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El Govern central 
admetqueel 
rebut de la llum 
pujara un 25% 
aquestany 
La ministra rebutja 
fixar un preu maxim 

La vicepresidenta pera la Tran
síció Ecológica, Teresa Ribe
ra, calcula que la llum pujara 
aquest any un 25% i que el rebut 
mitja pera una família arribara 
als 644 euros. A més, va avan
~ar canvis a la tarifa regulada 
PVPC per estabilitzar la factu
ra pero va descartar una ínter
venció pública per fixar preus 
maxíms o mínims. 

ECONOMIAI18 

Els alumnes 
vacunats no es 
confinaran tot i que 
hi hagi contagis 
Aragones demana al 
TSJC mantenir l'oci 
nocturn tancat 

ACieu a 44 anys de peatge 
Els alumnes vacunats amb pau
ta completa contra la Covid, a 
partir dels 12 anys, no hauran 
de confinar-se sí un altre de la 
mateixa classe es contagia el 
curs que arranca el dia 13. 

~S NOTICIA 1 3-4 

llllllllftnllllllliiiiUIHIIII 

ENERGI AP-2 1 Cada dia 
circulen 10.000 vehicles 
pel tram lleidata 

1 Desviació 
obligatoria a !'autopista entre 
Montblanc i Lleida 

Cues per als concerts de testa major a Agramunt 

1 La Plataforma Prou 
Morts insisteix a desdoblar-la 
per evitar més accidents 

La nova línia del Jussa 
portara llum de molins 
d'Aragó fins a Catalunya 

GUIAI30 

COMARQUES 1 1 O COMARQUES 111 

C Ll N 1 CA CHE LA 1M PLANTO LO G lA 

DENTS 
FIXES EN 

11 a Visita i Estudi GRATIS 

LLEIDA BALAGUER MOLLERUSSA ALMACELLES 
973 28 99 99 973 28 33 33 973 64 33 33 973 98 81 77 
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SERVEIS 

Tremp estrena 
l'oficina 
d'atenció 
al ciutada 
1 TREM P 1 L'ajuntament de 
Tremp va posar en marxa 
ahir la nova oficina d'aten
ció al públic a la planta baixa 
del consistori. Aquest nou es
pai s'estructura en diferents 
serveis. 

Compta amb un taulell de 
recepció d'atenció rapida i 
cita previa, una sala per efec
tuar tramits relacionats amb 
el registre i un espai d'aten
ció amb capacitat per aten
dre tres usuaris en els quals 
fer tramits especialitzats. 
Aquesta reforma s'ha por
tat a terme amb la voluntat 
d'aconseguir la maxima efi
ciencia i evitar que els usua
ris tinguin problemes a l'hora 
de ser atesos. 

OCUPACIÓ 

Jornades per 
incentivar 
la innovació 
a la Val d'Aran 
1 VIELHAI El hubo centre d'in
novació en zones rurals de 
muntanya del Conselh Ge
nerau d'Aran (HePic) ha or
ganitzat, del26 de setembre 
al 3 d'octubre, un bootcamp 
a la Val d'Aran dirigit a per
sones innovadores i empre
nedores, perque puguin 
descobrir la capacitat per 
emprendre deis territoris 
de muntanya. 

Bootcamp és el terme 
amb el qua! es coneix una 
forma ció molt intensa que es 
porta a terme durant un curt 
període de temps, en aquest 
cas, una formació dirigida 
a persones innovadores i 
emprenedores. A Aran es
ta dirigit a la diversificació 
económica. 

GESTIÓ HIDRAULICA 

COMARQUES 1 11 [ 

ENERGIA RENOVABLES 

La nova línia del Jussa portara llum 
de molins d'Aragó a Catalunya 
Tra<;at de rnés de cent quilornetres des del rnunicipi oscenc de Laluenga fins a Isona 
11 Alh preven connectar amb una futura subestació de Red Eléctrica de España 

R.R. 
1 LLEIDA 1 La línia de molt alta 
tensió que ~1 grup d'energies 
renovables Forestalia projecta 
al Pallars Jussa (vegeu SEGRE 
del 23 d'agost) ha comenr;at a 
prendre forma, amb l'inici deis 
tramits a les diferents adminis
tracions per obtenir autoritza
ció. Es tracta d'una instaHació 
de 400 quilovolts (kV) i un tra
r;at de més de cent quilometres 
de longitud des de la localitat 
oscenca de Laluenga fins a Iso
na i Conca Delia. La finalitat és 
transportar a Catalunya l'ener
gia que generaran una desena 
de pares eolics que el promotor 
preveu construir a Osea. 

