
Els ‘municipis eòlics’ volen 
que el Govern creï una 
taxa sobre la producció
Les empreses pagarien un impost  
de 700 a 3.000 euros per megawatt
La Granadella
SALVADOR MIRET (ACN)
L’Associació de Municipis Eòlics 
de Catalunya (AMEC) insisteix 
en reclamar al Govern la creació 
d’una taxa o impost d’àmbit ca-
talà per a les empreses promoto-
res-explotadores de les centrals 
eòliques, que reverteixi d’una 
forma directa als ajuntaments, 
de la mateixa manera que ja es-
tan aplicant diverses comunitats 
de l’estat espanyol. “El que volem 
és que aquests diners que les em-
preses ja reconeixen que han de 
pagar al territori, s’estableixin per 
llei”, segons el president de l’As-
sociació i alcalde de la Granade-
lla, Carlos Gibert. 

L’AMEC agrupa actualment 12 
ajuntaments, després de la re-
cent incorporació de vuit nous 
municipis eòlics, que se sumen 
als quatre ajuntaments que van 
posar en marxa l’entitat ara fa 
un any. Tot i això, entre vuit i deu 
més també han manifestat la se-
va voluntat d’incorporar-s’hi en 
breu.

L’AMEC reitera la petició al Go-
vern que reguli per llei les com-
pensacions que reben els mu-
nicipis eòlics per acollir centrals 
eòliques, amb l’objectiu d’establir 
un marc comú i evitar greuges 
comparatius, com s’està donant 
actualment. 

Els ajuntaments afectats asse-
guren que, en funció de l’acord 
signat entre les empreses i els 

consistoris, la compensació pot 
oscil·lar entre els 700 i els 3.000 
euros per cada megawatt de po-
tència instal·lada. 

Gibert va dir que la voluntat 
“és que vingués a revertir directa-
ment als ajuntaments i, d’alguna 
manera, poguéssim tenir per llei 
aquest impost regulat, juntament 
amb els impostos que ja perce-
bem de les empreses”.
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La pluja que ha caigut durant 
les últimes hores a la plana de 
Lleida -entre 4 i 6 litres per me-
tre quadrat- ha donat un respir 
als camps de cereal, que estan 
patint un hivern molt sec i amb 
temperatures més altes del que 
és habitual. Segons Unió de Pa-
gesos, les precipitacions són 
molt benvingudes perquè supo-
sen una “treva”, però tot i així 

des del sindicat agrari alerten 
que si no torna a ploure de ma-
nera generosa en els pròxims 
deu dies les pèrdues de collita 
poden ser importants, sobretot 
a les zones de secà. 

Paral·lelament, agricultors del 
Pla d’Urgell aprofiten aquesta 
setmana per regar el canal d’Ur-
gell, tot i que la pluja ha fet bai-
xar la demanda.

La pluja dóna un respir 
al cereal de Lleida  
però és insuficient
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Els ajuntaments de Rosselló i 
Torrefarrera han decidit coordi-
nar-se per regular l’ús dels boscos 
municipals per part de ciclistes i 
caçadors. Dimecres vinent han 
convocat una reunió conjunta 
amb els clubs i els vedats a l’Ajun-
tament de Torrefarrera. Els alcal-
des donen per fet que caldrà ela-
borar ordenances que estableixin 
qui i quan té prioritat per moure’s 
per la zona. Una opció podria ser 
restringir la circulació dels ciclis-
tes pel bosc municipal durant els 
dies de caça. L’objectiu, afirmen, 
és acabar amb el conflicte entre 
els dos col·lectius i evitar “mals 
majors” després de l’aparició de 
trampes en camins de Rosselló 

per obstaculitzar el pas d’aficio-
nats a la bicicleta.

L’últim episodi que va fer en-
cendre totes les alarmes va tenir 
lloc el 29 de gener, quan un grup 
de ciclistes va trobar enmig d’un 
sender de la serra de Rosselló un 
filferro amb punxes lligat d’un ar-
bre a un altre i situat a un metre 

Rosselló i Torrefarrera 
regularan l’ús del bosc 
per ciclistes i caçadors

Volen evitar 
“mals majors” 

després de 
trobar trampes

de terra. Els Mossos d’Esqua-
dra van obrir una investigació 
després de rebre la denúncia.

Però el conflicte no és nou. 
La preocupació del col·lectiu 
d’aficionats a la bicicleta per les 
trampes fa temps que dura, ja 
que asseguren que s’han tro-
bat troncs i rocs obstaculitzant 
el pas en reiterades ocasions.

La serra en qüestió és un 
vedat de caça i la relació entre 
caçadors i ciclistes s’ha anat 
enrarint. Fins i tot el consisto-
ri de Rosselló va decidir inter-
venir per frenar el conflicte i 
va estipular que els dijous, els 
diumenges i els festius la serra 
podria ser utilitzada principal-
ment pels caçadors i que els 
ciclistes mirarien de no anar-hi 
per no entorpir la cacera. Això 
no obstant, segons l’Ajunta-
ment, com que la serra és molt 
a prop de Lleida, hi ha gent de 
fora del municipi que també hi 
va i no tothom és coneixedor 
d’aquesta regulació.

Les Garrigues 
presenta el 
programa de 
Garantia Juvenil  

El passat dimecres es va pre-
sentar al Consell Comarcal de  
les Garrigues la Garantia Juvenil 
on es va dur a terme una xerra-
da adreçada a les empreses per 
tal de fomentar la contractació 
de joves. En l’acte es va apro-
fundir en el tipus de contracte 
de treball i en les subvencions a 
les que poden optar les empre-
ses al contractar joves.

Quatre ferits lleus 
al caure el cotxe on 
viatjaven per un 
terraplè a Tremp

Quatre persones van resultar 
ahir a les 20.28h ferides de di-
versa consideració després que 
el turisme en que viatjaven bol-
qués a la C-1412b, a l’alçada del 
pont del riu Noguera Pallaressa 
a Tremp. Així ho explicava Pa-
llarsdigital.cat en la seva edició 
d’ahir. Per causes que es desco-
neixen el conductor va perdre 
el control del vehicle.


