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La festa major de Lleida reprèn el carrer,
recupera el Ball de Valencians i Estopa
i Els Catarres actuaran als Camps Elisis

El Cadí la Seu ja és a semifinals del
play-off pel títol al superar el Saragossa
gràcies a l'avantatge de l'anada

Lleida, la segona província
de l'Estat espanyol amb
una menor taxa d'atur
Evolurin 'I En els primers
....e·
I Les empreses han
mesos de l'any la desocupació creat 6.700 llocs de treball,
ha baixat en 9.900 persones
segons les dades de l'EPA

S tor'i li Els serveis i la
construcció presenten els
millors resultats
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La Generalitat
només autoritza
dos plantes solars
els últims tres
anys a Lleida
La falta de personal frena
també diversos projectes
La Generalitat només ha autoritzat a Lleida dos centrals solars i cap molí de vent en tres
anys. Des del2019 només s'han
instaHat 3,5 hectàrees de panells a Anglesola i ampliat els
del 2018 a Talarn.
COMARQUES 111

Carrils buits en una
autovia deteriorada
La diferència
d'inversió respecte
a Barcelona revifa a
Lleida les crítiques

La Seu Vella s'afegeix a l'Any Vilàdot
El 1972, Guillem Viladot va
editar Poema de l'home en un
cartell. Una successió de lletres agrupades per parelles,

del dret i del revés, entre les
quals s'inserien paraules de
diferents parts del cos humà
i el concepte llibertat. Ara, el

Col·legi d'Arquitectes s'afegeix
al centenari del poeta d'Agramunt a la Seu Vella amb una
obra d'homenatge.
GUIA I 48

Els botellons es dupliquen
l'últim any al Pirineu

sanchez salva el seu pla anticrisi
gràcies al suport de Bildu

Programa pilot als CAP per detectar
abús d'alcohol en menors

Malgrat el rebuig d'ERC pels
espionatges del 'Catalangate'

~S NOTICIA I 3

COMARQUES I 13

GARANTIA ILERDENT
CLÍNICA DE REFERÈNCIA DE LES
COMARQUES LLEIDATANES,
DE~ FA ,...1:.S l.JE 30 ANYS

ET GARANTIM EXPERIÈNCIA I PROXIMITAT,
AIXÍ COM PREFERENCIA EN ELS SERVEIS
D'URGÈNCIA I TEl FASSISTÈNCIA MÈDICA
GRATUÏTA, PER A TU I LA TEVA FAMÍLIA
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OMAD¡Q ES

Les actuacions per botellons es
dupliquen en un any al Pirineu.
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Més de 170 expositors a la 69a
Fira de Sant Isidre de Solsona.
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ENERGIES ENOVABLES

El Govern autoritza·només dos plantes solars
en 3 anys i la falta de personal frena projectes
Vint-i-cinc centrals solars i tres d'eòliques esperen a Lleida el vistiplau de la Generalitat li Acció Climàtica
ref "" a eua plantilla lleidatana amb enginyers i administratius per desencallar tràmits
R.RAMrREZ
I LLEIDA I La Generalitat només

ha autoritzat a Lleida dos petites centrals solars i cap molí de
vent en tres anys. Des del2019
només ha donat permís per instal·lar 3,5 hectàrees de plaques
fotovoltaiques a Anglesola I per
ampliar ~ls instaHats el2018 a
Talarn. Es molt poc en comparació amb l'allau de projectes
presentats en aquest termini a
les comarques lleidatanes: més
d'un centenar de plantes solars
i més de quaranta parcs eòlics.
Canvis en la normativa sobre
energies renovables i falta de
personal a l'administració catalana contribueixen a aquesta
situació.
El decret sobre renovables
que la Generalitat va aprovar
l'octubre passat va obligar a reiniciar la tramitació de gairebé
tots els projectes sota noves normes, com informar els ajuntaments i obtenir acords amb el
territori. Només una part ha reprès des d'aleshores el seu procés d'autorització. Vint-i-cinc
centrals solars i tres d'eòliques

LES CLAUS

Tres projectes aquests dies
I El parc eòlic Conca de Barberà 111, para litzat pel decret
d'octubrè, ha reiniciat la tramitació a la Segarra amb un nou
promotor, un grup empresarial
alemany que impu lsa també
els parcs Conca de Barberà I i 11.
També ha reprès el seu tràmit
la central solar d'Auliver, de 30
MW entre Llardecans i la Granadella. Un altre projecte preveu
desplegar 30 MW de panell s
solars a Anglesola, Vilagrassa i
Tàrrega.

