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EL MODEL ENERGÈTIC, A DEBAT 

Les línies de Molt Alta Tensió: 
Una necessitat inevitable o 
una especulació econòmica? 
ELS O .... '"'1"\ .. al·leguen que a Catalunya opten per un model de renovables "distribuït" 

i "democràtic" i denuncien que comarques com les Garrigues ja "han 

pagat prou" perquè ja hi passen altres línies d'evacuació d'energia. 
no es podrà produir tota l'energia renovable necessària i que s'haurà 

d' importar. Asseguren, també, que volen consens amb el territori. 

Amb una emergència 
climàtica que per frenar-la 
s'hi arriba tard, el debat 
sobre el model energètic 
que es vol implantar a 
Catalunya segueix sobre la 
taula, amb un altre element 
afegit: les MAT, que han de 
permetre evacuar l'energia 
de fora de Catalunya. És 
especulació econòmica 
o necessitat inevitable? 
Ho responen partidaris i 
contraris a aquestes línies. 

Lleida 
JUDIT CASTELLÀ 

Actualment hi ha projectades di
verses MAT a Catalunya, tres de 
les quals afecten la demarcació 
de Lleida (la del Pallars Jussà, la 
que va del Baix Cinca fins a Mas
quefa passant pel Segrià i les Ga
rrigues i la tercera provinent tam
bé de l'Aragó que creuaria quatre 
comarques de la Plana). 

Aquestes tres línies les projec
ta Forestalia, una empresa que 
"es dedica només a la generació 
i venda de l'energia renovable". 
Per això, fonts de Forestalia con
sultades per aquest diari asse
guren que "l'empresa no espe
cula amb les energies" i que, per 
tant, "no és un fons d'inversió per 
treure'n rendibilitat". Per contra, 
des de la Coordinadora de les 
Garrigues per una eòlica i solar 
sostenibles mantenen que és un 
model que "promou l'oligopoli 
energètic, que va en contra d'un 
model distribuït". Aquestes polí
tiques, defensen des de l'entitat, 
promouran, precisament, que "el 
que pesarà seran les empreses i 
les empreses es fixen on és el sòl 
més barat i on ho poden concen
trar tot". 

Pel que fa a la necessitat 
d'aquestes línies, des de Fores
talia argumenten que "avui Ara
gó és una regió excendentària 
en energia renovable, crea més 
energia renovable de la que pot 

Govern i Diputació hi estan en contra ... 
La delegació del Govern a Lleida i la Diputadó han expressat el seu rebuig a les línies di\lta Tensió 
perquè defensen que no representa el model que volen sobre les energies renvoables. En el cas del 
Govern, s'han fet reunions amb alcaldes per presentar al·legacions a la MAT que uniria el Baix 
Cinca amb Masquefa. / FOTO: Govern 

Forestalia 
al·lega que 
hi ha un 
dèficit ((molt 
important" de 
renovables a 
Catalunya 

consumir". Des d'aquesta pers
pectiva, Forestalia, que té capa
citat per generar més de 10 GW 
en els propers anys en energia 
fotovoltaica i eòlica a l'Aragó, es 

planteja la possibilitat d'evacuar 
aquesta energia al País Basc, Ca
talunya o el País Valencià. "És una 
visió de model de xarxa", insis
teixen les fonts consultades. Uns 
visió que passa per tenir "energia 
renovable i competititva", que 
"ha d'arribar més enllà de les li
mitacions que la xarxa dona". 

Des de Forestalia estan "con
vençuts" que a Catalunya hi ha 
Ul_l "dèficit molt important" en re
novables perquè "no estem com
plint cap dels objectius que Ca
talunya, Espanya i Europa s'han 
fixat". 

"Encara no arribem al 9% de 
l'energia renovable en el nostre 
consum energètic, . i això fa que 
estiguem en una situadó pro
blemàtica per oferir energeria 

Lentitat de les 
Garrigues ho 
vincula a què 
no s, aposta per 
produir -la en 
zones urbanes 
o semi-urbanes 

renovable i competitiva" argu
menten i avisen que "no tindrem 
capacitat com altres territoris a 
Europa per generar l'energia que 
necessitem i l'haurem d'impor-

tar". Per Ía seva banda, Ramon 
Queralt, ca-portaveu de la Coor
dinadora de les Garrigues per una 
eòlica i solar sostenibles, argu
menta que això succeeix perquè 
"no s'aposta per produir energia 
en zones urbanes i semi-urbanes, 
hi ha moltes comarques que sí 
que estem complint, el que hem 
de fer és que tothom compleixi". 

