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Les comarques de Lleida van assolir el 2020 el seu rècord de producció d'electricitat amb 5,8 milions de megawatts hora, 
més del doble dels 2,3 milions de mitjana del consum total de les comarques lleidatanes. Tot i ser exportadora d'energia, 
la província segueix entre les que tenen més talls de llum a tot Espanya, malgrat pagar-la cada vegada més cara. 

ENERGIA BALANÇ 

Lleida bat el seu rècord de. producció 
d'electricitat i dobla la que consum 
Segueix entre les províncies amb més talls de llum tot i pagar-la cada cop més cara 

R. RAMrREZ 
1 LLEIDA I La producció elèctrica 
de Lleida va arribar el 2020 els 
5,8 milions de megawatts hora 
(MWh), una xifra a la qual no 
s'havia arribat mai en l'última 
dècada 'ï que suposa més del 
doble dels 2,3 milions de MWh 
de consum anual mitjà de les 
comarques lleidatanes. Així es 
desprèn de les últimes dades 
publicades pel ministeri per a 
la Transició ecològica i de l'Ins
titut Català de l'Energia (lcaen) 
de la Generalitat. La província 
és exportadora d'energia, però 
segueix entre les que tenen més 
talls de llum de tot Espanya, 
malgrat pagar-la cada vegada 
més cara en plena escalada en 
les tar ifes, amb pujades que 
també assoleixen rècords (ve
geu el desglossament). 

Les hidroelèctriques van generar més del60% de l'energia de Lleida. A la imatge, la presa de Camarasa. 

LES DADES 

MILIONS DE MWH 

La producció elèctrica neta de 
Lleida el 2020 i la més alta en 
almenys l'última dècada, se
gons dades del ministeri per a 
la Transició Ecològica. 

I 
MILIONS DE MWH 

El consum mitjà elèctric anual 
de les comarques lleidatanes 
tant el2018 com el 2019, segons 
les últimes dades de l' Institut 
Català de l'Energia (lcaen). 

HORES DE TALLS A l'ANY 

La mitjana de Lleida, només su
perada pel de Santa Cruz de Te
nerife (6,7), Lugo (3,4), Ourense 
(4,1) i Melilla (2,6). 

Més del 60% de la producció 
elèctrica de Lleida correspon a 
les centrals hidroelèctriques, 
amb 3 ,6 milions de MWh el 
2020. Aquesta font d'energia 
està condicionada al règim 
de pluges i a les reserves dels 
embassaments. La producció 
d'energia a través de la crema de 
combustibles, com la dels mo
tors de cogeneració i centrals de 
biomassa, va suposar 1,3 mili
ons de MWh l'any passat, men-
tre que l'energia eòlica i la solar · I CLAUS 

van suposar 630.809 i 207.446 ~-========================================================================================~ 
MWh, respectivament. El seu 
pes en la generació energètica 
de les comarques lleidatanes pot 
veure's fortament incrementat 
en els pròxims anys amb la pro
liferació de nous projectes (ve
geu el desglossament). 

Quant a la qualitat del submi
nistrament, només Santa Cruz 
de Tenerife, Ourense, Lugo i 
Melilla pateixen més talls de 
llum que Lleida. Així es desprèn 
de les últimes dades que ha pu
blicat el ministeri de Transició 
Ecològica, que corresponen a 
l 'any 2019. Es basa per a això 
en l'índex Tiepi, que calcula la 
durada dels talls en funció de la 
potència instaHada i el nombre 
d'abonats. Això permet avaluar 
amb un criteri uniforme reali
tats dispars com les apagades 
de Lleida, amb 286.951 submi
nistraments elèctrics; i les de 
Barcelona, amb 2.970.417. La 
companyia elèctrica Endesa ha 
rebaixat el rebut aquesta.any a 
més de 5.000 famílies i empre
ses de Lleida a causa de-talls i 
ha posat en marxa la renovació 
de línies elèctriques anteriors al 
2008 per millorar la qualitat del 
subminist rament. 

