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redacció / agèncieS
❘  lleiDa ❘  Un fons inversor, 
Q-Energy, s’ha convertit en el 
nou propietari de la central ter-
mosolar de les Borges Blanques, 
després d’adquirir per més de 
125 milions les participacions 
del Banc de Sabadell (47,5%), 
la constructora Comsa (47,5%) i 
de l’empresa pública de la Gene-
ralitat Avançsa, titular del 5% 
restant. Aquesta suma inclou 
els deutes de la societat, segons 
fonts coneixedores del procés. 
Es tracta d’una instal·lació pi-
onera a tot el món, al ser una 
instal·lació híbrida d’energia 
solar tèrmica i biomassa fores-
tal. Va suposar una inversió de 
169 milions, va obrir el 2013 i 
els seus resultats econòmics van 
estar llastats pràcticament des 
dels inicis per les retallades que 
l’Estat va aplicar a les energies 
renovables el 2014.

La tisorada del Govern del 
Partit Popular a les primes que 
rebien les instal·lacions d’ener-
gies renovables per generar 
electricitat va deixar sense 
beneficis la termosolar de les 
Borges. Quatre anys després, 
el 2018, Banc Sabadell va ad-
quirir la participació del 47,5% 
del grup Abantia, un dels pro-
motors inicials d’aquesta cen-
tral. L’operació va ascendir a 
11,8 milions i va incloure una 
quitança al deute amb l’entitat 
bancària.

Un any després, dos incen-
dis van obligar a efectuar no-
ves inversions per reparar i mo-
dernitzar les instal·lacions. En 
els últims mesos, la sortida a la 
venda de la planta va provocar 
protestes de la plantilla, que va 
exigir aplicar millores laborals 
pendents abans que l’empresa 
canviés de mans.

El comprador, Q-Energy, és 

una societat d’origen espanyol 
que opera en diversos països i 
que ha adquirit diferents insta-
lacions d’energies renovables. 
Actualment la seua cartera in-
clou plantes solars que sumen 
1.800 MW de potència, uns 300 
MW eòlics en servei i 8.000 MW 
en nous desenvolupaments. 

Fonts pròximes a l’operació 
van apuntar que la venda ha 

permès a Banc Sabadell obtenir 
plusvàlues d’aquest actiu i con-
tribueix al procés de refinança-
ment del grup Comsa. Aquest 
últim continuarà vinculat a la 
termosolar de les Borges com a 
encarregat del manteniment i de 
la gestió de la biomassa fores-
tal. La producció d’energia de la 
planta equival al consum ener-
gètic d’uns 33.000 habitatges.

imatge d’arxiu de les instal·lacions de la central termosolar de les Borges Blanques.

ò. mirón

Un fons compra la termosolar de  
les Borges per més de 125 milions
Q-Energy adquireix les participacions del Banc Sabadell, Comsa i Avançsa || Una 
instal·lació pionera llastada des dels inicis per retallades a les renovables

energia renovables

adjudiquen per 1,3 milions 
la millora de l’accés a 
l’estació de Port del Comte

infraestructures projectes

❘ la Coma i la PeDra ❘ La Generali-
tat ha adjudicat obres per mi-
llorar l’accés a l’estació d’esquí 
de Port del Comte, una actu-
ació en què invertirà 1,3 mili-
ons d’euros. Els treballs, que 
afectaran uns 3 quilòmetres 
de carretera, consistiran prin-
cipalment a renovar el ferm 
i suavitzar els revolts. Així 
mateix, també s’adequaran 
els elements de drenatge de 
la carretera, la senyalització, 
les barreres de seguretat i les 
proteccions contra despre-
niments. Val a recordar que 
dos allaus de roques a mitjans 
d’octubre del 2018 van man-
tenir aquesta carretera tanca-
da durant dos mesos, la qual 
cosa va provocar que a l’inici 
de la temporada d’esquí els vi-
sitants haguessin de circular 

per la carretera de la Llosa del 
Cavall.

Des del departament de la 
Vicepresidència i de Políti-
ques Digitals i Territori van 
assegurar que les obres per-
metran millorar les condici-
ons de comoditat i seguretat 
en la conducció, tant per a la 
població de la zona com per 
als usuaris de l’estació d’esquí 
del Solsonès. Van afirmar que 
“contribuirà a afavorir tant les 
comunicacions com la dina-
mització de la comarca”. Els 
treballs compten amb un ter-
mini d’execució de 8 mesos. 
El Govern va assegurar que 
aquest projecte s’emmarca en 
les polítiques de suport a les 
estacions d’esquí i als munici-
pis de la Coma i la Pedra i Sant 
Llorenç de Morunys.

