir les aules en autosu
ficients per poder dur a terme el 
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procés d'ensenyament- aprenen
tatge en les millors condicions. 
Aquesta dotació anira destinada 
a tots els alumnes de l'escola, per 
tal de desenvolupar les compe
tencies digitals vinculades a to
tes les arees del currículum com 

la robotica, la cerca d'informació 
i l'edició de so i imatge. L'equi
pament rebut complementa el 
desplegament del Pla digital del 
Departament d'Educació. Des de 
I'AMPA agraeixen la resposta de 
l'ajuntament. 

La CUP apel·la a 
la mobilització 
popularper 
frenar projectes 
fotovoltaics 

La CUP manifesta que l'allau 
de projectes fotovoltaics al 
Pallars Jussa només s'atura
ra amb voluntat deis polítics 
locals i mobilització popular. 
Els anticapitalistes recorden 
que fa poc més d'un any que 
el Parlament de Catalunya 
aprovava el Decret 16/2019, 
amb l'únic vot en contra del 
grup parlamentari de la CUP, 
que permetria la proliferació 
de macro pares solars i tam
bé eolics. Aleshores la CUP ja 
va advertir que la seva apro
vació s'estava fent d'esquena 
als territoris afectats pero a 
"favor de la liberalització, un 
cop més, del sector energetic, 
ara del de les renovables, que 
només beneficia a les grans 
empreses privades, algunes 
de les quals actuen de por
tes giratories de la classe po
lítica, també de la local". Des 
de la CUP demanen una mo
ratoria immediata del Decret 
16/2019 i una solució de con
sens treballada amb i des deis 
territoris afectats. 

marca", que la volen "convertir 
en una fabrica d'electricitat" i que 
"enfonsa el futur economic del 
poble". 

Salvem la Ribera d'Ondara és 
una nova entitat que defensa 
utilitzar les energies renovables 
"amb seny". 

La Ribagor~a 
aborda la 
sexualitat 
femenina amb 
diversos tallers 
El SIAD de I'Alta Ribagor~a ha 
organitzat, del4 a 1'11 de mar~, 

diversos tallers per ter visible la 
sexualitat femenina i reivindi
car una sexualitat propia tren
cant els tabús i els prejudicis 
que l'han envoltat sempre. El 
primer taller estara condu'it per 
Marga Alegret Sanchez i convi
dara a cada persona que hipar
ticipi a plantejar-se quina sexu
alitat ha viscut, viu i vol viure. 
Segons Alegret, la sexualitat de 
tot ésser huma és individual i 
hauria de ser lliure i completa 
abans d'endinsar-nos en el ca
mí de les relacions i compartir. 
El primer taller es fara dimarts 
2 de mar~, de 18 h a 19.30 h i 
vol ser un espai per reflexionar 
i coneixer com són els genitals 
femenins. 

Alpicat reivindica 
el S de Mar~ amb 
la representació 
gratuita 'Saudade' 
Alpicat celebrara el 8 de Mar~ 
amb un espectacle que es po
dra veure el diumenge 7 les 
19.00 hores a La Unió. Es tracta 
de Saudade, que arribara de la 
ma de la companyia lleidatana 
Anatomía del Cactus. Les en
trades seran gratu'ites a www. 
alpicat/entrades. 
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Acabada la renovació de 
1' enllumenat de Montgai 
Montgai ha finalitzat les obres 
de la segona fase de l'enllume
nat de Montgai consistent en 
el canvi de lluminaries a Led de 
l'extraradi del poble i renova-

ció amb sodi de la part Nord. 
L'obra ha tingut un cost total de 
56.687,65 euros, que s'ha finan
~at amb el Pla de Barris, I'IDAE i 
fonts propis municipals. 
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