El preu de la llum marca un nou 
sostre i sembla que no té fre 
• El preu mitjà de la llum al 
mercat a l'engròs tornarà a 
tocar avui dimecres nous mà
xims històrics per tercer dia 
consecutiu, amb una mitjana 
de 113,99 euros el megawatt 
hora (MWh), amb la qual cosa 
superarà el rècord d'ahir de 
111,88 euros. L'any passat per 
aquestes dates, el preu mitjà 
era de 39,3 euros, de mane
ra que l'alça és del 190%, és 
a dir, el preu d'avui gairebé 
triplicarà el que es va regis
trar fa un any, segons dades 
d'OMIE. El preu més car es re
gistrarà avui entre les 20.00 i 
les 21.00 hores (125,43 euros/ 
MWh). 

El Banc d'Espanya estima 
que al voltant del 70% de la 
forta pujada dels preus ma
joristes de l'electricitat en el 
primer semestre es deu a l'en
cariment dels drets d'emissió 
de C02 i dels preus del gas, 

matèria que fan servir les 
centrals de cicle combinat. 
El preu de l'energia té un pes 
proper a la factura d'entorn 
del24%, mentre que al vol
tant del 50-55% correspon als 
peatges - el cost de les xarxes 

LES CAUSES 

L'encariment dels 
drets d'emissió del C02 
i del gas expliquen la 
carestia de l'energia 

de transport i distribució- i 
càrrecs - els costos associats 
al foment de les renovables, a 
les extra peninsulars i les anu
alitats del dèficit de tarifa- i la 
resta, a impostos. L'escalada 
de la llum ha provocat una en
ganxada entre Govern central 
i oposició. 

Allau de fJrojectes de renovables 
a l'espera d'una nova normativa 
• L'allau de projectes per a 
noves centrals solars i eòli
ques previstos a les comar
ques de Lleida suma una 
potència superior que la de 
les centrals nuclears d'Ascó 
i Vandellòs. Tanmateix, no 
tots podran veure la llum, ja 
que alguns competeixen per 
ocupar uns mateixos terrenys. 
Les propostes per instaHar 
més d'un centenar de grans 
plantes solars i uns quaranta 
parcs eòlics amb molins de 
fins a 200 metres d'altura han 
provocat preocupació entre 
entitats ecologistes i veïns de 
les comarques més afectades 
com les Garrigues, la Segarra 
i el Pallars Jussà. 

També les comunitats 
de regants i organitzacions 
agràries temen que els llo
guers de finques agrícoles en
trin en competència amb els 
arrendaments per instaHar 

plaques fotovoltaiques, amb 
preus molt superiors. Davant 
d'aquesta situació, la Genera
litat preveu reiniciar la trami
tació de la pràctica totalitat 
d'aquests projectes sota un a 
nova normativa, encara en 

VOLEN UNA MORATÒRIA 

Ecologistes veuen les 
mesures de la Generalitat 
insuficients i demanen 
dictar una moratòria 

elaboració, que obligaria els 
promotors a obtenir consens 
del territori. Per la seua ban- . 
da, Ecologistes de Catalunya 
veu insuficients les accions 
del Govern i reclama aplicar 
una moratòria a nous pro
jectes per a centrals solars i 
eòliques. 
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LLEIDA Un total de 305 candidats opten a Desallotjats per l'incendi en una 
10 places d'agent de la Urbana. rentadora d'un habitatge del Secà. 
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CORONA VIRUS SANITAT 

Vacunació sense cita prèvia des d'avui cada 
tarda a l'Onze de Setembre fins al dia 31 
També als CAP de la Seu d'Urgell, el Pont, Tremp, Vielha, Oliana i la Pobla, i aquesta setmana hi ha 
maratons a Lleida, Balaguer, la Pobla i Alcarràs li Hospitalitzat per Covid un menor de deu anys 

