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L'Estat \tomba' l 00 projectes 
sol·licitats amb fons europ·eus 
a Lleida per falta de pressupost 
Són propostes emmarcades dins el programa 'DUS 5000' per 
a iniciatives d'energia neta a municipis amb repte demogràfic 
l'Estat ha tombat els 
fons Next Generatfon a la 
majoria de pobles de Uelda 
I ha desestimat més de 100 
propostes d'ajuntaments 
I consells comarcals per a 
projectes d'enersla neta 
locals corresponents al 
Prosrama 'DUS 5000' en el 
marc del Pla de Regeneració 
I Repte Demogràfic del 
Pla de Recuperació, 
Transformació I Resiliència 
p r falta de diners. 

Lleida 
REDACCIÓ 

Aquesta decisió s'ha donat a 
conèixer a través d'una resolució 
de l'Institut per a la Diversificació 
i Estalvi de l'Energia (IDAE) per la 
qual a partir del 12 de desembre 
del 2021 es van desestimar tots 
els projectes que es van presen
tar per "indisponibilitat de pres
supost" en funció d'un Reial De
cret 692/2021 de 3 d'agost pel 
qual"es regula la concessió direc
ta d'ajudes per a inversions a pro
jectes singulars locals d'energia 
neta a municipis de repte demo
gràfic", segons detalla la mateixa 
resolució. 

La notícia contrastà amb les 
declaracions que va fer la Secre
taria d'Estat d'Energia del govern 
espanyol, Sara Aagesen, durant 
la presentació de la convocatòria 
dels ajuts el novembre del 2021 
que van néixer amb un pressu
post inicial de 75 milions d'euros. 
Llavors, Aagesen va assegurar 
que la convocatòria continuaria 
oberta durant el 2022. La resolu
ció, però, posa en evidència com 
els diferents projectes presentats 
a la demarcació de Lleida aquest 
any, han estat desestimats encara 
que la secretaria manifestava que 
el programa d'ajuts disposava 
d'un "gran recurs" pressupostari 
i que ja tenien reservats 150 mi
lions d'eu ros. 

De fet, Aagesen va aassegurar 
que "tenim nova dotació pres
supostària per anar reinjectant 
quan vagin aflorant més projec
tes". Per la seva banda, el director 
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FOTO: lM I Projecte de telecabina d'Espot per optar als Next Generation 

La Secretaria d'Energia, 
Sara Aagesen, va garantir la 

continuïtat de la convocatòria i 
la seva dotació pressupostària 

• 
de I'IDAE, Joan Groizard, va expli
car que en els pressupostos del 
2022 hauria mes dotacions desti
nades a finançar projectes d'ener
gia neta locals. 

Dels 335 expedients que s'han 
desestimat ·a tota Catalunya (la 
comunitat més perjudicadat 105 

corresponen a propostes de mu
nicipis de Lleida, 2 d' Entitats Mu
nicipals Descent ralitzades i 3 de 
Consells Comarcals (vegeu llistat 
adjunt). 

En el conjunt de l'Estat espan
yol s'han desestimat un total de 
1.078 expedients. 

AGER 
AITONA 
ALBATÀRREC 
ALBESA 
ALGUAIRE 
ALINS 
ALMATRET 
ALMENAR 
ANGLESOLA 
ARBECA 
ARTESA DE LLEIDA 
ARTESA DE SEGRE 
ASPA 
BAIX PALLARS 
BARBENS 
BASSELLA 
BELIANES 
BELL-LLOC D'URGELL 
BELLAGUARDA 
BELLCAIRE D 'URGELL 

BELLVÍS 
BENAVENT DE SEGRIÀ 
BOSSÒST 
BOVERA 
CAMARASA 
CASTELLAR DE LA RIBERA 
CASTELLDANS 
CASTELLNOU DE SEANA 
CERVIÀ DE LES GARRIGUES 
CIUTADILLA 

CONCA DE DALT 
CONSELH GENERAU D'ARAN 
CONSELL COMARCAL DEL 
PALLARS JUSSÀ 
CONSELL COMARCAL DEL 
PALLARS SOBIRÀ 
EL PONT DE SUERT 
EL SOLERÀS 
ELS OMELLONS 
ELS TORMS 
EMD DE BALDOMAR 
EMDDEGERB 
ES BÒRDES 

