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'pàg. 20 
El Lleida inclou una netejadora i una 
administrativa en els positius Covid 
per poder ajornar el partit a Sòria 

'pàg. 34 
El Nadal, per a la periodista lnés Martín 
Rodrigo i Toni Cruanyes s'estrena com 
a novel·lista guanyant el Pla 

Un llac del Jussà renaixerà 
després d'un segle sec per 
l'explotació hidroelèdrica 

~rre I 
L'ajuntament porta des del 
2018 demanant recuperar 
l'embassament de Saburó 

r I Una 
vàlvula avariada el manté 
permanentment buit des 
de fa dècades 

Dos I Endesa 
planteja reparar-la i la CHE 
retirar canonades i que 
torni al seu estat natural 

Dia d'estre 
després del 
nit més màgica 

El llac de Saburó, a la foto, tot just manté una mica d'aigua en el fons. 
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La macropartida 
de cocaïna situa 
Lleida coma 
centre de tràfic 
de drogues 
Ja estava al podi de 
producció de 'maria' 

La macropartida de cocaïna in
tervinguda dimarts passat en 
una nau del polígon El Segre de 
Lleida ha situat la província en 
el centre del narcotràfic aCata
lunya, ja que durant els últims 
mesos s'havia convertit en una 
de les principals zones produc
tores de marihuana d'Europa, 
a l'establir-se a Ponent màfies 
que han imposat mètodes vi
olents per protegir les seues 
plantacions. 

COMARQUES I 13 

Les multes a usuaris 
de patinets 
es doblen en un any 
a Lleida ciutat 
Les infraccions d'usuaris de pa
tinets elèctrics denunciades per 
la Guàrdia Urbana a Lleida han 
passat de 255 el2020 a gairebé 
600 l'any 2021. 

LLEIDA IlO 

Retallades en el 
projecte de I'A-14 
a Aran suprimeixen 
una rotonda a Alfarràs 
El ministeri ha eliminat, per 
abaratir costos, una rotonda 
de l'A-14 a Alfarràs en el seu 
nou projecte, amb l'oposició de 
l'ajuntament, que la veu vital. 

COMARQUES I12 
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Només 3 dels 21 crítics 
per la Covid a Lleida 
tenen més de 70 anys 

LLEIDAI7 
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COMARQUES 
I www segre com/comarques 

La macropartida de 'coca' situa Lleida 
en el centre del tràfic de drogues. 

Tarroja estrena el tanatori, que 
donarà servei a tota la vall del Sió. 
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MEDI AMBIENT AIGÜES 

Un llac de Lleida recobrarà el seu estat natural 
després d'un segle 1Seé per l'ús hidroelèctric 
El de Saburó, que forma part de la central de Sallen te-Estany Gento I Endesa presenta un projecte per 
restau , q ... n e y ... en a retirar les conduccions i preses 

R.RAM(REZ 
I LLEIDA I Un llac del Pirineu de 
Lleida recuperarà el seu estat 
natural després de passar gai
rebé un segle pràcticament sec 
a consequència del seu ús per 
proguir energia hidroelèctri
ca. Es el de Saburó, per sobre 
dels 2.500 metres d'altitud i un 
dels 26 que conformen la cen
tral de Sallente-Estany Gento. 
Endesa, propietària del com
plex, promou un projecte per 
restaurar-lo. Tanmateix, la Con
federació Hidrogràfica de l'Ebre 
(CHE) va més enllà i insta a reti
rar totes les conduccions i preses 
per tornar-li l'aspecte original. 

LES CLAUS 

Una constel·lació de llacs 
I Sa buró forma part del com
plex de 2611acs d'origen glacial 
connectats entre si des de fa un 
segle per subministrar aigua a 
l'estany Gento i produir energia 
hidroelèctrica. 

La central reversible 
I La interconnexió en la dècada 
del1980 de l'estany Gento i el 
pantà de Sallente, en una co
ta més baixa, va conformar la 
primera central reversible de 
Catalunya. Consumeix produc
ció elèctrica excedentària de la 
xarxa elèctrica bombant cabal 
des de l'embassament inferior 
al superior, i aporta energia en 
hores d'alta demanda turbinant 
aigua des del pantà superior. Es 
va construir per adaptar la pro
ducció elèctrica estable de les 
nuclears a les variacions de la 
demanda. 