En aquest sentit, denuncia que 
hi ha comarques que "ja han pa
gat la seva quota" per generar 
aquestes energies. Exposa que 
en el cas de les Garrigues, "ja hi 
passen cinc línies d'alta tensió de 
fa anys: dos que venen de l'Aragó, 
dues d'Ascó i la que ve de Magra
ners". Per això, Queralt denuncia 
que les Garrigues és la comarca 
"més castigada" i que ara "tam
bé s'hi hauran de sumar les dues 
que es projecten". 

CONSENS 

Des de les entitats del territo
ri es clama consens i diàleg. Des 
de Forestalia s'assegura que s'in
tentarà "que es pugui negociar i 
consensuar tant amb el territo
ri com amb els governs" perquè 
"som conscients de la reacció del 
territori". A més, admeten que 
"és evident que hi ha un impac
te paisatgístic'', però asseguren 
que amb aquestes tres línies es 
podrien aportar al voltant de 
7.300 MW cap a Catalunya i que 
si aquesta energia s'hagués de 
produir en parcs fotovoltaics es 
necessitarien 12.000 o 13.000 
hectàrees per instaHar-los i això 
comportaria un impacte entre 7 
i 8 vegades superior a les línies, 
perquè també necessitarien lí
nies d'evacuació. 

Amb tot, l'únic punt on, encara 
que sigui de paraula, coincideixen 
partidaris i detractors és que hi 
ha d'haver consens territorial. Les 
accions s'hauran d'anar veient 
perquè, precisament, aquest és 
l'element clau que ha posat sobre 
la taula el debat energètic. 
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EDITORIAL: La implantació de les renovables 

E 
I debat sobre la implantació de les renovables està més viu que 
mai i no és per menys. D'aquí uns anys, quan tanquin les nu
clears, l'energia haurà de sortir d'algun lloc i no valdran excu

ses. Ara bé. Ni s'entenen algunes posicions maximalistes _sobre les 

renovables ni es pot acceptar tot sobre la premissa de la falta de 

projectes. I això és més o menys el que passa a Catalunya. El Govern 

ha aprovat un decret que posa molts condicionants a la implantació 

dels parcs solars i eòlics, amb l'obligatorietat de comptar almenys 

amb el 50% dels terrenys que haurien d'ocupar i amb l'oferiment 

del 20% del projecte a la participació local. Alhora aposta per l'au-

ERMENGOPOLYS 

toconsum i per la instal·lació de plantes de menys de cinc MW de 
potència. En paral·lel, ja s'han presentat quatre projectes que por

tarien l'energia des d'Aragó amb línies d'alta tensió per Tarragona i 

el Pla de Lleida i una altra que travessaria quatre municipis del Jussà 

i es quedaria a Isona. El que aquest país ha de decidir és què vol ser 

de gran. Si vol ten ir sobirania energètica (i això difícilment s'acon

segueix amb petits projectes) o si vol comprar l'energia a fora . I en

cara que en els dos casos s'ha de vetllar per preservar al màxim el 

territori el que és evident és que una i altra fórmula l'afecten d'una 
manera o altra. Si no s'entén això el futur no pinta gaire bé. 

ndex d'avui 

RECOMANACIONS 
DE BONA FE 

E I panorama pinta negre. Primer 
perquè les dades de contagis de 
Covid comencen a preocupar . 

seriosament les autoritats sanitàries 
i, segon, perquè posar-se malalt ara 
per ara podria considerar-se com un 
esport de risc. CAP saturats, proves 
PCR que s'han d'agendar a contactes 
directes de positius i que no arriben 
mai, sanitaris que esbufeguen de 
tanta feina que suporten i podríem 
continuar enumerant problemes fins 
d'aquí dos hores. Salut deia diven
dres que recomanava no celebrar 
sopars de Nadal. Recomana? Des de 
quan esperem que tots fem cas i ens 
quedem sopant a casa 7 O directa
ment es prohibeixen certes activitats 
o les recomanacions seran un brindis 
al sol. Si la situació requereix algunes 
restriccions que les implementin ja, 
tal com va prometre Salut si les da
des es capgiraven de nou. I ho han 
fet, però compte; no només l'hosta
leria ha de pagar també ara les con
seqüències d'una tornada gairebé a 
l'antiga normalitat. Quin sentit té no 
poder anar a un restaurant si puc 
entrar a una botiga de roba o a un 
supermercat a rebentar de gent? Fa 
gairebé dos anys que ens trobem en 
aquesta situació. Posem d'una vega
da per totes la lògica al capdavant de 
les mesures. Allò que sigui necessari 
ho acatarem, però amb sentit comú 
si us plau. Que d'inseguretat i decisi
ons dubtoses ja n'hem viscut massa. 
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JxCat demana no "cedir un bri 
sobre la immersió"-i Illa rebutja 
polititzar les escoles i el català 
Sindicats i entitats per la llengua acusen Educació d'haver-se 
((rentat les mans" en el.cas de l'ordre judicial de Canet -de Mar 
Balaguer I Tremp 
ACN 

