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energia renovables

Més de 400 molins i 3.000
hectàrees de panells solars
El nombre creix malgrat que també es rebutgen projectes ||
Mobilitzacions per exigir posar límit a les renovables
lleonard delshams

r. r.

Retiren nius de cigonyes de torres elèctriques
❘ linyola ❘ Veïns de Linyola van denunciar ahir que Endesa
està retirant nius de cigonyes de les torres elèctriques. Els
Agents Rurals van aixecar una acta dels fets.

Corbins aconsegueix un 75% de reciclatge de residus
❘ corbins ❘ Corbins ha aconseguit arribar a un 75% de reciclatge de residus el 2020 gràcies al sistema de recollida porta a
porta implantat el 2019. Cada habitant genera a l’any uns
245 quilos de residus, segons dades del consell del Segrià.

Porten al Parlament la mort de cabirols al canal
❘ lleida ❘ En Comú Podem ha portat al Parlament les denúncies
ecologistes per la mort de cabirols i altres animals ofegats
als canals de regadiu i ha tramitat una bateria de preguntes
i una petició perquè s’adoptin solucions.

Tallers a Alcarràs sobre els patinets elèctrics
❘ Alcarràs ❘ La policia local d’Alcarràs ofereix tallers formatius
als joves de l’institut sobre l’ús dels patinets elèctrics després
d’aprovar-se una ordenança de circulació per garantir la
seguretat per la seua proliferació.

❘ lleida ❘ Els projectes per a grans
centrals solars a les comarques
de Lleida sumen més de 3.000
hectàrees de plaques fotovoltaiques, i les propostes per
instal·lar nous parcs eòlics a
les comarques del pla ja han
superat els 400 molins de vent.
Així es desprèn de les últimes
xifres de la Generalitat, que
corresponen només a les iniciatives que segueixen en marxa
després d’haver passat el cribratge inicial de la ponència
d’energies renovables. Encara
que alguns projectes són rebutjats al considerar-los inviables
(vegeu el desglossament), són
molts més els que prossegueixen la tramitació ambiental i
urbanística. Exemple d’aquest
fet són dos centrals solars més
que han rebut el vistiplau de
la ponència de renovables a
l’àrea regable del Garrigues
Sud. Les promou el grup Forestalia i s’afegeixen a les quatre
que Naturgy tramita a la zona
(vegeu SEGRE de dissabte).
Davant aquests sis projectes,
la Generalitat en va rebutjar
tres més en aquest regadiu a
l’ocupar sòl qualificat com a
corredor natural. Davant el
boom de centrals eòliques i
solars, aquest cap de setmana
hi ha previstes mobilitzacions
per exigir posar límit a les renovables, avui al Pallars Jussà
i demà a Lleida ciutat.

Molins a l’entorn d’Almatret, on es preveuen més parcs.

Una central eòlica rebutjada a
l’Urgell i Ipcena s’oposa a una altra
■ L’associació ecologista
Ipcena presentarà al·legacions al projecte del parc
eòlic de Traginers, promogut per Enel als Omells de
na Gaia (vegeu SEGRE del
30 abril). Ho farà després
que la Generalitat n’hagi
rebutjat un altre del mateix
promotor en aquest mateix
municipi i Vallbona de les
Monges. Ipcena, que es va
oposar al parc rebutjat,
creu que el de Traginers

presenta bastantes similituds com perquè el Govern
el descarti també.

Massa molins
D’altra banda, la ponència de renovables ha rebutjat aquesta setmana dos
parcs eòlics entre el Segrià
i la Ribera d’Ebre pel seu
“efecte acumulatiu a l’entorn del nucli d’Almatret”
i altres estan condicionats
a nous estudis.

infraestructures tren

L’Estat arreglarà
el ferm del
pas a nivell
de Tàrrega

segre

Ho havia descartat i
finalment ho assumeix
redacció

❘ tàrrega ❘ El Govern espanyol
ja ha programat els treballs de
manteniment del principal pas
a nivell de Tàrrega (situat al
carrer de Sant Pelegrí), que es
portarà a terme pròximament.
Concretament, en resposta a
les preguntes plantejades per
la senadora de Tàrrega, Sara
Bailac, detalla que “es procedirà a millorar l’aplicació de
l’aglomerat a la zona del pas
a nivell aquest mateix any, i
s’evitarà els mesos d’hivern”.
Les preguntes de Bailac es
basen en el deteriorament del
pas a nivell de la C-14 a Tàrrega i les reiterades queixes dels
veïns i usuaris.

L’estat actual del ferm del pas a nivell de la C-14 a Tàrrega.

A més, es presenten després
que l’alcaldessa del municipi,
Alba Pijuan, sol·licités a Adif
(Administrador d’Infraestructures Ferroviàries) a finals del 2020 que procedís a
arreglar el paviment d’aquest
tram de la carretera. Bailac va
indicar que en un primer moment la resposta que va rebre

del Govern especifica que van
considerar que el seu estat és
“acceptable”.
Va afegir que la confirmació actual “respon a la insistent demanda feta per part
de l’ajuntament de Tàrrega
i pel grup d’ERC al Senat” i
que vetllaran perquè “es compleixin els terminis previstos”.