Davant de l'Estat i desistits

Reproducció d'una teulada que el Gremi d'lnstal·ladors usa per a pràctiques d'instal·lació de plafons.

MÉS DE CENT EL 2021

L'any passat van arribar a
plantejar-se a Lleida més
de 100 centrals solars
i més de 40 parcs eòlics
esperen actualment el vistiplau
del Govern, mentre que altres
instaHacions es tramiten davant
de l'Estat o els seus promotors
han desistit.
Així mateix, els projectes que
ha d'autoritzar la Generalitat es
veuen frenats per l'escassetat de
personal a l'administració per
avaluar els nombrosos expedients en tramitació. Així ho van
explicar fonts del sector, que
van lamentar que alguns porten
mesos estancats i que aquesta
situaciÓ afecta tant plantes que
vendran electricitat a la xarxa
elèctrica com altres per a l'au- .
toconsum d'energia dels seus
propietaris. Una part, van afegir
les mateixes fonts, són de menys
de 5 megawatts (MW) de potència, un tipus d'instaHacions que,
segons assenyala el Govern, tindrien prioritat en l'obtenció de
permisos.
El departament d'Acció Climàtica ha fet els primers passos
per reforçar la seua plantilla lleidatana i desencallar els tràmits.
Ha iniciat el procés per contrac-

PROFESSIONALS

Autoconsum solar

La província necessita més d'un miler d'instal·ladors
• El Gremi d'InstaHadors de
Lleida adverteix sobre l'escassetat de personal en aquesta
professió, especialment davant de la creixent demanda d'instaHacions de panells
solars.
El seu president, Joan Fornes, va valorar que "el sector
té capacitat per a més d'un
miler de professionals més"
a les comarques lleidatanes i
va advertir que una part sigtar quatre nous enginyers, de
manera que doblarà el nombre
d'aquests professionals; i unes
altres quatre persones per donar
suport administratiu. Al marge
de les administracions, altres
fa ctors poden arribar a alentir el desenvolupament de les
energies renovables a Lleida. El
Gremi d'InstaHadors adverteix
sobre l'escassetat de personal
qualificat per satisfer la creixent
demanda d'instaHacions d'energia solar, i ha constatat retards
en l'entrega de materials, una
situació que demora des de fa
mesos obres a les comarques
lleidatanes.

nificativa dels que ara estan
en actiu es jubilaran durant
els propers cinc anys.
L'entitat imparteix des del
desembre cursos específics
per a la instaHació de panells
solars, en els quals fins ara
han participat 150 persones.
Els alumnes són la gran majoria professionals ja en actiu
en el sector de l'electricitat. El
Gremi pretén a més afavorir la
incorporació de nous treballa-

I Tres parcs eòlics a la Segarra
(Suró i Segarra Sud I i 11) i dos
centrals solars (BCN Solar I i 11),
amb panells solars a l'Urgell, es
tramiten davant de l'Estat perquè la seua potència supera els
50 MW. La normativa estatal és
menys exigent que la de la Generalitat. Així mateix, deu promotors han desistit de construir
16 centrals solars i eòliques que
projectaven a Lleida.

dors a la professió amb cursos
d'instaHacions en b~ixa tensió
que estrenarà al setembre.
Fornes i la directora de
l'entitat, Laura Sànchez, van
detallar que aquesta formació és la necessària per a les
instaJ.Jacions de panells solars de menor potència. El
Gremi reclama així mateix
reformes en matèria educativa per paHiar el dèficit de
nous professionals.

I Les instal·lacions d'autoconsum so lar experimenten un
ràpid creixement a Lleida i
superen ja les 1.500. Cada vegada més ajuntaments les incentiven amb rebaixes tributàries.

Ajuts de la UE i terminis
I Difereñts línies d'ajuts del fons
Next Generation de la Unió Europea promouen la instal·lació
d'energies renovab les. Ajuntaments i empreses temen ja que
no hi hagi prou professionals
per executar dins dels terminis els projectes que obtinguin
subvencions.

