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Les energies renovables
a més d'un any que es parla de la polèmica per a
la construcció de grans extensions de plaques fotovoltaiques al Pallars Jussà; als municipis del Castell
de Mur; Tremp, Isona i Abella. Fa pocs mesos vaig parlar
per telèfon amb un tècnic de la empresa que ha proposat
als ajuntaments construir aquestes instal·lacions i em va
assabentar un poc sobre aquest tema.
Aquests panells fotovoltaics només es pretenen instaHar
al nord d'aquests quatre municipis, als camps que ho vulguin els propietaris.
És un projecte molt ambiciós. Només: l'estudi d'enginyeria, els suports metàHics de les plaques, la xarxa de les
línies elèctriques, una central transformadora, els aparells
electrònics i la preparació dels camins, tot això costarà
molts cents de mils d'euros.
Amb aquests parcs fotovoltaics les grans companyies
elèctnques són les que més hi guanyen; compren els KW
molt barats i els venen molt cars. Per tant, és més lògic,
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productiu i ecològic generar electricitat per a autoconsum
domèstic i en llocs on es gasta molta energia com son els
polígons industrials, les granges, grans mercats, que tenen grans superfícies de teulats on es poden instal·lar les
aquestes plaques, a més les plaques damunt dels teulats
són molt bon aïllant del fred i de la calor. També s'estalviaria construir noves llargues línies d'alta tensió i moltes pèrdues d'energia per la caiguda de tensió d'aquests cables.
Per altra banda, si es realitzés aquest projecte, els ajuntaments tindrien ingressos per la llicència d'obres i cada any
per l'impost industrial. També els propietaris del camps
que no poden cultivar-los, podrien arrendar-los.
Les plaques solars a partir dels vint-i-cinc anys rendeixen
menys, però hi ha instal·lacions fetes de fa més de quaranta anys a cases que encara generen electricitat suficient
per a iHuminar aquests habitatges. Si cal canviar les plaques és fàcil i es poden aprofitar tota la resta d' instal·lacions, aparells
Les energies renovables més barates són les solars, les
hidràuliques i les eòliques i els seus materials tots són
reciclables. No com els residus nuclears que per a trans-

Eva Pe iro i Ambou 1I Lleida

Enric Granados
I senyor Di ego Ara nega, en el seu article Hostal de la
Bordeta, parla dels records que té de la seva infància, viscuts a la plaça Granados del barri esmentat.
Aprofundint en aquest record, comenta que no acaba de
comprendre com aquest lloc on la canalla i els grans podien gaudir, s'ha vist substituït per una cruïlla accidentada.
Ni lloc, ni nom ... He de d'afegir que tampoc acabo de comprendre com l'actual escola Annexa de la Ram bla d'Aragó,
que en .el seu temps portava el nom de l'insigne músic
Granados, encara a dia d'avui no s'ha recuperat.
I que aquell monument que se li havia de dedicar al final de la Rambla d'Aragó (acceptats projecte i guanyador)
tampoc s'arribés a executar, vol dir, a ' la meva manera
d'entendre, que hi ha memòries que feblegen.
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MARÍA BURREL BADIA

Las personas, en el centro
scuchar a los vecinos, que te expliquen sus problemas, pera también sus alegrías, estar en contacto
continuo con mis conciudadanos y que me cuenten
sus 1deas para mejorar, juntos, nuestra ciudad: lleida. Esa
es sólo una pequeña parte de toda lo que el mun1c1palismo
ha Significada para mí, abogada de profesión, quien hace
tres años, entre demandas y juicios, nunca hubiese imaginada que m1 vida daría un giro hacia la política. Pe ro colgué
temporalmente la toga para dedicarme al servicio pública,
a las personas y he podido hacerlo desde una institución,
el Ayuntamiento, que es y representa a todos los vecinos
de mi ciudad.
Estas palabras se las transmití a mis compañeros de partida
este fin de semana, ya que en Ciudadanos celebramos la
primera convención municipalista de Cataluña para intercambiar ideas, ex¡Jeriencias, y sentar las nuevas líneas de
trabajo para que todos los concejales naranjas volviésemos
a nuestros municipios con proyectos frescos que mejoraran sin duda nuestras ciudades. Pera yo quería contartelo
a ti, que me lees mientras te preparas para ir a trabajar,
mientras llevas a tus hijos al colegio, o mientras te tomas
ese primer café en la cafetería de tu barrio, porque para
alguien que se dedica a la política municipal, nada es mas
importante que la conexión con sus vecinos.
los municipios son la primera línea de defensa de la libertad y la democracia y desde las instituciones locales con
políticas sensatas y centra das en lo que importa, los con cejaies naranjas defendemos la libertad y el estada de dere-

