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I 14 I COMARQUES
ENERGIA POLÈMICA

ESPAIS NATURALS OBRES

Desplegar les renovables
suposarà invertir 64 milions
Segons la Diputació, que obre debats per al pacte territorial
d'energies netes li Noranta entitats insisteixen que es frenin
R.R.
I LLEIDA I Un desplegament

d'energies renovables pactat
amb el territori i descentralitzat pot suposar una inversió
directa de 64 milions d'euros
i la creació de 1.200 llocs de
treball a Lleida. La Diputació
va fer ahir aquesta estimació,
en un debat telemàtic sobre la
implantació de centrals solars
i eòliques que va reupir més
de 90 alcaldes i edils. Es el primer d'una sèrie que obtindrà
propostes dels municipis, a fi
d'acordar un pacte territorial sobre com implementar les
energies netes.
El president de la Diputació,
Joan Talarn (ERC), va destacar el valor de la participació i
que "tothom hi digui la seua".
El vicepresident primer, Jordi
Latorre (JxCat), va recalcar la
conveniència que les inversions en renovables que podria
rebre Lleida "no acabin en altres territoris". El responsable
de Transformació Econòmica,

Imatge d'arxiu de turistes a Corçà per Setmana Santa.

Permetran navegar per
Mont-rebei en obres
E.F.
I CORÇÀ I La navegació pel

curs fluvial del riu Noguera
Ribagorçana al congost de
Mont-rebei i part del pantà
de Canelles es limitarà finalment a uns dies concrets
mentre s'estabilitza el pendent en el qual es va produir
el despreniment. L'empresa
Infraestructures de Muntanya, encarregada de l'estabilització del sender natural,
informarà les empreses que
exploten turísticament les aigües del pantà sobre els aven-

Latorre, Talarn i Glbert, en la sessió de debat amb alcaldes.

Carles Gibert (ERC), va destacar la necessitat de consensos.
En la sessió es va presentar la
futura Agència de l'Energia
lleidatana, dotada amb 1,3
milions. D'altra banda, unes
90 entitats de Lleida i la resta de Catalunya reclamen a
la Generalitat reforçar el fre

a grans centrals eòliques i solars, derogant el decret que les
impulsa i paralitzant les que
són en tràmit. Agrupats en la
Xarxa Catalana per una Transició Energètica Justa, veuen
insuficients les mesures d'Acció Climàtica, que reiniciarà
gairebé tots els tràmits.

ços de l'obra i farà possible
el pas de les barques quan
no existeixi perill de caiguda
de roques. Aquests treballs
podrien allargar-se una setmana. Després, la navegació
estarà permesa tret d'hores
puntuals en què es duguin a
terme treballs més complicats al pendent.
Val a recordar que els
treballs coincideixen amb
la temporada d'estiu i és el
moment de més afluència de
visitants a les comarques de
Lleida.

DEMOGRAFIA REPOBLACIÓ

MUNICIPIS PROMOCIÓ

Vint municipis opten a entrar a la
xarxa per acollir habitants de ciutats

Alcarràs celebra la Nit
del Comerç a la Fresca

R.R.

1 ALCARRÀS I Alcarràs

1 LLEIDA I Una vintena de mu-

nicipis de Lleida opten a formar part de la futura xarxa
de cooperació per acollir habitants de les ciutats i revertir
la despoblació rural (vegeu
SEGRE de dimarts passat).
Així ho van indicar fonts dels
diferents grups d'acció local
del programa Leader a Catalunya, que coordinen aquest

pla pilot. Van puntualitzar que
alguns consistoris que han
manifestat la seua intenció
d'adherir-s'hi encara no han
aprovat el conveni al ple municipal. D'altres ja ho han fet
al llarg d'aquest mes, com per
exemple la Torre de Capdella
i Artesa de Segre.
El pla pilot, denominat
Municipis d'Acollida, es dirigeix a municipis de menys

celebra
avui la Nit del Comerç a la
Fresca, amb una quinzena
d'establiments adherits a
l'Associació de Comerç i Serveis (ACSA) que obriran les
portes fins a les 23.00 hores
i oferiran descomptes. Totes
les persones que comprin en
algun dels comerços participants podran participar en el
sorteig d'un cap de setmana

de 5.000 habitants i els seus
ajuntaments han d'adquirir
compromisos com crear una
llista d'habitatges, terrenys i
locals disponibles per llogar
i comprar, així com crear un
"comitè de benvinguda" per
als nous veïns. Els municipis
que se sumin a aquesta xarxa
rebran suport i difusió en les
seues iniciatives en el marc del
projecte Viure a rural.

Concurs
Fotos Artísti ues
Participa-hi a lnstagram amb el #cerclelectura

per a quatre persones si publiquen en xarxes socials una
foto amb l'etiqueta @acsaalcarras. També rebran una
bossa reutilitzable de cotó
ecològic. Val a destacar que
aquesta és la cinquena edició
del certamen, que va començar el2016 i que l'any passat
es va haver de suspendre a
causa de la crisi sanitària de
la Covid.

LECTURA

Publicarem les fotos al suplement Lectura i cada trimestre
escollirem la millor, que auanyali

un dinar per a dos persones

al Parador del Roser de lleida.
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