ESPOT 
FARRERA 

FORADADA 
FULLEDA 
GIMENELLS I EL PLA DE LA 
FONT 

GOLMÉS 
GRANYANELLA 
IVARS D'URGELL 

JOSA I TUIXÉN 
JUNEDA 
LALBI 
LA FLORESTA 
LA FULIOLA 

LA GUINGUETA D'ÀNEU 
LA PORTELLA 
LA SENTIU DE SIÓ 
LA TORRE DE CAPDELLA 
LA VALL DE BOI 
LA VANSA I FÓRNOLS 
LES VALLS DE VALIRA 
LLADURS 
LLARDECANS 
LLAVORSÍ 
LLOBERA 
MAIALS 
MASSALCOREIG 
MASSOTERES 
MENÀRGUENS 
MONTELLÀ I MARTINET 
NAUT ARAN 
NAVÈS 
ODÈN 
OLIOLA 
OLIUS 
PENELLES 

PINELL DE SOLSONÈS 
PINÓS 
PLANS DE SIÓ 
PONTS 
PREIXENS 
PUIGVERD DE AGRAMUNT 
PUIGVERD DE LLEIDA 
RIALP 
RIBERA D'ONDARA 
RIBERA D'URGELLET 
RINER 

ROSSELLO 
SANAÜJA 
SANT GUIM DE FREIXENET 
SARROCA DE LLEIDA 
SORIGUERA 
SORT 
SOSES 
TARRES 

TARROJA DE SEGARRA 
TERMENS 

TORÀ 
TORREBESSES 
TORREFETA I FLOREJACS 

TORREGROSSA 
VALLBONA DE LES MONGES 
VALLFOGONA DE BALAGUER 

VILA SANA 
VILAGRASSA 

VILANOVA DE BELLPUIG 
VILANOVA DE LA BARCA 
VILANOVA DE MEIÀ 

VILANOVA DE SEGRIÀ 
VINAIXA 
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I? Espai dels Canals 
d'Urgell renova el 
discurs museogràfic 

FOTO: Oriol Bosch (ACN) I Una de les sales del museu 

!.:'Espai Cultural dels Canals d'Ur
gell (ECCU) ultima els detalls de 
les sales que renovaran el dis
curs museogràfic amb una pro
posta immersiva audiovisual. 
Pantalles de grans dimensions 
envolten la sala de les colum
nes i projectaran continguts que 
destaquen per l'espectacularitat 
i les emocions. 

Maribel Pedrol, directora de 
l'Espai, diu que l'objectiu és ex
plicar el projecte de futur de Ca
nal: la modernització, després 
de fer el recorregut que parteix 
de la història de finals del segle 
XIX amb la construcció de la in
fraestructura. La visita s'acabarà 
a la 'sala de la gent', on a través 
d'una projecció es donarà veu 

als protagonistes del canal. !.:'EC
CU ha rebut enguany prop de 
3.000 visitants i amb la reforma 
es vol doblar aquesta xifra. 

Dimecres i dijous d'aquesta 
setmana I'ECCU organitza unes 
jornades de portes obertes 
adreçades a les escoles de les 
S comarques regades pel Ca
nal d'Urgell. Segons ha explicat 
Maribel Pedrol l'objectiu és do
nar a conèixer entre els docents 
la tipologia de visites i totes les 
activitats complementaries que 
ofereixen. Després de recuperar 
l'activitat enguany, un total de 
23 escoles amb més de 43 grups 
han passat per I'ECCU de mane
ra que en tot el 2022 s'ha arribat 
gairebé als 3.000 visitants. 

Pallarsactiu es planteja 
l'opció de produir malta al 
Jussà per a cervesa artesana 
Pallarsactiu ha visitat la malte
ria "Monferrato" a la regione 
de Crocetta a Villafranca d'Asti 
a Itàlia per tal de comprovar in 
situ les instaHacions, la manéra 
de treballar, conèixer el proce
diment i l'ús de la maquinària 
per tal de veure la seva viabili
tat i possibilitats de replicar-ho o 
adaptar- ho al Pallars Jussàl. 

A finals de 2020 des de Pallar
sactiu van entomar el projecte , 
iniciat de feia temps, per fer una 
malteria artesana al Pallars però 
aquest cop cercant la possibili
tat de fer-la viable amb una mi
da petita i amb una maquinària 

· diferent a l'estudiada en ante
riors ocasions. Per fer-ho. s'ha 

treballat amb una empresa que 
construeix màquines monobloc 
que fa la · majoria de proces
sos de transformació del cereal 
a malt en el mateix contenidor, 
estalviant temps i fent sempre el 
mateix tipus de malt sense patir 
canvis en l'elaboració. 