S.E. 
I LLEIDA I El pavelló Onze de Se
tembre de Lleida acollirà cada 
tarda de 16.00 a 20.00 hores 
des de demà i fins al dia 31 
vacunació contra la Covid-19 
sense cita prèvia a partir dels 
12 anys, i fins i tot per a sego
nes dosis. Els Centres d'Atenció 
Primària (CAP) de la Seu d'Ur
gell, el Pont de Suert, Tremp, 
Vielha, Oliana, Sort i la Pobla 
qe Segur començaran avui a 
oferir aquest servei, també fins 
al 31 i en el mateix horari. El 
departament ha constatat úl
timament un descens en la de
manda de cites per les vacances 
i la secretària de Salut Pública, 
Carmen Cabezas, insta a vacu
nar-se ara per començar el curs 
escolar i laboral amb el màxim 
de població immunitzada. De 
tota manera, "per contribuir al 
bon funcionament i organitza
ció" dels punts de vacunació, 
Salut recomana demanar igual
ment cita a través del web. 

A més, el departament tam
bé ha programat maratons de 
vacunació durant la setmana. 
Ahir en va haver a Tàrrega, 
avui se'n preveu a l'Onze de 
Setembre i a Balaguer, de
mà a Mollerussa i la Pobla i, 
divendres, a Alcarràs (vegeu 
l'agenda). 

Aquesta setmana han arri
bat a Lleida 24.342 dosis de 
Pfizer, 4.929 de Moderna i 
2.600 de Janssen. La provín
cia actualment té un 66% de la 

El risc de rebrot i la 
taxa de transmissió 
continuen a la baixa 
1 LLEIDA I Salut va notificar 
ahir 2.663 nous positius, dels 
quals 136 al pla i 14 a l'Alt Pi
rineu i Aran, i 26 defuncions, 
cap a Lleida. 

El risc de rebrot descen
deix a 424 punts al pla (-23) 
i la taxa de transmissió del 
virus oRt, a 0,83. 

En canvi, tots dos indica
dors pugen a les comarques 
de muntanya fins a 442 i 
0,86, respectivament. 

El risc de rebrot en el con
junt de Catalunya baixa dels 
400 punts i se situa en 397 i 
l'Rt és de 0,73. 

població amb la primera dosi i 
un 59,6 per cent, amb la pauta 
completa. 

D 'altra banda, el nombre 

INGRESSATS 

Salut comptabilitza 
17 hospitalitzats més 
al pla de Lleida i 2 a I'UCI, 
i 4 més al Pirineu 

d'ingressats per coronavirus 
a Lleida torna a repuntar, des
prés d'haver baixat a la meitat 
el cap de setmana passat, i el 
web de Salut que comptabilit
za l'afectació de Covid indica 
que al pla de Lleida hi' ha una 
persona menor de 10 anys in
gressada en planta i al Pirineu, 
una d'entre 10 i 19. A mitjans 
del mes de juliol passat ja hi 
va haver un menor de 10 anys 
hospitalitzat. El departament 

reporta actualment 47 hos
pitalitzats al pla, 17 més que 
dilluns, i 29 a l'UCI, dos més. 
Així mateix, al Pirineu notifi
ca 4 ingressats més, 9 en total. 
La majoria d'hospitalitzats són 
d'e11tre 60 i 69 anys (19 paci
ents) i a l'UCI n'hi ha un d'entre 
20 i 29 anys. 

A tot Catalunya, descen
deixen en 58 els ingressats en 
planta (1.914) però augmenten 
en 14 els crítics (596). 

A la marató de vacunació a Tàrrega d'ahir van acudir persones amb comptagotes. 

DADES DE LA COVID-19 

Evolució a les regions sanitàries de Lleida i Pirineu-Aran 

CASOSCONFIRMATS AMB PCR/TA I I 
1.647 

INGRESSOS HOSPITALARIS 

1.299 

981 
82 

59 

34 

17/07·23/07 24/07-30/07 31/07-06/08 17/07·23/07 24107·30107 31/07-06/08 

DATA RISC DE REBROT RJIIl INCID~NCIA ACUMULADA 
EN7 DIES .. . . •· .. ,, . . 