portar-los ca len contenidors molt cars i guardar-los en
cementiris al mar o soterrats que comporten un perill de
fuites durant milers d'anys i unes despeses milionàries.

PORTAVOZ DE CS EN LA PAERIA Y
DIPUTADA PROVINCIAL

cho frente a los políticos que gobiernan y usan las instituciones para sus partidismes. Esta en nuestro ADN, en el de
Ciudadanos. Dar la batalla frente al sectarisme, velar por el
cumplimiento de la ley, representar a todos mediante un
servic1o pública honesta y útil. Porque el servicio pública
ha de ejercerse desde la honradez en la gestión, sin prometer lo que no puede hacerse y con integndad. En Ciudadanos vinimos a cambiar las casas y no tenemos miedo.
Defendemos a las personas, la igualdad de oportunidades
de todos, la seguridad y la propiedad privada, trabajamos
para el crecimiento económico y, sobre toda, trabajamos
para paner a las personas en el centro de la política. Esa
conexión, a la vez, es la que motiva uno de los lemas que
tenemos en nuestro partida: "trabajar, trabajar y trabajar",
pues sabemos que esa es la base pa ra sacar adelante proyectos y propuestas útiles y efectivas, pera por encima de
toda, sabemos que es gratificante porque ese tiempo tan
bien invertida se traduce en mejoras para los vecinos. De
esa, y no de otra cosa, trata el municipalismo: de ilusionar

No te vamos a fallar porque
queremos construir la Lleida
en la que creemos: una Lleida
a la altura de la capital que es
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con cada mejora en las calles, de creer firmemente en cada
una de nuestras propuestas, de trabajar para que la ciudad,
el municipio, sea el lugar donde los vecinos puedan vivir
tranquilos con sus familias, donde puedan trabajar y sentirse satisfechos desarrollando su proyecto de vida en un
entorno acogedor, segura, estable y saludable.
En Ciudadanos estam os comprametidos con los municipios, y en nuestra Convención pusimos de relieve la necesidad de llevar a cabo políticas liberales que aseguren la
transparencia de las instit~ciones, la buena gestión de tu
dinera, la buena gestión del dinera pública. Velamos por la
mejo.ra de los servicios que debe ofrecer el ayuntamiento,
por la convivencia, por la seguridad y ponemos las persanas en el centro de toda.
Por esa va mos a seguir trabajando y proponiendo med idas
en esta línea: bajada de impuestos municipales para que
los vecinos dispongan de su dinera para poder afrontar a
la crisis y la subida de la inflación; eliminación de partidas
presupuestarias superfluas y propagandísticas que solo benefician a la clase política y a sus amiguitos; praponiendo
mas inversión· en servici os de primera necesidad, como la
salud y la educación. Y por esa también quería terminar estas líneas agradeciéndote a ti, que me lees, el tiempo que
has dedicada en leer mis prapuestas, así como la confianza
que nos brindas cuando crees y conñas en nosotros.
No te vam os a fallar porque queremos construir la Lleida
en la que creemos: una lleida a la altura de la capital que
es, una Lleida para todos, una Lleida para ti.
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La Ribagorça i l'Aran podran fer
les proves de selectivitat a Vielha
Durant els propers 4 anys gràcies a un conveni
que beneficiarà una setantena d'estudiants
Vielha/
M.LLUVICH (ACN)/N.CASTELLS
Els estudiants de la Val d'Aran i de
l'Alta Ribagorça podran fer les proves de la selectivitat a Vielha els
pròxims quatre anys. Així queda
recollit en el conveni que aquest
dijous han signat el Conselh Generau d'Aran, el departament de
Recerca i Universitat de la Generalitat i la Universitat de lleida. Tot per facilitar la realització
de les proves en un entorn més
proper al lloc de residència dels
estudiants. Per fer front a aquesta despesa s'habilitarà 5.000 euros. La consellera de Recerca i
Universitats, Gemma Geis, va dir
que l'objectiu del departament és
11
Vertebrar el país a través del coneixement i la recerca". D'aquest
conveni se'n beneficiaran entre
60 i 70 estudiants. Geis va dir fer

