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Sort celebra una fira
d’artesania nadalenca
❘ SORT ❘ El col·lectiu Petit Moi-
xó de Sort organitzarà dissab-
te amb la col·laboració de
l’ajuntament de la capital del
Pallars Sobirà la fira d’arte-
sania Pura Creativitat, on els
visitants podran trobar pro-
ductes artesans típics del Na-
dal.

Agramunt preveu
utilitzar antics dipòsits
❘ AGRAMUNT ❘ L’ajuntament
d’Agramunt pretén tornar a
utilitzar els antics dipòsits
d’aigua del Parc del Convent
per disposar de més capaci-
tat d’emmagatzematge i redu-
ir el cost elèctric de la impul-
sió. Per a això ha sol·licitat
una subvenció a la Diputació
per un import de 30.000 eu-
ros.

Llums deNadal de baix
consuma les Borges
❘ LES BORGES BLANQUES ❘ Les Bor-
ges Blanques va posar en
marxa ahir l’enllumenat de
Nadal, les figures del qual es-
tan compostes per primera
vegada únicament per LED,
de menor consum que les an-
tigues bombetes. L’ajunta-
ment ha substituït progressi-
vament l’antic enllumenat,
per al qual incorpora aques-
ta tecnologia i que funciona-
rà durant 33 dies.

Projecte per a les
piscines de la Granja
❘ LAGRANJA ❘ La Granja d’Escarp
ha aprovat un projecte per mi-
llorar el tractament de l’aigua
de les piscines valorat en
21.651 euros.

La zona de Figuerola d’Orcau on s’han expropiat els terrenys per a una subestació de la MAT.
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REDACCIÓ
❘ LLEIDA ❘ El ple del Parlament va
aprovar ahir per primera vega-
da unamoció contrària a la cons-
trucció de la línia de molt alta
tensió entre Peñalba i Isona, que
projecta Red Eléctrica de Espa-
ña i per a la qual ja s’han expro-
piat algunes finques a Figuero-
la d’Orcau. La votació va arri-
bar arran d’una moció defensa-
da per la Candidatura d’Unitat
Popular (CUP) en la qual es va
aprovar “establir les bases per
construir un pacte nacional per
a la sobirania energètica”; tam-
bé instar la Generalitat a redu-
ir en un 25% el seu consum
d’energia abans del 2020 i re-
butjar la reforma del sector de
l’energia que promou el minis-
teri d’Indústria. Els diputats
d’ICV van presentar una esme-
na a la moció per incorporar el
rebuig de la construcció de la
MAT del Pallars i van votar a fa-
vor d’aquesta moció (en con-
tra de la línia elèctrica) CiU,
ERC, ICV i la CUP,mentre que
el PSC i C’s s’hi van abstenir i el
PP hi va votar en contra.

La moció implica un posici-
onament polític de la cambra ca-
talana contra les noves línies de
tensió molt alta que projecta el
Govern a través de REE, empre-
sa de la qual participa. Els dipu-
tats van votar majoritàriament
en contra tant de la MAT del Pa-
llars com de la Secuita, aTarra-
gona. En canvi, CiU, amb majo-
ria a la cambra, va votar a favor

El Parlament avala l’oposició del
territori a laMAT del Pallars Jussà
CiU, ERC, ICV i la CUP aproven un text en contra de la línia i el PSC s’hi absté
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de la línia de Santmenat-Besca-
nó, a Girona.

La votació va ser confusa (fins
i tot diputats d’ICV van creure
durant unes hores que no s’ha-
via aprovat la seua esmena) i es
va saldar amb 84 vots a favor del
text d’ICV, 23 vots en contra i
20 abstencions. En total van ha-
ver de sotmetre’s a votació 18
punts entre mocions i esmenes.
El projecte està a l’aire a l’espe-
ra de definir les prioritats del
Govern.

■ Alguns punts de la moció
sobre la sobirania energètica
van haver de votar-se en el
ple d’ahir fins a en tres oca-
sions perquè els grups van te-
nir moments de confusió.
Després de la votació, la ma-
teixa presidenta del Parla-
ment, Núria de Gispert, va

admetre que l’havia deixat
molt cansada i per error va
aixecar la sessió quan enca-
ra hi havia un punt més a l’or-
dre del dia. El Parlament va
rebutjar demanar una audi-
toria energètica independent
i instar el Govern a tancar les
nuclears abans del 2020.

Caosen la votació, quevahaver
de repetir-se fins a tres vegades

Boí i Tavascan
s’estrenen i
s’uneixen a la
resta de pistes
Obren els 11
complexos d’esquí

NEUTEMPORADAD’ESQUÍ

Boí Taüll va rebre desenes d’esquiadors estrenant la temporada.

❘ LLEIDA ❘ El Pirineu de Lleida ofe-
reix durant el pont les onze es-
tacions d’esquí alpí i nòrdic des-
prés de l’inici de temporada de
Boí Taüll i Tavascan, les estaci-
ons quemés han tardat i que van
obrir ahir les seues instal·laci-
ons al públic. Quant a l’esquí
nòrdic,Aransa iVirós comença-
ran previsiblement avui. La res-
ta ja van començar la tempora-
da entre el 23 i el 30 de novem-
bre. BoíTaüll va rebre ahir de-
senes d’esquiadors i preveu as-
solir al llarg de tota la tempora-
da uns 128.000 forfets, la qual
cosa suposaria un 40%més que
l’any passat. El turisme confia
en un nivell de reserves del 80%
de mitjana a les zones d’esquí
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(on es preveu que predomini el
bon temps) i entre el 40 i el 60%
a la resta de les comarques de
Lleida.

Quant als gruixos, les neva-
des i la producció de neu artifi-
cial han permès acumular fins a
185 centímetres de neu, per
exemple, en cotes altes de Ba-
queira Beret.

A les estacions del Pallars hi
ha gruixos màxims d’entre 120
i 140 centímetres.

D’altra banda, també serà del
80% l’ocupació a les cases de
turisme rural durant el pont.
D’altra banda, la Pobla de Segur
acollirà aquest cap de setmana
Firaski, el principal atractiu de
la qual és el mercat de segona

mà de material d’esquí i d’es-
ports de neu.

Arriba la boira densa

D’altra banda, les comarques
del pla van registrar les prime-
res boires d’alta densitat, espe-
cialment als extrems de la jor-
nada.A última hora de la tarda,
la densitat de la boira va com-

plicar la visibilitat a diverses car-
reteres i el Servei Català del
Trànsit va advertir de la dificul-
tat de circular en trams de l’au-
topistaAP-2 entre Soses i June-
da; l’autoviaA-2 entre Soses i
Montmaneu; la N-230 entre
Lleida iAlfarràs i la N-240 en-
tre les Borges Blanques i Alma-
celles.

L’estació de Tavascan, que va obrir també ahir al públic.
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