31/07-06/08 424 442 0,83 0,86 224,22 218,57 

24/07-30/07 575 575 0,86 0,81 296,98 289,03 

17/07-23/07 752 837 0,98 0,88 368,65 408,39 

(1) Taxa de reproducció efectiva del virus 

I I DEFUNCIONS 

s s 

o 
17/07·23/07 24/07·30/07 31/07-06/08 

VACUNATS PRIMERA 
% PCR/TA POSITIVES DOSI 

,. .. .. . . 
8.798 1.690 9,50 9,44 

7.781 1.286 11,05 11,17 

4.532 699 13,76 16,41 

font Departament de Salut 

AGENDA 

Maratons d'un dia 
I Avui al pavelló Onze de Se
tembre de 9.00 a 14.00 i de 
17.00 a 22.00 hores i també al 
Casal LaPallaVaCara de Bala
guer de 16.00 a 20.00. Demà 
dijous a la Fira de Mollerussa de 
9.00 a 14.00 i de 17.00 a 20.00 i 
a la Pobla de Segur, a l'Espai Ra
ier de 12.30 a 14.00 i de 18.30 a 
19.30. Divendres, a les Escoles 
Velles d'Alcarràs de 9.00 a 14.00 
i de 17.00 a 20.00. 

Onze de Setembre i CAP 
I Des de demà i fins al 31, el pa
velló Onze de Setembre· de Llei
da acollirà de 16.00 a 20.00 ho
res vacunació sense cita prèvia. 
I des d'avui, als CAP de la Seu, 
el Pont de Suert, Tremp, Vielha, 
Oliana, Sort i la Pobla. 

' 
MILLORA 

Menys d'una de cada 
deu PCR dona positiu 

• Menys d'una de cada 1 O PCR 
o test d'antfgens dona actual
ment positiu a Lleida. En con
cret, un 9,50%, quan dos set
manes enrere eren el 13,76%. 
Al Pirineu, l'índex ha baixat del 
16,41% al9,44%. 

Des de l'inici de la pandèmia 
LLEIDA 

CASOS 542 2 o 
MORTS 

IMMUNITZATS 

CATALUNYA 

CASOS 8.487 
MORTS 22.930 
IMMUNITZATS 59,6% 

ESPANYA 

CASOS .643.450 
MORTS 82.227 
IMMUNITZATS . 60,2% 

MON 

CASOS 03.596.283 
MORTS 4.307.668 
IMMUNITZATS 15 

(2) 841 segons l'estadística d'AQuAS 
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GUIA 
2f ~una. Vallbona de les Monges repara i 

reforça un altre any els estimaocells. 

Medi ambient. Nova altura "rècord" de 
l'Etna després de les últimes erupcions. 
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METEOROLOGIA ESTIU 
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Alerta màxima per l'onada de calor 
Una massa d'aire subsaharià deixarà en els pròxims dies temperatures de més de 40 graus a Ponent 
li Catalunya afronta el risc més important d'incendi forestal dels últims divuit anys 

1 LLEIDA I Alerta màxima a Ca
talunya, especialment a les 
comarques de Ponent, Catalu- -
nya Central i el prelitoral, pel 
risc més important d'incendi 
forestal dels últims divuit anys. 
I és que l'arribada d'una massa 
d'aire saharià deixarà en els 
pròxims dies temperatures 
superiors als 40 graus i crearà 
unes condicions meteorològi
ques com les que han afavorit 
grans incendis en altres països 
mediterranis, com Turquia i 
Grècia (vegeu més informació 
a la pàgina 16). 

La previsió apunta que, a par
tir d'avui, arribarà una onada de 
calor persistent i intensa, amb 
temperatures elevades (39° a 
Ponent) i una humitat molt 
baixa. La calor tampoc donarà 
treva a les nits i, per tant, no 
hi haurà recuperació nocturna. 
Aquesta situació, sumada a la 
persistent sequera, farà que el 
risc extrem d'incendi a Lleida es 
concentri al Segrià, la Noguera, 
la Segarra i el Solsonès. 