FOTO: ACN/ Per fer front a aquesta despesa s'habilitarà 5.000 eu ros
les proves de les PAU a Vielha llera
una necessitat" ja no només per
la pandèmia i sí per "una voluntat
expressa del Govern". La consellera va explicar que la celebració de

les proves de les PAU a Vielha s'ha
pogut forma litzar amb el Conselh,
però la voluntat del departament
és garantir també que es puguin
fer a Tremp més enllà d'aquest

curs escolar. El govern aranès té
transferides les competències
en aquesta matèria i aquest fet
ha facilitat la signatura d'aquest
conveni. La síndica d'Aran, Maria
Vergés, va manifestar que "era
un deure" del Conselh aconseguir que els alumnes aranesos
i ribagorçans no s'haguessin de
desplaçar a Lleida. Amb aquest
conveni s'evitaran desplaçaments
i costos econòmics per les famílies, va sentenciar Vergés.
D'altra banda, l'alcalde del
Pont de Suert, Jose Antonio Troguet, va demanar a Geis una
millora en el sistema de beques
per a estudiants universitaris del
Pirineu. En concret, va proposar
millores en els costos familiars
de transport i residència com establir la gratuïtat de les targes de
t ransport per als estudiants.

El Pirineu promou el patrimoni
natural amb nous miradors
panoràmics i astronòmics
El Pirineu promou el seu patrimoni natural amb nous miradors
panoràmics, astronòmics i de repòs. A tocar de I'N-260 (Montferrer i Castellbò) i amb unes vistes
espectaculars de l'Alt Urgell s'està acabant de construir el Mirador de la Creu de Guils. Es tracta
d'una plataforma d'uns 15 metres
de llargada, en voladís sobre el

buit, suportada per uns pilars cilíndrics. La vicepresidenta tercera
del Consell de l'Alt Urgell i responsable de Medi Ambient, Cristina
Barbens, creu que, un cop estigui
enllestit, serà un dels que tindrà
una "gran afluència de públic".
Diu que actuacions com aquesta
es convertiran en una icona del
projecte Camina Pirineus.

Finalitza la plantació lineal
de 100 àlbers a la segona
sèquia del Canal d'Urgell
El projecte de Vallfogona de Balaguer per a la plantació lineal
de 100 àlbers a la segona sèquia
del Canal d'Urgell, dins del projecte 'Paisatges de Ponene ha
finalitzat, amb el suport de la
Diputació de Lleida. Els Canals
d'Urgell, tot i no ser explotats
turísticament, representen un
dels atractius més rellevants
de les comarques per on transcorre, gràcies a les seves zones
verdes i al patrimoni industrial i

arquitectònic que trobem al seu
entorn. La plantació en aquest
tram de la sèquia servirà per
potenciar el turisme de natura
i per donar a conèixer aquest
espai tant en l'àmbit local com
provincial. Aquesta actuació està cofinançada per la Diputació
de Lleida i l'Ajuntament de Vallfogona de Balaguer amb fons
FEDER, executada per l'empresa
Greenambient, SCP, per un import de 14.088,90 euros.