Next Generation per aenergies netes en granges
• La Generalitat ha obert
convocatòries de subvencions
dels fons Next Generation de
la UE per afavorir la implantació d'energies renovables
a les explotacions agrícoles i
ramaderes. Una, dotada amb
900.000 euros, subvencionarà la instaHació de plantes de
biogàs de petita capacitat, la
compra de maquinària per a
l'obtenció i l'emmagatzematge
de biomassa agrària i l'aïllament tèrmic d'edificacions per
reduir el seu consum energè-

tic. Una altra convocatòria
destina 2,9 milions a sistemes
de gestió de dejeccions ramaderes. Això inclou tractaments amb o sense avaluació
energètica i millorar instaHacions per emmagatzemar-les.
A aquests ajuts se n'hi afegeixen d'altres que pretenen
afavorir la productivitat de
les explotacions mitjançant
millores tecnològiques a l
marge de les energies renovables. Un, dotat amb 2,3 milions d'euros, subvencionarà

la compra de maquinària i
equips que millorin la gestió
ramadera, redueixin l'ús de
productes fitosanitaris i de
fertilitzants químics, disminueixin les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle
i millorin la traçabilitat dels
productes.
Una quarta convocatòria,
amb una dotació de 271.440
euros, servirà per a la modernització d'hivernacles
hortícoles i de flors i plantes
ornamentals.
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Ferit lleu al
bolcar amb el
cotxe a Llobera

Les actuacions per botellons es
dupliquen en un any al Pirineu

I LLOBERA I Un jove de 27 anys
va resultar ferit lleu ahir al
migdia quan va patir una sortida de via amb el seu vehicle
al terme municipal de Llobera, al Solsonès. L'accident
es va produir pocs minuts
abans de dos quarts de dos
del migdia quan, segons els
Bombers de la Generalitat, el
conductor va perdre el control del vehicle i va acabar
bolcant al quilòmetre 45 de
la carretera C-451. Al lloc es
van traslladar una dotació
dels Bombers de la Generalitat i sanitaris del Sistema
d'Emergències Mèdiques
(SEM), que van evacuar el
ferit amb pronòstic lleu al
CAP de Solsona.

DROGUES

Acusat de
vendre 'maria'
a Balaguer
I BALAGUER I La Guàrdia Urbana
de Balaguer ha arrestat una
persona acusada de traficar
amb marihuana en aquesta
ciutat. Agents de paisà van
observar un suposat intercanvi de droga a la confluència del passeig de l'Estació
amb els carrers Bellmunt i
Girona. A l'interceptar els
tres implicats, van comprovar que el presumpte venedor portava una bossa de marihuana i altres embolcalls
amb la droga ja dosificada,
a més de diners fraccionats.
D'altra banda, van denunciar
menors que tiraven pedres
a la carretera a l'entorn del
Sant Crist.

TRÀNSIT

L'incendi d'un
cotxe obliga
a tallar I'A-22
1LLEIDA I L'incendi d'un vehicle

va obligar ahir a la tarda a
tallar l'A-22 a direcció sud,
a l'altura del quilòmetre 6,
a Lleida. Els Bombers de la
Generalitat van rebre l'avís
a les 18.00 hores, quan es va
originar el foc a la part davantera de l'automòbil. Les
flames es van estendre ràpidament i van acabar calcinant tot el vehicle. Al lloc es
van traslladar tres dotacions
dels Bombers, que van apagar les flames i van netejar la
calçada. Dos hores després
de l'accident encara hi havia
un carril tallat a la circulació,
per facilitar la retirada del
vehicle.

Al passar de 63 a les 113 efectuades pels Mossos el2021

I 13 I

li Un programa pilot als

CAP ajudara a detectar problemes de consum d'alcohol en menors
C. SANS
I LA SEU D'URGELL I La Regió Poli-