Per molt que plogui o nevi, el 
nivell de les aigües de Saburó, 
a la perifèria del Parc Nacional 
d'Aigüestortes, està sempre 
molt per sota de la seua capaci
tat. Això es deu al fet que té una 
conducció al seu llit la vàlvula 
de la qual, avariada des de fa 
dècades, està sempre oberta. En 
conseqüència, la major part del 
cabal deriva al llac de Mar, en 
una cota inferior. Els diferents 
estanys intercomunicats submi
nistren aigua a l'estany Gento 
(vegeu les claus). L'ajuntament 
de la Torre de Capdella demana 
des del2018 restaurar l'aspecte 
natural d'aquest llac. Endesa, 
per la seua part, va elaborar el 
2019 un projecte amb aquesta 
finalitat, que planteJava renovar 
la captació danyada per poder 
tancar-la a voluntat i permetre 
així l'ompliment de Saburó. 
Fonts de l'empresa van puntu
alitzar que la proposta original 
s'ha reconsiderat i han presentat 

Imatge d'arxiu del llac de Sa buró, que està sempre molt per sota de la seua capacitat. 
Les obres a Saburó 

DOS SOLUCIONS 

La proposta inicial d'Endesa 
i la de la CHE permetrien 
veure el llac ple per primera 
vegada en dècades 

una nova sol·licitud per executar 
obres. L'ajuntament, per la se
ua part, va afirmar que Endesa 
va sol·licitar la tardor passada 
la llicència per reparar la con
ducció i que el consistori la va 

La trampa que els ciclistes van trobar ahir al sender. 

atorgar, tot i que condicionada 
al fet que el Parc Nacional hi 
donés el vistiplau. La direcció 
d'aquest espai protegit, per la 
seua part, va sol·licitar a la CHE 
que es pronunciés. 

L'alcalde, Josep Maria Dal
mau, va explicar que la CHE va 
instar Endesa a suprimir les con
duccions que connecten Sa buró 
amb l'estany de Mar, així com 
dos petites preses a la cota més 
alta del llac, constituïdes per 
augmentar la capacitat i que de 
res no serveixen en un llac sec. 

SUCCESSOS VANDALISME 

Ja sigui reparant les instaHaci
ons com va plantejar Endesa, o 
bé retirant-les com requereix la 
CHE, el llac tornarà a veure's 
ple. L'ajuntament és partidari 
d'aquesta última, ja que impli
caria la demolició de les preses 
superiors. Fins i tot sense infra
estructures hidroelèctriques, 
Saburó podria continuar sub
ministrant a la ce.ntral de Sa
llente-Estany Gento el cabal 
que vessi de forma natural per 
la part superior. Cosa que ara, 
amb el llac buit, mai succeeix. 

I El llac, de més de 30 metres de 
profunditat, té tres conducci
ons. Una al llit, una altra en una 
cota intermèdia i una tercera a 
la superior. Allà es van construir 
dos preses per augmentar-ne 
la capacitat. 

Buscar consens 
I Endesa va apuntar que, a l'ela
borar el seu projecte el 2019, va 
buscar consens amb la Torre de 
Capdella, la CHE, el Parc Nacio
nal i els Agents Rurals. 

Denuncien trampes per a ciclistes en 
un sender entre Corbins i la Portella 
M.MOLINA 
I CORBINS/LA PORTELLA I L'Associació 
Esportiva La Serreta de Cor
bins va denunciar ahir a través 
de les xarxes socials l'existèn
cia d'una trampa amb punxes 
a la zona de Corregó, que va 
afectar diversos ciclistes que 
feien BTT a la zona. Va causar 
punxades a les rodes de les bi
cicletes d'almenys cinc persones 
durant el matí, segons membres 
de l'entitat. Després d'una pri
mera inspecció del terreny es va 

trobar una espècie de T clavada 
a terra amb pues d'acer cap a 
l'exterior "per tal de fer mal, 
encara que no es van haver de 
lamentar accidents personals", 
van assenyalar fonts de l'enti
tat. L'associació ja ha posat els 
fets en coneixement de l'ajunta
ment de Corbins, municipi per 
on passa el sender, malgrat que 
el trajecte on es van registrar les 
punxades pertany al municipi 
de la Portella. S'espera que els 
consistoris posin una denúncia 

davant dels Mossos perquè ho 
investiguin i trobin els autors 
com més aviat millor. 