El tram lleidata d'aquesta 
línia tindra una mica més de 
vint-i-tres quilometres de lon
gitud. Entrara a la província a 
través de la localitat oscenca 
del Pont de Montanyana i tra
vessara els termes municipals 
de Tremp, Castell de Mur, Ga
vet de la Con ca i lsona i Con ca 
Delia. 

En aquest últim, el promo
tor preveu connectar-Ia ambla 
futura subestació electrica que · 
Red Eléctrica de España (REE) 
té autoritzada des de fa anys en 
aquesta localitat. Aquesta ins
taHació haura d'enllar;ar al seu 
torn amb la xarxa ja existent 
que transporta energía fins a 
Barcelona i l'area metropolita
na. Així consta a la documenta
ció ambiental del projecte, que 
ha iniciat el període d'exposició 
pública i es tramita en diferents 
expedients relacionats entre si. 

La inversió necessaria per 
construir aquesta Iínia de molt 
alta tensió s'estima en més de 
26 milions d'euros i, segons la 
documentació a informació pú
blica, REE ja hauria donat el 
vistiplau a connectar-la amb 
la subestació d'Isona. 

El grup Forestalia 
1 El grup amb seu a Madrid i en
cap~alat per Fernando Samper 
impulsa de senes de projectes 
d'energies renovables a Espanya, 
part deis quals a Lleida. 

LESCLAUS 

Projectes a Lleida 
1 Empreses del grup Forestalia 
impulsen vuit centrals solars i 
vuit d'eol iques a les comarques 
de Lleida, entre les quals plantes 
fotovoltaiques al Pallars Jussa. 

Línies a Catalunya 
1 Més d'un centenar de quilo
metres des d'Osca fins a lsona i 
Conca Delia, on preveu connec
tar am b una futura subestació 
de Red Eléctrica de España (REE). 
Aquest projecte se suma a una al
tra línia a través de les comarques 
de Tarragona i un tercer quepo
dría travessar també les comar
ques l leidatanes. D'aquesta ma
nera, el promotor preveu evacuar 
l'energia d'una desena de pares 
eolics aragoneses sense haver de 
dependre per fer-ho de la dispo
nibilitat de les línies ja existents. 

Quatre municipis del Jussa 
1 Tremp, Castell de Mur, Gavet de 
la Conca i lsona i Conca Delia. 

Dotze municipis d'Osca 

Els terrenys on esta prevista la subestació de REE. 

1 Laluenga, Berbegal, llche, Cas
tejón del Puente, Montsó, Almú
nia de Sant Joan, Sanui i Al ins, 
Peralta de Calassan~, Benavarri, 
Tolba, Viacamp i Llitera, i Pont de 
Montanyana. 

El promotor calcula que els 
trarnits requeriran dos anys i les 
obres, dos més, perla qual cosa 
estudia posar en marxa aquesta 
infraestructura el2025. S'ha de 
recordar que aquesta mateixa 
empresa tramita una altra línia 
de molt alta tensió des d'Aragó 
fins a Barcelona que travessa 
les comarques de Tarragona, 
també per transportar energia 
de pares eolics i centrals solars. 
Així mateix, la Generalitat es
pera informes sobre un tercer 
projecte del mateix promotor 
per a una tercera línia fins al 
municipi de Rubí, que podría 
travessar també les comarques 
lleidatanes. 

11m portar' energies renovables 
i projectes aturats a Catalunya 
• Els projectes del grup Fo
restalia per transportar a 
Catalunya l'energia de cen
trals solars i eoliques arriba 
quan aquest tipus de projec
tes estan aturats en territori 
catala. L'allau de propostes 
per instal·lar plaques fo 
tovoltaiques i molins a les 
comarques ll~idatanes s'ha 
redult a un degoteig des que 
la Generalitat va anunciar 
que exigiría tornar a trami
tar des de zero la practica 

totalitat d'aquests. La nova 
normativa que prepara el 
Govern per a la próxima tar
dar preveu que els promo
tors d'energies renovables 
hagin de notificar les seues 
intencions als ajuntaments 
afectats i obtenir el vistiplau 
deis propietaris deis terrenys 
que preveuen ocupar. A les 
comarques de Lleida hi ha 
previstes·un centen ar de 
centrals solars i quaranta 
pares eolics. 