cial del Pirineu Occidental va
duplicar l'any passat les actuacions relacionades amb els
botellons. El cap dels Mossos
d'Esquadra al Pirineu Occidental, David Pérez, va xifrar en
113 les actuacions realitzades
durant el 2021 contra el con.sum de begudes alcohòliques
al carrer davant les 63 de l'any
anterior. El balanç el va donar
a conèixer ahir a la Seu d'Urgell en el marc d'una jornada
sobre la gestió dels botellons
organitzada per la delegació
territorial del Govern català a
l'Alt Pirineu i Aran. Pérez va
parlar de "pujada exponencial"
i va situar els aldarulls produïts
durant la festa major de l'estiu
passat a la capital de l'Alt Urgell
com "l'actuació més rellevant"
duta a terme el 2021 en relació
amb aquest fenomen. Va defensar la "proporcionalitat" i
la importància de la "mediació
per dissoldre les concentracions
de gent" i per aconseguir "no
crear un problema més greu del
que ja existeix". Precisament
per prevenir el problema del
consum d'alcohol al carrer, la
Secretaria de Salut Pública de
la Generalitat implementarà un
programa pilot en tots els CAP
de l'Alt Pirineu i Aran per prevenir i abordar els problemes
associats al consum d'alcohol
entre els menors d'edat.
La responsable de l'Àrea de
Projectes i Recursos de Prevenció i Reducció de Danys, Ana
Isabel Ibar, va explicar que el
pla arrancarà en totes les consultes de pediatria l'estiu que ve,
una vegada estiguin llestos tots
els protocols que establiran els
mecanismes de detecció en nens
d'entre 9 i 16 anys, així com els
professionals que actuaran en la

Antiavalots dels Mossos durant el desallotjament del botelló a la Seu l'agost de l'any passat.

La jornada es va desenvolupar ahir a la sala Sant Domènec de la Seu.

valoració i intervenció de possibles situacions de risc. Fruit
d'aquest treball s'elaborarà una
guia que s'estendrà a la resta de
centres de salut catalans.
El director general de Joventut, Àlex Sastre, va defensar la
importància d'abordar aquesta
problemàtica "entenent la necessitat" que tenen els joves de
socialitzar-se.
El delegat de la Generalitat
a l'Alt Pirineu, Ricard Pérez,
finalment, va explicar que el
Govern constituirà comissions
tècniques per continuar treballant sobre la realitat i els botellons. Aquestes serviran per
"donar resposta a la manera de
gestionar. aquest fenomen" i per
"facilitar eines d'acompanyament" als municipis.

FOCS EMERGÈNCIES

TRIBUNALS INVESTIGACIÓ

Incendis de contenidors
a V_
ila-sana i Tàrrega

Un alcalde i un excàrrec
declaren pel cas Boreas

I TÀRREGA I Els Bombers de la Generalitat van treballar ahir de
matinada en diversos incendis de contenidors a Vila-sana
i Tàrrega. A la capital de l'Urgell
va cremar una illa de contenidors al carrer dels Capellans.
L'avís d'emergència es va rebre
a les 05.12 hores i fins al lloc es
va traslladar una dotació que
va sufocar les flames en pocs
minuts.
Segons el balanç d'actuacions
del cos, l'any passat van extingir

LLEIDA 1 L'alcalde de Juneda,
Antoni Villas, i l'exprimer
edil d'Almacelles Josep lbarz
declararan en les properes
setmanes com a investigats
davant la jutge que instrueix
l'anomenat cas Boreas, de
suposades adjudicacions irregulars a la Diputació entre
els anys 2011 i 2018, quan la
presidia Joan Reñé. Segons
van explicar ahir a aquest diari fonts judicials, la jutge investiga les decisions de Villas i

un total de 367 incendis de contenidors a les comarques lleidatanes. Aquesta xifra suposa un
increment del66,8% respecte
al 2020, tot i que encara se situa lleugerament per sota dels
387 focs de l'any prepandèmia.
El Segrià és, amb diferència, la
comarca amb un major número
d'aquests incidents, amb un total de 237 contenidors calcinats
l'any passat. Només a la ciutat
de Lleida, els Bombers van sufocar 207 d'aquests focs.

1

lbarz relatives a la taula de negociació de la corporació provincial, en la qual es decidien
adjudicacions d'obres. La magistrada també prendrà declaració en les properes setmanes
a responsables d'empreses com
Sorigué, Romero Polo, Benito
Arnó, Àrids Romà o Grup Voltes, entre d'altres. La causa es
continua instruint, al cap de
diverses pròrrogues, tres anys
i mig després de l'escorcoll de
la seu de la Diputació.