Afirmen que el linx atraurà 
turistes a Mas de Melons i 
no perjudicarà les aus

fauna projectes

m. molina
❘ CastellDans ❘ Responsables de 
l’estudi que investiga la possibi-
litat d’introduir el linx ibèric a la 
reserva de Mas de Melons afir-
men que no serà una amenaça 
per a les aus protegides del secà 
i es convertirà en un revulsiu 
turístic per a la zona.

Responen així a les crítiques 
d’alcaldes del Segrià i les Gar-
rigues, que creuen que pot ser 
un nou depredador per a les aus 
estepàries (vegeu SEGRE de di-

jous). Asseguren que el linx és 
un “gran depredador” i a la seua 
cadena alimentària no són els 
pollets d’aus, sinó altres animals 
com les guineus, que són una 
amenaça per als ocells. També 
van indicar que poden ser de-
cisius per reduir la població de 
conills.

Van incidir també en el valor 
turístic, ja que és un animal en 
greu perill d’extinció i la seua 
introducció en altres àrees de 
la península Ibèrica, com Ex-
tremadura i Andalusia, ha com-
portat un augment de visitants. 
Això, al seu torn, repercuteix 
en el consum de productes de 
proximitat, l’hostaleria i la res-
tauració. Els impulsors del pro-
jecte preveuen reunir-se amb 
els alcaldes de la zona de Mas 
de Melons.

èxit de la iniciativa
aquesta iniciativa  
ha obtingut  
bons resultats a 
extremadura i a andalusia

El Segrià licita el servei 
de teleassistència
❘ lleiDa ❘ El ple del consell del 
Segrià va aprovar ahir licitar 
el servei de teleassistència i 
el conveni amb les Ampes 
per a la gestió del servei de 
menjador escolar per al curs 
vinent. També va donar llum 
verda a una moció de suport 
a una llei d’Amnistia.

JxCat ja presideix el 
consell de la Cerdanya
❘ la seu ❘ L’alcalde de Bolvir, 
Isidre Chia (JxCat), és el nou 
president del consell de la 
Cerdanya, en substitució de 
Roser Bombardó (ERC). El 
relleu forma part de l’acord 
entre les dos formacions des-
prés del les eleccions munici-
pals de 2019.

La Pobla instal·la un 
carregador de bicicletes
❘ la Pobla De segur ❘ La Pobla 
ha instal·lat un carregador 
per a bicicletes elèctriques. 
L’edil d’Esports, Eloi Tirvió, 
va destacar que aquest és un 
pas més per reforçar el vincle 
del municipi amb el ciclisme, 
que ja compta amb un taller 
d’autoreparació i amb el cen-
tre BTT del Pallars Jussà.

Campanya del Jussà 
contra la despoblació
❘ tremP ❘ El consell del Pallars 
Jussà impulsa la campanya Jo 
trio el Jussà. Una terra ON 
per combatre la despoblació. 
La iniciativa presenta motius 
als joves per quedar-se a la 
comarca.

Musclos zebra en una 
canonada de Castelldans
❘ CastellDans ❘ A Castelldans 
es va trobar a finals de juliol 
exemplars de musclo zebra 
en una canonada al detectar 
una reducció en la pressió 
d’aigua. L’alcalde, Conrad 
Llovera, va indicar que la 
incidència ja està reparada 
i que el 2022 començaran a 
clorar directament les cano-
nades per prevenció.
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HORòscOp
ÀRIES 21-III / 19-IV.
Un esdeveniment social us presentarà 
un desafiament i una oportunitat. Feu 

i digueu el que és correcte i sereu recompensats. 
No us sorprengueu si algú us decep.

TAURE 20-IV / 20-V.
No accepteu més del que podeu ento-
mar. Envolteu-vos d’un suport confiable 

per cobrir el lloc i assegurar-vos que el que feu 
sigui un èxit.

BESSONS 21-V / 20-VI.
Passeu més temps amb gent amb qui 
compartiu creences i inquietuds. Reu-

nir-vos amb amics i familiars ajudarà a posar la 
vida en perspectiva. Apreneu d’experts.

CÀNCER 21-VI / 22-VII.
Penseu més en els plans a llarg termini 
i en com guanyeu i gestioneu els diners. 

No permeteu que ningú us convenci de participar 
en una aliança d’empreses.