Mesures 
Com a mitjà de prevenció, 

avui estarà tancat l'accés a la 
vall de la Baronia de Rialb i al 
Montsec. Per tot plegat, el de
partament d'Acció Climàtica, 
Alimentació i Agenda Rural 
fa una crida per evitar l'accés 
al bosc si no és estrictament 
necessari. 

Agricultura també va dema
nar ahir a Unió de Pagesos i Jo
ves Agricultors i Ramaders de 
Catalunya, en coordinació amb 
les Agrupacions de Defensa Fo
restal, que llaurin els camps de 
cereal de manera perimetral, a 
fi de crear franges de protecció 
que dificultin la propagació del 
foc. Per fer front a la calor ex
trema dels pròxims dies, ajun
taments com el de Bellpuig té 
previst oferir entrada gratis a les 
piscines entre divendres i diu
menge. En aquest sentit, avui 
aprovarà els requisits necessaris 
per beneficiar-se de la mesura. 

Així mateix, Agramunt, mi
tjançant els serveis socials, ha 
començat a localitzar els veïns 
més vulnerables per fer-los un 
seguiment durant els dies d'ona
da de calor a fi de garantir el seu 
benestar. I a les Borges, l'ajun
tament obrirà avui i dijous la 
sala Maria Lois de la biblioteca 
municipal com a refugi climàtic 
per als més vulnerables. També 
la Paeria activa avui la fase 2 
del pla municipal contra l'onada 
de calor. 

Crida a l'agricultura per crear tallafocs • La Generalitat va fer ahir una crida a les entitats agràries 
perquè llaurin els camps de cereal de manera perimetral, a fi de crear franges de protecció que 
actuïn a mode de tallafocs. A la imatge, un pagès de Butsènit d'Urgell llaurant els laterals de les 
finques properes a la carretera i al poble. 

Les màximes de catalunya, de nou a Ponent• Els municipis lleidatans van acaparar ahir el rànquing 
de temperatures màximes del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), amb Tremp com el més 
calorós amb 36,4 graus. A Lleida, els termòmetres van superar els 34 graus i molts van aprofitar 
per refrescar-se a les piscines municipals, com les de Pardinyes, a la imatge. 

CONSELLS 

Hidratació 
I Beure molta aigua és es
sencial quan les temperatu
res són tan altes per evitar 
la deshidratació. també cal 
refrescar-se amb dutxes o 
peces humides. 

Protecció 
I No sortir de casa al llarg de 
les hores centrals del dia per 
evitar la calor i, en cas d'ha
ver de fer-ho, es recomana 
portar sempre a mà pro
tecció solar, aigua i barret o 
gorra. 

Menjar 
I Evitar en la mesura que si
gui possible els menjars copi
osos perquè el cos no hagi de 
fer cap sobreesforç durant la 
digestió. 

Activitat física 
I Abstenir-se de fer exercici 
a l'aire lliure durant les hores 
més caloroses del dia. 

Refrescar la llar 
I Intentar refrescar la casa 
durant les nits amb les fines
tres obertes i tancar-les de 
dia. 

Persones vulnerables 
I Majors de setanta-cinc anys 
que visquin sols o en habitat
ges mal condicionats per su
portar temperatures extre
mes; malalts amb patologies 
cròniques, nadons o perso
nes amb discapacitat que 
tinguin limitada la mobilitat. 

TEMPERATURES 

LOCALITAT ' ( 

Tremp 36,4 

Organyà 35,9 

La Pobla 35,6 

Alcarràs 35 

Alcanó 34,8 

Oliana 34,7 

Sant Romà 34,5 

Torres de Segre 34,5 

Oliola 34,4 

Artés 34,4 

Lleida 34,1 

Mollerussa 32,3 
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