LLEURE 

El Govern central obligara a mantenir 
una reserva mínima d'aigua als pantans 

les electriques, per la qua! cosa 
que preveu fixar, a tot estirar 
a !'octubre, dos límits a les hi
droelectriques qu e hauran de 
respectar un volum mínim am
biental d'aigua a l'embassament 
i una limitació maxima mensual 
de cabal turbinat autoritzat. A 
Lleida la majoria de centr als 
hidroelectriques són d'Endesa 
i fins ara no s'han detectat bui
datges polemics com els Galí
cia, per citar-ne un exemple. La 
reserva mínima podria afectar 
altres usos hidraulics com ara 
els regadius o activitats lúdi
ques. Pel que fa a la pujada del 
rebut de la llum, la ministra va 
dir que no adoptara mesures 
"contraries al dret comunitari" 
(vegeu la pagina 18). 

Exit d'usuaris 
d'lnterpiscines 
a la Noguera 

1 LLEIDA 1 La vicepresidenta Ter
cera i ministra de Transició 
Ecológica, Teresa Ribera, es va 
comprometre ahir a "posar or
dre" per evitar el buidatge deis 
pantans i es va referir al que 
han dut a terme algunes d'elec
triques com a "no raonable", 
encara que compleix les clausu
les deis contractes. "Confio que 
aquest comportament es vagi 
corregint", va remarcar, pero 
mentrestant el Govern espa
nyol "ja treballa en l'aplicació 

de l'artide 55 de la llei d'Aigües 
per posar ordre i evitar aquesta 
practica", va dir. La ministra 
va fer aquestes manifestacions 
en la compareixenr;a a la Co
missió de Transició Ecológica 
al Congrés referint-se al que 
va succeir a mitjans d'aquest 
mes, quan el seu ministeri va 
obrir expedienta les empreses 
que gestionen embassaments 
a les conques del Duero, el Ta
jo i del Miño-Sil per l'aprofita
ment hidr:?mlic que van efec-

tuar als pantans mit janr;ant el 
desembassament massiu d'ai
gua en plena onada de calor: 
Per aquesta raó, el Govern de 
l'Estat t reba lla per controlar 

"NO ÉS RAONABLE" 

La ministra critica el 
buidatge de pantans al 
Duero, el Tajo i el Miño per 
part d'hidroelectriques· 

1 BALAGUER 1 El projecte lnter
pfscines del consell de la No
guera ha finalitzat aquest 
mes amb exit d'assistencia de 
banyistes. Fins a trenta-una 
piscines municipals han par
ticipaten aquest nou projecte 
emll1-arcat en m i programa 
de l'A rea de Salut de !'Ofici
na Jove i basat en el carnet 
Interpiscines, un document 
que ha permes l'accés lliure 
a totes les piscines adherirles 
a la iniciativa. 
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SALUTDRETS 

Lleida encara no fa avortaments 
quirúrgics malgrat les promeses 
Montero vol reformar la llei d'interrupció de l'embaras abans de finals d'any 

REDACCIO/AGENCIES 
1 LLEIDA/MADRID 1 Malgrat que la 
conselleria de Salut va anunciar 
que el servei per oferir la inter
rupció voluntaria de l'embaras 
de forma quirúrgica a la clínica 
Mi NovAlian~a de Lleida en
traría en vigor abans de l'estiu, 
encara no és possible avortar 
a la capital del Segria, segons 
fonts del centre hospitalari. Mi 
NovAlian~a és l'única clínica 
que oferira aquest tipus de ser
vei a la província, pero encara 
no ha entrat en funcionament 
i es desconeix la data en que 
estara disponible, a !'espera de 
coneixer la resposta de Salut, 
que també va anunciar que al 
Pirineu es podría dur a terme 
l'avortament farmacologic als 
hospitals del Pallars a Tremp 
i al de la Cerdanya. Més de-
240 lleidatanes van haver de 
despla~ar-se el 2020 fora de la 
província de Lleida per poder 
avortar, segons l'estudi L'accés a 
l'avortament voluntaria l'Estat 
espanyol: principals barreres, 
de l'Associació de Drets Sexuals 
i Reproductius. 

lmatge d'arxiu d'una protesta de col·lectius feministes a favor del dret a l'avortament a Lleida. 

Reforma de la llei 
Mentrestant, la ministra 

d'Igualtat, Irene Montero, va 
anunciar ahir que el Govern 
central donara un "impuls de
finitiu" a la reforma de la llei de 
l'avortament que, entre altres 
mesures, pretén que les dones 

TRADICIONS FESTES 

Guissona reviu 
el passat amb 
una rentada 
popular 
Amb un homenatge a 
la filóloga Anna Pla 