Les mateixes fonts van in
dicar que, a més de ciclistes, 
per aquest camí també passen 
molts senderistes i persones que 
passegen "que haguessin po
gut patir importants ferides als 
peus". No és la primera vegada 
que es denuncien actes vandà
lics d'aquest tipus: fa anys hi 
va haver denúncies similars a 
Rosselló. 
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El sector de l'oli espera consolidar El ministeri d'Agricultura surt en 
la pujada de preu. defensa del sector ramader. 
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LABORAL OCUPACIÓ 

La contractació indefinida a Lleida supera 
el12%, entre les taxes més altes de l'Estat 
Dels 169.590 acords laborals que es van rubricar el2021, només 20.940 van ser en aquesta modalitat li 
Posa de manifest com de lluny queda encara 1 'objectiu de la reforma laboral d'aturar la temporalitat 

EUROPA PRES! 

REDACCIÓ 
I LLEIDA I El12,35% dels contrac
tes laborals firmats l'any passat 
a la demarcació de Lleida te
nien caràcter indefinit, segons 
les dades publicades pel minis
teri de Treball i Economia Social 
corresponents al tancament del 
2021. Malgrat que les comar
ques de Ponent són unes de les 
que tenen una taxa de contrac
tes indefinits més elevada, situ
ant-se només darrere de Madrid 
(19%), les Balears (17,7%), Giro
na {16,6%), Barcelona (15,8%), 
Castelló (13,4%) i Santa Cruz de 
Tenerife (13,1%); el fet és que 
de mitjana només una de cada 
deu relacions laborals que es 
van iniciar l'any passat va ser 

f n I ¡ ü iAW ~.m i . I I El Solsonès i el 

d'aquesta modalitat. 
Es posa de manifest, així, 

com de lluny és encara l'objec
tiu que es marca el reial decret 
llei de "mesures urgents per a 
la reforma laboral, la garantia 
de l'estabilitat en l'ocupació i 
la transformació del mercat de 

Jussà, on menys 
temporals 
es firmen 

treball", que acaba d'entrar en Una cambrera comprova el passaport Covid d'uns clients. 

• Les comarques lleida
tanes del Solsonès i el 
Pallars Jussà van ser les 
que l'any passat van re
gistrar un percentatge 
de contractacions indefl
nides més gran a tota la 
província. En concret a la 
primera, de les 3.269 rela
cions laborals que es van 
iniciar durant l'any passat 
un 16,61% eren d'aquest 
tipus, mentre que al Jus
sà aquesta taxa es va si
tuar en el16,43% (es van 
rubricar 2.325 contrac
tes). Al contrari, les co
marca de l'Alta Ribagor
ça i el Pallars Sobirà van 
ser les que van presentar 
una contractació temporal 
més elevada, amb ambdós 
territoris més lligats al tu
risme. Així, en la prime
nr, dels 1-.6-22-conkactes.
firmats, el 92,5% van ser 
temporals, mentre que 
en la segona ho van ser el 
88,6% dels 3.293 que es 
van firmar. 

_vigor, de posar límit a la tem
poralitat. En-el costat contrari - IEMPORAUTAT--
del rànquing es troben territoris . 
com Jaén, en el qual el percen- El sector serveiS, 

· tatge de contractes indefinits no l'agricultura i la indústria 
assoleix el3%, o Huelva, on es , , 
queda en un 4%. son els que mes contractes 
Lleida temporals acumulen 

Centrant-nos en Lleida, du
rant l'any passat es van rubri
car a la província un total de 
169.594 contractes, i d'aquests, 
20.948 van ser de caràcter in
definit, la qual cosa represen
ta un ascens del32,56 per cent 

CONSUM BALANÇ 
' 

respecte al 2020, un any molt 
marcat per les restriccions per 
contenir la pandèmia, quan se'n 
van firmar 15.803. Així doncs, 
els 148.646 restants van ser 
temporals, i d'aquests la gran 

El preu dels aliments es 
dispara a nivell mundial 
I MADRID I L'índex de preus dels 
aliments de l'Organització de 
les Nacions Unides per a l'Ali
mentació i l'Agricultura (FAO) 
va assolir el 2021 una mitjana 
de 125,7 punts, la qual cosa 
representa un 28,1% més que 
l'any anterior. 

