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Protesta en el 
Pallars Jussà 
contra la MAT 
de Laluenga 
hasta Isona 
Unos 40 vehículos realizaron 
ayer una marcha lenta entre el 
puerto de Corniols y Tremp en 
señal de protesta por el pro
yecto de la lfnea de muy alta 
tensión (MAT) entre laluenga y 
Isona. Tras la marcha se mani
festaren en la capital del Pallars 
Jussà. LLEIDA I PAG.lS 
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FOTO: ACN I Tras la marcha lenta se manifestaran en las calles de Tremp 
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El riesgo de rebrote baja a 106 
y la ve locidad de propagación 
se sitúa en 0,95. En el Pirineu 
hay un paciente ingresado por 
Covid. COVID-191 PAG.18·19 

EL CADÍ LA SEU 
SE AFIANZA EN 
ELLIDERATO 
TRAS GANAR AL 
ENSINO (83-62) 

LA PRIMERA 
MOTOSIERRA 
CON IHYECCIÓH 
ELECTRÓHIC.A 

Sl'' 

cfarre
Resaltado



DOMINGO 10 DE OCTUBRE DE 2021 I LLEIDA 15 

FOTO: Marta Uuvlch (ACN) I Uns 40 vehicles van fer el recorregut des del Port de Com iols fins a Tremp 

Marxa lenta al Jussà en 
contra del projecte de la 
MAT de Laluenga a Isona 
Uns 40 vehicles van fer el recorregut 
des del port de Comiols fins a Tremp · 
Tremp 
ACN 

Una quarantena de vehicles van 
fer ahir una marxa lenta per pro
testar contra el projecte de línia 
elèctrica aèria de molt alta tensió 
(MAT) que el clúster Forestalia 
vol fer per transportar l'electrici
tat de plantes eòliques situades a 
Osca fins a Isona, al Pallars Jussà. 
La marxa estava convocada per 
les plataformes 'Salvem lo Pallars' 
i 'Contra l'Autopista Elèctrica del 
Pallars', i va transcòrrer el tram 
d'uns 30 quilòmetres des del port 
de Corniols fins arribar a Tremp, 

on després d'una breu manifes
tació pels carrers es va llegir el 
manifest i es va fer una recolli
da d'al·legacions al projecte. Els 
participants denuncien que el 
projecte no aporta cap benefi
ci social ni ambiental i hipoteca 
el futur del territori. A banda de 
la línia MAT de Laluenga (Osca) 
a Isona que afectaria els termes 
municipals de Tremp, Catell de 
Mur, Gavet de la Conca i Isona i 
Conca Dellà, la marxa també ha 
protestat contra dos projectes 
més. Per una banda, la línia d'alta 
tensió (LAT) de 220kV de Forada 

del Toscar (Osca) a Pobla de Se-
. gur, que contempla la creació de 

la Subestació Electrica Isona, i per 
l'altra, els projectes de macro
centrals solars de 632 hectàrees 
que afecten els municipis d'Isona 
i Col}ca Dellà, Suterranya, Castell 
de Mur i Talarn. La marxa va sortir 
a les 10.30 h del port de Corniols i 
va arribar a Tremp cap a les 12.30 
h. Els manifestants van continuar 
la protesta amb una manifestació 
amb el lema renovables sí, però 
no així, per diversos carrers de la 
ciutat i que ha acabat a la rambla 
Doctor Pearson. 

Purgatori 
de la Família 
Torres és el 
millor vi de 
Catalunya 
Purgatori 2017 de Família To
rres, ha estat proclamat com 
a Millor vi català de l'any als 
Premis Vinari 2021. Dins dels 
premis que destaquen els di
ferents vins DO Costers del Se
gre presentats al concurs, el vi 
Saó Blanc 2019, de Mas Blanch 
i Jové ha obtingut la medalla 
d'or en categoria de Blancs de 
Criança; Siós Nature 2020 de 
Costers del Sió, medalla de pla
ta en categoria Negres Joves; i 
Pla del Tet 2018 de Clos Pons i 
Garnatxa de Cérvoles 2018 de 
Cérvoles, medalles d'or i plata. 

Retencions 
de més de 6 
quilòmetres 
cap ala Seu 
i Andorra 
L'operació sortida del pont 
del Pilar es va tancar ahir amb 
400.277 vehicles fora de l'àrea 
metropolitana de Barcelona, el 
80% dels 500.000 previstos, se
gons el balanç del Servei Català 
de Trànsit (SCT). Això va pro
vocar 6,5 quilòmetres de cues 
a I'N-145 a les Valls de Valira 
per entrar a Andorra; els 6 qui
lòmetres d'aturades a la C-14 
a Oliana, 4 quilòmetres més a 
Organyà i 3 més a Ponts, en di
recció la Seu d'Urgell. La marxa 
lenta a Tremp va provocar cues 
de 3 km a la C-1412b. 

FOTO: Diputació Lleida I Nens gaudint dels jocs del nou parc 

Inauguració del Parc de les 
Caragolines a Vilanova 

,. 
El president de la Diputació de 
Lleida, Joan Talarn, va inaugurar 
ahir a Vilanova de Segrià el Parc 
de les Caragolines, un espai que 
rep el seu nom de les dos cara-

golines que es van crear durant 
la pandèmia per fomentar les 
activitats a distància entre els 
infants i que sorgeix d'un procés 
de pressupostos participatius. 
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