REDACCIO 
1 GUISSONAI Guissona va tornar a 
celebrar diumenge la rentada 
popular amb motiu de la testa 
de la Mare de Déu de la Salut, 
que l'any passat es va haver de 
suspendre a causa de la pan
demia. Així, es va poder dur a 
terme la IX edició d'aquesta tra
dició, a l'entorn de les fonts de 
la Vila, i que va estar acompa

puguin interrompre l'embaras 
"a prop del seu domicili i en 
un centre públic". En una en
trevista a Radiocable, la titu
lar d'Igualtat va subratllar que 
s'han de respectar els drets del 
personal sanitari, pero "no po
den estar per sobre deis de les 
dones". Montero va assenyalar 
que el dret a l'avortament "esta 
superat a Espanya", pero ha de 
fer-se "efectiu", ja que moltes 
dones es veuen obligades a des-

pla~ar-se de la seua comunitat 
autónoma per poder interrom
pre l'embaras. Així mateix, va 
reiterar que la reforma que im
pulsara el Govern, que preveu 
que estigui llesta abans de final 
d'any, declarara l'activitat deis 
ven tres de lloguer comuna for
ma de violencia contra les do
nes. Val a recordar que el mes 
de julio! passat el Parlament va 
aprovar instar el Govern ca tala 
a aprovar el reglament de des-

plegament de la llei d'universa
lització de la sanitat a Catalu
nya, garantint l'accés a l'atenció 
de salut sexual i reproductiva de 
les dones, fins i tot l'accés a la 
interrupció voluntaria de l'em
baras. A la moció, la CUP asse
gurava que a Catalunya "el 97% 
deis avortaments quirúrgics es 
deriven a clíniques privades, 
a les quals el departament de 
Salut destina prop de 3 milions 
d'euros anuals". 

nyada per un concert de música Una quinzena de dones van participar en la rentada popular a les fonts de la Vi la de Guissona. 
tradicional del grup FenyaRai! _ 
Una quinzena de dones abilla- natge i record a la filóloga An
des amb la vestimenta carac- na Pla, que era l'encarregada 
terística de principis del segle d'elaborar els dialegs de l'esde
XX van portar a escena el tí pie veniment, i que va morir fa un 
rentat. L'edició d'aquest any va any. Enguany, Claustre Tomas 
servir també per retre home- ha agafat el testimoni perdonar 

veu a tates les dones, recuperant 
en les converses de safareig ex
pressions, llocs, cases i perso
natges de Guissona. 

D'altra banda, el 7 de se
tembre torna la festa majar a 

Guissona, amb una vintena 
de propostes de lleure festiu 
i cultural fins al proper 12 de 
setembre. Es recupera el pregó 
sorpresa, que donara inici a la 
festa amb el hall de gegants. 

GUIA 1 27 1 

LLENGUA 

Recopilen 200 
paraules en 
catala en desús 
1 BARCELONA 1 El filoleg Jordi 
Badia ha publicat Salvem 
els mots (Rosa deis Vents), 
un llibre que recull 200 pa
raules en catala "que estan 
en perill d'extinció". Com a 
exemple cita esbarriar, mur
ri, malaguanyat, primmirat, 
flassada, ensopit, dent cor
eada o anar mudat. Badia, 
actualment cap d'estudi del 
diari Vilaweb, considera que 
aquestes paraules i expres
sions es traben "a la corda 
fluixa" per la "pressió del 
castella" o perque formes 
sinonimes "han acabat ocu
pant el seu espai genuí". El 
llibre reivindica precisament 
aquestes paraules que estan 
caient en desús. 

DEMOGRAFIA 

Catalunya perd 
població pero 
guanya llars 
1 BARCELONA 1 Catalunya va 
perdre un 0,3% de pobla
ció el2020 fins a un total de 
7.756.928 habitants, pero el 
nombre de llars va créixer 
un0,4%. 

L'últim informe del Con
sell de Treball Economic i 
Social de Catalunya mostra 
un descens tant en el nom
bre de llars de parelles amb 
o sense fills com de llars uni
personals de persones me
nors de 65 anys. En canvi, 
s'incrementen les persones 
de més de 65 anys que viuen 
soles, les llars monoparentals 
o les llars de persones que 
no formen cap nucli familiar 
entre si. 

CULTURA 

Pilarín Bayé~ 
publica '1.000 
motius per vi u re' 
1 BARCELONA 1 La il·lustradora 
Pilarín Bayés publica 1.000 
mótius per viure, el seu llibre 
número mil. Bayés fa un re
corregut perles experienci
es, les emocions, els viatges, 
els records i les persones que 
han marcat la seua vida. El 
llibre arriba a les llibreries 
de la ma de La Galera, el se
gel! amb que va entrar en el 
món editorial el1964 amb la 
publicació d'El meu pardal. 
Bayés, de 80 anys, propasa 
als lectors una especie de joc 
per veure si comparteixen 
les mateixes raons vitals. 
"Viure és interessant, in
tens, sorprenent", assenya
la la iHustradora. 
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