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energia renovables
plataforma unitària contra l’autopista elèctrica

Marxa lenta contra la línia de molt alta tensió del Jussà ■ Uns cent cotxes van participar ahir en

una marxa lenta entre Benavarri i el Pont de Montanyana per mostrar el seu rebuig de la línia
de molt alta tensió (MAT) que projecta Forestalia entre Osca i Isona, al Pallars Jussà.

La Generalitat desbloqueja
els primers molins a Lleida

Dos parcs eòlics a la Segarra que va paralitzar fa 4 mesos ||
Es disputen el sòl amb altres en tramitació davant de l’Estat
r. ramírez / x. rodríguez

❘ lleida ❘ La Generalitat ha desbloquejat els primers molins de
vent que va paralitzar a Lleida
fa quatre mesos, quan el seu
decret sobre renovables va obligar a reiniciar la tramitació de
quaranta-cinc centrals eòliques
i més de cent solars a les comarques lleidatanes. El grup Samca ha tornat a començar des de
zero el procés per instal·lar aerogeneradors a la Segarra, en
terrenys que es disputa amb dos
promotors més que els tramiten davant de l’Estat. Els parcs

Conca de Barberà I i II sumen
divuit molins a Ribera d’Ondara i Talavera. Són els únics
que tramita la Generalitat juntament amb dos més a Girona i
Tarragona. L’autorització està
subjecta a les noves normes de
l’Executiu català, com informar els ajuntaments i buscar
acords amb el territori. De fet,
Samca ha pactat compensacions amb els ajuntaments per
valor d’uns 7 milions. Els seus
competidors no estan subjectes a aquestes condicions, ja
que la normativa estatal no les

exigeix. Un d’aquests, Green
Capital Development, porta un
any d’avantatge en la tramitació. L’altre, Siemens Gamesa,
va agrupar els molins que va
paralitzar la Generalitat en dos
grans parcs de més de 50 MW
de potència (el llindar a partir
del qual passen a ser de competència estatal) i va demanar
permisos per a aquests al Govern espanyol. Un quart aspirant a instal·lar aerogeneradors
a la zona, el grup Naturgy, ha
formalitzat la renúncia davant
de la Generalitat.

carreteres protestes
ajuntament de bovera

Bovera tanca la pista de la Palma per exigir que la condicionin
❘ bovera ❘ L’ajuntament de Bovera va tallar ahir la pista que
uneix aquest municipi amb la
Palma d’Ebre per exigir-ne la
millora. L’alcalde, Òscar Ace-

ro, va dir que estarà tancada
fins que les subdelegacions del
Govern de Lleida i Tarragona
donin resposta a la petició de
reparar-la. Va recordar que el

tram de la Palma es troba en
bon estat i va assenyalar que
la pista està catalogada com a
via d’evacuació en cas d’emergència nuclear a Ascó.