Aquesta maquinària es tro
ba a Itàlia i és on van fer la pro
va de malta pallaresa entre el 
2021- 2022. En aquest període 
van enviar més de 5 tones d'ordi 
malter pallarès a Itàlia perquè el 
transformessin en malta i retor
nés. Aquesta primavera el malt 
pallarès va arribar i S cervesers 
artesans del territori l'han pro
vat amb resultats molt positius. 

FOTO: JuntsxCat I La trobada d'alcaldes amb diputats va tenir lloc ahir a Bovera 
--------- ----- -- --- -·--

Reunió d/ alcaldes de les 
Garrigues i el Segrià pels 
ajuts del fons nuclear 
Estudien el procediment per tal que 
19 n1unicipis de Lleida se'n beneficiïn 
Reunió ahir a Bovera d'alcaldes I alcaldesses dels 19 
municipis afectats amb diputats al Parlament de catalunya 
per tal d'analitzar les esmenes presentades. 

Bovera 
REDACCIÓ 

Diputats de diferents formacions 
polítiques es va reunir ahir a Bo
vera amb alcaldes i alcaldesses del 
territori per abordar les esmenes 
que s'han fet al Fons de Transició 
Nuclear, i que ja ha aprovat el Par
lament i per analitzar els mecanis
mes parlamentaris que es duran a 
terme per incloure com a benefi
ciaris els 19 municipis afectats de 

les Garrigues i el Segrià. 
Aquesta modificació legislati

va permetrà augmentar del 20 al 
50% el Fons de Transició Nuclear 
i ampliar el radi d'acció de muni
cipis beneficiats a 30 quilòmetres 
respecte de les centrals d'Ascó 
(Ribera d'Ebre) i Vandellòs (Baix 
Camp). La trobada, que va tenir 
l'alcalde de Bovera, Òscar Acero, 
com a amfitrió, va comptar amb 
la participació de la majoria d'al-

Art for Change de "la Caixa" 
tria dos projectes artístics de 
transformació social a Lleida 
la Fundació "la Caixa" destinarà 
prop de 146.000 euros a impulsar 
8 projectes seleccionats a Cata
lunya en la convocatòria d'Art for 
Change, que s'obre cada any. En 
total, s'han seleccionat 20 inicia
tives que es materialitzaran amb 
una dotació final de 445.680 eu
ros. Aquesta convocatòria ofereix 
ajuts a projectes artístics de'disci
plines com les arts plàstiques, la 

-fotografia, el vídeo, la música, la 

literatura, el teatre, la dansa i el 
circ que fomentin ~I paper actiu 
de col·lectius en situació de vul
nerabilitat. 

A Lleida s'han seleccionat dos 
projectes. El primer d'ells, de l'ar
tista Alícia Santamaria, en col·la
boració amb el Centre d'Art la 
Panera, es titula Per amor. Dotat 
amb 23.950 euros i amb un im
pacte directe en 75 persones, la 
iniciativa consisteix en la creació 

caldes i alcaldesses del territori 
que va quedar exclòs dels ajuts 
del fons nuclear. 

Les diputades de Junts Anna 
Feliu i Irene Negre es van com
prometre a emprendre els meca
nismes parlamentaris correspo
nents per poder incloure Lleida al 
redactat i que, per tant, aquests 
19 municipis del Segrià i les Ga
rrigues que es troben a menys de 
30 quilòmetres de les centrals, es 
puguin beneficiar d'aquest canvi 
legislatiu, que ampia el radi d'ac
ció inicial de 10 quilòmetres res
pecte de les centrals nuclears. 

de peces de ceràmica amb l'ob
jectiu d'activar emocions des de 
la reflexió sobre les cures. Dirigit 
especialment a persones cuida
dares no professionals, es pretén 
generar un espai de suport mutu. 

El segon projecte, la peça es
cènica El que és nostre, obra de 
l'artista Albert Baldomà, es mate
rialitzarà amb el suport de 25.000 
euros i arribarà a 4S person~s. 
Enfocat en els temporers de la co
llita de la fruita, té com a finalitat 
trencar els estereotips sobre les 
persones migrants, posant èmfa
si en el xoc cultural que comporta 
per a un immigrant arribar a Ca
talunya per treballar i viure. 
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