Malgrat que la taxa del de
sembre es va situar en una mit
jana de 133,7 punts, la qual 
cosa representa un descens del 
0,9% respecte del novembre, en 
gran part gràcies al descens dels 

preus dels olis vegetals i el su
cre, aquesta encara és un 23,1% 
més que el desembre del 2020. 
"Per bé que normalment s'es
pera que preus alts donin lloc a 
un augment de la producció, els 
elevats costos dels insumnies, 
la pandèmia i les condicions 
de creixent incertesa climàtica 
deixen poc marge per a l'opti
misme respecte a la recuperació 
de condicions comercials més 
estables fins i tot el2022", va 
lamentar la FAO. 

m~joria van ser per obra o ser
vei o eventual per circumstàn
cies de la producció. Per sectors, 
els que van concentrar un major 
nombre de relacions laborals 
temporals van ser els serveis, 
l'agricultura i la indústria. En el 
conjunt de Catalunya, per la se
ua part, dels 2.772.553 contrac
tes firmats el 2021, un 15,1% 
van ser indefinits. 

Aquestes dades corren para
Beles a les de temporalitat al 
mercat laboral, en què també 
hi ha notables diferències en-

CONSUM ENERGIA 

tre territoris, amb més incidèn
cia en el S.ud. _Segons l'última 
Enquesta de Població Activa, 
corresponent al tercer trimes
tre del 2021, Madrid és la co
munitat amb més '¡>roporció de 
persones treballant amb con
tracte de durada indefinida, el 
80,5%, seguida de Catalunya 
(78,2%), Rioja (77,9%) i País 
Basc (75,7%). On menor pes té 
la contractació indefinida és a 
Andalusia i Extremadura, amb 
taxes del66,5 per cent i el64,8 
per cent, respectivament. 

Al Segrià, on es van 
comptabilitzar més de la 
meitat dels contractes ini
ciats l'any passat a la de
marcació, la taxa de rela
cions laborals temporals 
va assolir el 88,3 per cent. 

El preu de la llum torna a pujar avui i 
superarà de nou els 210 euros/MWh 
I MADRID I El preu mitjà de l'elec
tricitat al mercat a l'engròs se 
situarà avui en 215,86 euros 
el megawatt hora (MWh), cosa 
que representa el sisè dia con
secutiu de pujades i tornarà a 
superar la cota dels 210 euros 
el MWh, per segona vegada en 
el que va d'aquest any acabat 
d'estrenar. 

En concret, el poal registra
rà tot just un 1,35% de creixe
ment respecte al dia anterior 
i un augment del 53,2% en 

comparació amb el divendres 
de la setmana passada, segons 
dades publicades per l'Opera
dor del Mercat Ibèric d'Energia 
(OMIE). 

Per trams horaris, el preu 
màxim de la llum per al 7 de 
gener es donarà entre les 18.00 
i les 19.00 hores, amb 260 eu
ros el MWh, mentre que el mí
nim, de 162,80 euros/MWh, es 
registrarà entre les quatre i les 
cinc de la matinada. 

L'encariment els últims 

mesos en el mercat elèctric 
s'explica, principalment, pels 
alts preus del gas als mercats i 
dels drets d'emissió de diòxid 
de carboni (C02), en màxims 
històrics aquest any. -

D'altra banda, el mes de de
sembre va tancar amb un preu 
mitjà mensual al mercat a l'en
gròs elèctric de 239,1 eu ros, el 
més alt de la història després 
de superar en més de 39 euros 
els 200 euros/MWh de l'octu
bre passat. 

, 
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