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COMARQUES

Lleida podria perdre fins a tres
escons amb la nova llei electoral

Endesa, a judici per tallar la llum a
un veí de la Pobla de Segur
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ENERGIA LA POLÈMICA REFORMA ESTATAL

LaUEamenaçad’intervenirpelfreales
renovablesilasolucióalspurins,perconcretar
Creu que la reforma no permet assolir l’objectiu europeu || El PP afirma que l’acord Generalitat-Estat
que va anunciar Pelegrí encara no està tancat i la conselleria diu que “ja hi ha mesures previstes”
ÒSCAR MIRÓN

R. RAMÍREZ

❘ LLEIDA ❘ La Comissió Europea
(CE) adverteix Espanya sobre el
fre a les energies renovables i
amenaça d’intervenir si l’Estat
incompleix l’objectiu comunitari de cobrir almenys un 20% del
consum energètic amb fonts renovables el 2020. Així es desprèn d’una resposta parlamentària del comissari europeu
d’Energia, Günther Oettinger.
Arran d’una pregunta de l’eurodiputat de CiU RamonTremosa
sobre el tancament de plantes
de purins, Oettinger afirma que
“quan un Estat membre es desvia de la trajectòria que obligatòriament ha de seguir cap a
l’objectiu del 2020, la Comissió
pot prendre mesures per resoldre aquesta deficiència”.
La resposta parlamentària, del
14 de març, assenyala que “la
Comissió segueix de prop la reforma del sector elèctric” a Espanya i analitza com afecta el
desenvolupament de les renovables. Segons el text, les conclusions no són satisfactòries.
“El mètode d’anàlisi indica que
amb les mesures estratègiques
vigents a Espanya no n’hi ha
prou, per si soles, per assolir l’objectiu d’un 20% de renovables
per al 2020”, afirma el comissari. Oettinger no precisa quina
podria ser la intervenció de la
CE.Tanmateix, l’incompliment
de directives europees pot comportar sancions i retallades de
fons als països infractors.
Aquestes declaracions arriben quan l’amenaça de retallades ha portat al tancament provisional de les 29 plantes de pu-

rins de tot Espanya, entre les
quals la d’Alcarràs, la de Miralcamp i les dos de Juneda.Al projecte de retallades d’Indústria,
que afecta totes les renovables,
s’hi suma el fet que les instal·lacions ja en servei han cobrat
aquest mes només el 25% de les
retribucions encara vigents (vegeu SEGRE de divendres), una
situació que es repetirà en pròxims mesos.Així mateix, la imposició de peatges a l’energia solar per a autoconsum ha fet inviable que particulars instal·lin
panells amb aquesta finalitat,
mentre que desenes de projectes per a parcs eòlics, plantes de
biogàs i biomassa i horts fotovoltaics a Lleida estan paralitzats des del 2012, quan es va
suspendre l’assignació de primes

LES CLAUS

L’objectiu de la UE
❚ Els objectius de la política energètica europea, coneguts com
“20-20-20”, passen per assolir
l’any 2020 una reducció del 20%
en el consum energètic i que un
20% de l’energia consumida procedeixi de fonts renovables.

Implantació a Espanya
❚ La Comissió Europea qüestiona
que la política energètica d’Espanya permeti assolir els objectius
comunitaris. L’associació del sector de les renovables APPA situa
que la implantació d’aquestes
fonts d’energia quedaria entre un
12,6 i un 17,1% del total per a
l’any 2020, per sota de l’objectiu
comunitari.

PROJECTES PARALITZATS

Desenes de projectes
d’energies renovables a
Lleida estan paralitzats
des de fa dos anys
del règim especial. El que es va
inaugrar des d’aleshores, com
els molins delVilobí II i les plantes de biogàs d’Almenar iTorregrossa, ja tenia assignada la seua retribució abans que l’Estat
les suspengués sense nova data.
La reforma comporta també
el problema de gestionar les
400.000 tones a l’any de purins
que rebien les quatre plantes tancades a Lleida. La solució encara està per concretar, després
que el conseller d’Agricultura,

Plantes de purins

Imatge d’arxiu de la planta de Guascor, a Alcarràs.

Josep Maria Pelegrí, anunciés la
setmana passada un “principi
d’acord” amb el ministeri d’Agricultura si el tancament temporal de les plantes es converteix
en definitiu. En aquest cas, Pelegrí va dir que hi haurà mesures de gestió amb càrrec a l’Estat, sense precisar quines (vegeu
SEGRE de dissabte).Aquest diari va intentar sense èxit ahir demanar la versió del ministeri.
El diputat del PP per Lleida
i president de la comissió d’Agri-
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TORREFARRERA

cultura del Congrés, José Ignacio Llorens, va afirmar que hi ha
diferents opcions en estudi, sense que encara s’hagi concretat
quin tipus de mesures aplicar.
Per la seua part, la conselleria
va assegurar que “sí que hi ha
mesures previstes” si no reobren
les plantes i va insistir que és
el ministeri qui les ha d’anunciar.
“Va ser una negociació directa entre el ministre i el conseller”, va insistir el departament.

❚ Representants dels sindicats i
associacions agràries prossegueixen la seua reivindicació d’una
moratòria de dos anys a la retallada a les retribucions que les
plantes de purins reben per generar electricitat, i que convertiria el tancament provisional de
les 29 plantes de tot Espanya (entre les quals les 4 de Lleida) en
definitiu.

Urgència
❚ Les organitzacions agràries adverteixen que ja hi ha explotacions que aboquen per sobre del
límit legal i que el problema pot
agreujar-se en un mes, quan es
reduiran les opcions per aplicarlos en cultius.

INFRAESTRUCTURES AEROPORT D’ALGUAIRE

Primer hotel de la
cadena Ibis Styles
a Catalunya

Air Nostrum ven bitllets
per als seus vols d’estiu

❘ TORREFARRERA ❘ El primer hotel de
la marca Ibis Styles a Catalunya
ha obert a Torrefarrera. La cadena, propietat del grup Accor,
té establiments a Madrid, Aragó, Galícia i la Rioja i uns altres
dos a Lleida sota les marques
Ibis i Ibis Budget.
El nou hotel de Torrefarrera,
que funciona en règim de franquícia, disposa de 46 habitacions, connexióWi-Fi gratuïta i accés directe des de l’autovia A2.

❘ LLEIDA ❘ La companyia aèria Air
Nostrum ha posat ja a la venda,
a través del portal a internet
d’Iberia, bitllets per als vols d’estiu que comuniquen l’aeroport
d’Alguaire amb Eivissa i Menorca. Aquests trajectes se sumaran durant la campanya estiuenca a la línia regular entre Lleida i Palma de Mallorca, l’única
que opera durant tot l’any a l’aeroport lleidatà. L’inici de la venda de bitllets per als vols d’estiu d’Air Nostrum coincideix

El nou hotel de la cadena Ibis a Torrefarrera.

amb el final de la temporada
d’hivern del turoperador britànic, que organitzarà aquest diumenge els seus últims vols des
de Londres (Gatwick) i Manchester.
Cal recordar que la companyia, que prepara ja la pròxima
temporada d’hivern a Alguaire
juntament amb Aeroports de
Catalunya, va posar fi fa dos setmanes als trajectes a Alguaire
des de Birmingham, Bristol i
Southampton.