El secretari d'organització de 
Junts per Catalunya (JxCat), David 
Sa Idoni, es va referir al cas de l'es
cola de Canet de Mar, obligada 
pel TSJC a fer el 25% de les clas
ses en castellà en una aula de P-5. 

"És aquí i en casos com aquest 
on hem de ser irreductibles en 
el nostre compromís. No podem 
donar el braç a tòrcer, ni cedir un 
bri del que hem aconseguit. Hem 
d'aplicar la llei que tenim a Cata
lunya, que és la immersió lingüís
tica", va expressar Saldoni aquest 
dissabte en un acte de JxCat a Ba
laguer. 

El secretari d'organització de 
Junts va reclamar "ser exigents" 
amb el Govern, però també amb 
l'ús de la llengua. "L'ús del català 
comença amb nosaltres matei
xos. Això ho hem de tenir ben clar 
i present", va constatar Saldoni. 

El secretari d'organització de 
JxCat va reiterar que la forma
ció vol ser "un projecte útil per 
a la independència" amb la seva 
presència a totes les institucions 
i així esdevenir la primera força 
municipalista el 2023. 

Per la seva banda, la conselle
ra de Drets Socials, Violant Cerve
ra, va apostar per "engrandir" les 
llistes de Junts a les municipals i 
així aconseguir la independència. 

"Si volem aconseguir la inde
pendència hem de ser cada vega
da més forts, créixer com a partit, 
i engrandir les llistes d'arreu els 
942 municipis de Catalunya", va 
reflexionar en veu alta Cervera. 

ILLA DEMANA NO POLITITZAR 

El president del PSC-Units al Par
lament, Salvador lila, va reclamar 
aquest dissabte "deixar treballar" 
els professionals de l'educació 
arran de la polèmica viscuda a 
Canet de Mar. "Fan un mal ser
vei a Catalunya, a les escoles i a la 
defensa del català aquells que en 
polititzen el seu ús", va apuntar 
lila després de visitar l'Hospita l 
del Pallars en el marc d'una visita 

FOTO: @oscarordeig I El líder del PSC, Salvador lila, en una visita ahir a una botiga històrica a Salàs de Pallars 

de dos dies al Pallars Jussà i la Val 
d'Aran. "Prou de polititzar l'en
senyament i la llengua a les esco
les de Catalunya. Deixem que els 
responsables dels centres educa
tius facin la seva feina", va insis
tir el líder del PSC, que també va 
voler recordar que les sentències 
judicia ls sobre educació a Cata
lunya "s'han de complir i s'estan 
complint". 

"El català ha de ser llengua ve
hicular a l'educació, ho està sent 
i està funcionant bé. Defensar el 
català no vol dir atacar el caste
llà", va voler deixar clar lila. "Els 
socialistes treballarem perquè els 
professionals dels centres edu
catius puguin fer la seva feina en 
pau i defensarem que les llengües 
han de ser una eina de comunica-

ció, i no una barrera ni una font 
de confrontació", va sentenciar 
el president del Grup Socialista al 
Parlament. 

Sobre la situació de la pandè
mia, illa va fer una "crida a la pru
dència" per l'augment de casos a 
Cata lunya i va constatar un cop 
més que "el camí de sortida és la 
vacunació". 