LLEÓ 23-VII / 22-VIII.
Classifiqueu els problemes que us fan 
sentir indecisos. Aclariu la ment i con-

sidereu les opcions. No permeteu que els canvis 
que fan d’altres us arruïnin els plans.

VERGE 23-VIII / 22-IX.
Ser un observador en els esdeveni-
ments que involucren amics, familiars 

o col·legues us ajudarà a comprendre i prepa-
rar-vos per aprofitar les opcions disponibles.

BALANÇA 23-IX / 22-X.
Mostreu determinació i aquells amb qui 
tracteu us prendran seriosament. La 

manera diplomàtica amb què tracteu els altres 
us ajudarà a sortir-vos amb la vostra.

ESCORPIÓ 23-X / 21-XI.
Aneu al vostre aire. No espereu que algú 
més vagi primer. Feu el que us fa feliços 

i no us en penedireu. Un canvi de plans acabarà 
sent beneficiós.

SAGITARI 22-XI / 21-XII.
Aconseguiu el que us vau proposar fer. 
Aprofiteu el temps al màxim i utilitzeu 

les vostres habilitats de manera diversa. Esqui-
vareu qui s’interposi en el vostre camí.

CAPRICORN 22-XII / 19-I.
Passeu més temps millorant el que teniu 
per oferir. La presentació ho és tot i la 

forma en què mostreu qui sou marcarà la dife-
rència en la quantitat d’ajuda que rebeu.

AQUARI 20-I / 18-II.
Compartiu idees amb algú que tingui 
una manera singular de veure les coses. 

Els tocs finals que afegiu a la manera de fer les 
coses crearan temes de conversa.

PEIXOS 19-II / 20-III.
No permeteu que la negativitat us con-
troli. Allunyeu-vos de la gent impredic-

tible. Una relació us encoratjarà a procedir amb 
una actitud positiva. S’albira el romanç.

Clint Eastwood torna a posar-se davant i 
darrere de les càmeres als seus 91 anys
Clint Eastwood torna a posar-se davant i darrere de les 
cambres amb Cry Macho, la pel·lícula que va rodar en 
plena pandèmia basada en la novel·la de N. Richard Nash 
i que arribarà als cines el proper novembre.

EURoPA PRESS

El cuiner Albert Adrià s’alia a París amb       
el llegendari xef francès Alain Ducasse
El cuiner barceloní Albert Adrià s’aliarà amb el llegenda-
ri xef francès Alain Ducasse en un nou projecte a París, 
que obrirà a la tardor i tindrà una durada d’uns cent dies, 
segons va confirmar Adrià a les xarxes socials.

EFE

L’associació Balaguer Capital de la 
Sardana 2022 va presentar ahir el 
certamen musical que servirà per 
escollir la composició que repre-
sentarà la capitalitat sardanista de 
la ciutat l’any que ve. Des de l’orga-
nització van destacar l’originalitat 
en la manera de triar la sardana 
en un format “inovador i inèdit”. 
La guanyadora es presentarà en el 
concert de Reis.

Concurs per triar l’himne 
de Balaguer Capital                 
de la Sardana 2022

FEDERACIó SARDANIStA DE LES CoMARqUES DE LLEIDA

Tremp organitza a 
l’agost una ruta guiada 
sobre Maria Barbal
La capital del Pallars Jussà repe-
tirà cada dissabte d’aquest mes 
(10.00 h, 4 €) per al públic inte-
ressat la ruta guiada per la lo-
calitat Maria Barbal, de Tremp 
al món, que es va organitzar al 
juny (a la foto) per encàrrec 
d’Òmnium Cultural amb motiu 
de l’acte d’entrega a l’escriptora 
pallaresa del Premi d’Honor de 
les Lletres Catalanes.

AjUNtAMENt DE tREMP

Presenten a Sort un volum de viatges per l’Àfrica
La biblioteca de Sort va acollir 
dijous passat la presentació del 
volum La Kora i el Griot: viatge 
a les tradicions ancestrals de 
Benín i Burkina Faso, el nou 

llibre de l’escriptora i viatgera 
de Sabadell Conxita Tarruell. Es 
tracta del novè volum de viatges 
d’aquesta autora, que es comple-
menta amb els relats de ficció de 

la seua companya d’aventures, 
Rosa Pi Masvidal. En l’acte tam-
bé van participar Núria Puig i 
Miracle Sala, autores dels relats 
de Piscolabis.

bIbLIotECA DE SoRt

La biblioteca de Sort va acollir dijous la presentació del nou llibre de viatges de Conxita Tarruell.
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