FOTO: ACN/ El mirador del Pla de les Forques, a la Seu d' Urgell

INMOBILIARIAVALL D'ASSUA
SOCIAL DEPORTIVO, S.A.
Se convoca Junta General Ordinaria,
que se celebrara en el domicilio social,
calle Vall d'Assua n• 2, a las 20:00 horas
del dia 14 de Abril de 2022 en primera
convocatoria, y en segunda el dia
siguiente en el mismo lugar y hora, con
este
Orden del día:
1. Examen y aprobacíón, en su caso, de
las cuentas anuales referidas al ejercício
.de 2021 , gestíón del Consejo y aplícacíón
de resultades.
2. Cese y nombramiento de cargos.
3. Aprobación del acta de la Junta.
Tendran derecho de asistencia a la Junta
los aocíonístas que hayan deposffado, con
un mínimo de cinco días de antelación,
sus acciones en la socíedad. Los
accíonistas podran examinar en la sede
social y so licitar la entrega o envio gratuito
de la documentación correspondíente al
orden del día.
Ríalp, 14 de Febrero de 2022.
El Presídente del Consejo de
Administración, Fdo: Antonio Riba Llacay

Parte ínstante: NOGUERA DE
VIVERS, S.L.
Procuradora: A res Jené
Zaldumbide

EDICTO
Antoni Josep Casas Capdevila,
Letrado de la Administración de
Justícia del Juzgado ·de Primera
lnstaricia n.6 de Lleida (mercantil).
Hago saber que en el procedímíento
de referencia se ha acordado
el cambio de fecha de la j unta
general extraord.ínaría y se ha
dispuesto que la misma tenga
lugar el día 4 de abril de 2022 a
las 11 horas.
Este edicto se emíte para su
publicacíón en el periódico LA
MAÑANA.
En Lleida, a 22 de febrero de
2022.

El Catalunya
RuralHub
aterra a
Tremp i a
Móra d'Ebre
El Departament de Polítiques
Digitals i Administració Pública
i Mobile World Capital Barcelona impulsarà una nova edició
del projecte Catalunya Rural
Hub que se celebrarà a Móra
d'Ebre i Tremp. El projecte, amb
una inversió global de 70.000
euros, pretén deslocalitzar el
talent digital en entorns rura ls
menys poblats. Una vint ena de
professionals del sector de les
noves tecnologies t reballaran
dues setmanes des de la capit al
de la Ribera d' Ebre, concretament del 29 al 3 de juny i del12
al 17 de j uny.

Balaguer 'fitxa'
6 persones amb
el programa
Treball i
Formació
La Paeria de Balaguer ha contractat sis persones aturades
dels col·lectius de majors de
45 anys i dones per afavorir la
seva reincorporació al mercat
laboral, L'objectiu del programa Treb,all i Formació és proporcionar a les persones participimts una experiència laboral
i formativa per afavorir la seva
reincorporació al mercat laboral en millors condicions. Els sis
contractes es van i nicia r el passat dilluns 28 de febrer i tindran
una durada de dotze mesos.
A més de
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Ajuntament
de Tàrrega

EDICTE
APROVACIÓ INICIAL RELACIÓ
DE BÉNS I DRETS AFECTATS
PER EXPROPIACIÓ A LA
FIGUEROSA
(EXP. 001120221405/L213)

Informació:
Acord de ple de data 24 de febrer de 2022
Informació pública pel terminí de 15 dies
hàbils
Lloc: Departament de Secretaria, plaça
Major, 1. 25300 Tàrrega
Horari: Dilluns a divendres, en horari de
8 a 15 h., sol·licitar cita prèvia al telèfon
973 311 608.
https://www.ta rrega .ca t/urban ismepatrimoni-memoriahistorica-turisme/
fitxersledicte-expropiació/view