SINDICATS ACUSEN EDUCACIÓ 

Els sindicats lntersindical, US
TEC-STEs IAC i SEPC i la Plata
forma per la Llengua van acusar 
auquest divendres el Departa
ment d'Educació de " rentar-se 
les mans" en el cas de l'escola de 
Canet de Mar. Les entitats consi
deren "sorprenent" que des del 
Govern es traspassi la responsa-

bilitat a la direcció del centre, "a 
la qual insten a executar la sen
tència". Després d'advertir que 
aquesta sentència no serà " l'últi
ma" que rebrà una escola, recla
men al conseller d'Educació que 
assumeixi " les responsabilitat in
herents al càrrec", abandoni " les 
excuses" i lideri "la defensa i la 
resposta" a aquests "atacs recu
rrents" a la llengua catalana. 

En un comunicat les quatre en
titats alerten que organitzacions 
contràries a la immersió i el po
der judicial espanyol "s'han aliat 
per atacar, de nou, l'educació ca
talana". Alhora recorden que tant 
el Tribunal Constitucional com la 
Lomloe atorguen les competèn
cies en matèria lingüística i edu
cativa a les autonomies. 

El PP equipara . 
la situació amb 
l'Alemanya nazi 
i Cs ho titlla 
d'"apartheid" 
La vicesecretària d'Organit
zació del PP, Ana Beltran, 
va equiparar ahir la situació 
d'"assetjament" que viu una 
família a Canet de Mar per 
demanar més classes en cas
tellà amb el que es vivia a Ale
manya nazi, i es va pregun
tar si s'acabarà marcant a la 
gent "amb braçalets com els 
jueus". El president del PP, Pa
bla Casada, va parlar "d'apar
theid lingüístic" a Catalunya i 
va demanar a Sanchez "apli
car amb fermesa" la Consti
tució, mentre que la líder de 
Cs, lnés Arrimadas, va dir que 
la manifestació a Canet "és el 
més semblant a un apartheid 
i a un règim totalitari". 

u u a rev1 arà 
la decisió del 
Supren1 obre 
la immcr ió 

La consellera d'Acció Exte
rior i Govern Obert, Victòria 
Alsina, va anunciar ahir que 
el Consell d'Europa revisarà 
si la decisió del Suprem so
bre la immersió lingüística 
vulnera la Carta Europea de 
les Llengües Regionals o Mi
noritàries (CELROM). Alsina 
va enviar una carta a la pre
sidenta del comitè del CEL
ROM per denunciar aquest 
nou "atac judicial" al català i 
ja ha rebut resposta. "En la 
propera revisió es miraran 
amb lupa aquest fet", va dir. 
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La DOMINGO 12 DE DICIEMBRE DE 2021 
Si desea la reseña de su cumpleaños, matrimonio o nacimiento de su hijo o algún 
familiar, envíenos sus dates adjuntando una fotografia y le complaceremos sin ningún 
cargo. No se publicaran fotomontajes, fotograñas retocadas o carentes de un mínima 
de calidad. Los originales deberan entregarse a La Mañana, 48 horas antes del dia de 
su publicación. Puede dirigirse a nuestras oficinas en la calle Príncep de Viana, 27-29 
de Lleida, o por correo electrónico: vidasocial@lamanyana.cat 

VIDA SOCIAL 

El Reial Aeri Club de Lleida, de celebració 
El Reial Aeri Club de Lleida va celebrar ahir la festa de la seva patrona, la Verge de Loreto, amb una 
missa que va comptar amb l'assistència d'unes trenta persones, i la condecoració com a soci d'honor 
de Josep Pané per la seva trajectòria dins l'entitat. L'acte es va completar amb una exhibició de l'avió 
emblemàtic de l'aeroclub, la 'Pipper }3~ que s'ha restaurat recentment. · 

Dinar de Nadal de l'ONCE a Margalef 
El Palau de Margalef va ser l'escenari ahir del tradicional dinar de Nadal que va reunir als afiliats de 
l'ONCE a Lleida, en un ambient festiu i distés. 

Castellserà organitza un. taller 
El municipi de Castellserà va acollir divendres un taller sobre 
llibertat i diversitat a càrrec de la Pilar, membre de l~ssociació 
Colors de Ponent. 

Acte simbòlic per reconèixer 
les dones ciclistes afganeses 
Lleida va acollir ahir un acte simbòlic per les dones ciclistes 
afganeses qúe havia de consistir en una pedalada solidària amb 
sortida des del Centre Cívic de Balàfia que no van poder fer perquè 
no se'ls va donar el permís. 

Campanya 'Avança't al Nadal' 
I:A.juntament de la Pobla de Segur ha fet entrega de la Gran Panera 
de la campanya 'Avança't al Nadal' a la guanyadora, Conchita Gasia. 
Enhorabona! 

• 
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