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SOCIETATSOLSONÈS

Aconseguir «el difícil equilibri
entre la promoció turística de la
festa i la conservació del seu valor
identitari» és un dels reptes que te-
nen les Cases de la Festa (els espais
d’exposició i interpretació dels
elements festius). Així ho van ex-
posar Pere Cuadrench i Carles
Freixes, ambdós, membres de l’A-
grupació de Geganters de Solsona,
en el transcurs de la ponència
«Avantatges i inconvenients pels
valors turístics, identitaris i patri-
monials de les figures», que va
tenir lloc ahir a Solsona dins el
Congrés Nacional de Gegants i
Imatgeria Festiva que es va cele-
brar durant tot el dia d’ahir, i que
era dedicat a l’estudi i l’anàlisi de
les Cases de la Festa, que han pro-
liferat arreu de Catalunya els dar-
rers anys.

Actualment la Generalitat té
inventariades cinc mil festes tra-
dicionals en el territori català i ha
censat quatre mil gegants, als quals
cal afegir milers i milers de nans i
altres elements folklòrics; «un cor-
pus fantàstic que dóna identitat i
vida al nostre país», va dir Lluís Riu,
director del Centre de Promoció de
la Cultura Popular Catalana, en la
presentació de l’acte.

L’expert en gestió cultural Oriol
Cendra va iniciar la jornada amb
una ponència on va definir les
Cases de la Festa com «un espai on 
consensuar, difondre, interpretar
i, sobretot, interpel·lar en el sentit
de reflexionar conjuntament». Se-
gons les dades que va facilitar, el
22% dels municipis catalans tenen
un local dedicat al patrimoni; i, a
més a més, a Catalunya hi ha 112
centres dedicats al patrimoni im-

material que es concentren majo-
ritàriament en municipis petits i
que són de creació recent.

L’experiència solsonina
El Quarto dels Gegants de Solso-
na, ubicat al carrer Sant Llorenç i
dins el nucli antic, i el seu model
de gestió van ser debatuts en la jor-

nada, que va acabar amb una vi-
sita a aquest espai i la projecció
d’un audiovisual sobre el Quarto.

Tal com van explicar abans Cua-
drench i Freixes, el Quarto dels Ge-
gants té justificació història, ja
que ha estat el lloc on s’ha guardat
el folklore local durant molts anys;
tot i que el seu aspecte actual és re-

cent, després de les obres de con-
dicionament i millora que s’hi va
executar. A més a més, és auto-
gestionat i el seu manteniment té
un cost assumible.

La jornada que va debatre les
cases de la festa va posar en relleu
el creixent protagonisme del folk-
lore i la seva posada en valor. 

RICARD MONSÓ | SOLSONA

El folklore català es debat
entre la promoció turística
i el resguard de la identitat

Solsona va acollir durant tot el dia d’ahir una jornada on es van
analitzar els diversos models de les Cases de la Festa catalanes


RICARD MONSÓ

Cuadrench (esquerra) i Freixes van parlar de l’experiència solsonina

Rodríguez anuncia publicitat
relacionada amb els gegants

L’alcalde de Solsona, David Ro-
dríguez, va avançar que l’Ajun-

tament treballa «en dues campa-
nyes de promoció (una adreçada als
solsonins i l’altra, als forasters) on el
concepte ‘gegant’ serà el protagonis-
ta», però no va avançar-ne detalls.



LA CLAU

Actualment, la Generalitat té
inventariades cinc mil festes
tradicionals al territori i un
cens de quatre mil gegants

El Quarto dels Gegants de
Solsona és un exemple
d’espai autogestionat i amb
uns costos assumibles
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C. SILVÁN
❘ BINÈFAR ❘ Els regants del Canal
d’Aragó i Catalunya han dema-
nat al ministeri d’Agricultura po-
der acollir-se als ajuts per com-
pensar els sectors afectats pel
veto rus als productes agroali-
mentaris de la Unió Europea per
pagar el pantà de Sant Salvador,
ja construït i en fase de posada
en càrrega. L’any passat, l’assem-
blea de regants va acordar co-
mençar a pagar un avançament
de la tarifa fixa per les obres de
l’embassament de Sant Salva-
dor, que el 2013 es va situar en
1,7 milions d’euros.

La crisi agrària de l’estiu pas-
sat, que ha afectat en especial el
sector fructícola, ha minvat la li-
quiditat dels agricultors, per la
qual cosa consideren que han de
poder acollir-se als ajuts que el
Govern ha plantejat, ara per ara,
als productors. El president dels
regants, José Luis Pérez, va in-
formar ahir l’assemblea, reuni-
da de nou a Binèfar, que la pe-
tició ja s’ha formalitzat, encara
que no han aconseguit resposta
del ministeri.

D’altra banda, el canal va tan-
car la passada campanya de re-
gadiu amb una demanda punta
històrica (un 10% més) propi-
ciada per l’increment de les se-
gones collites de panís, que es
van disparar l’equivalent a
11.000 noves hectàrees de rega-
diu.Amb una aportació hídrica
dels rius dins de la normalitat,
la campanya es va salvar sense

Ajudes per pagar Sant Salvador
després de la crisi agrària pel veto rus
L’Aragó i Catalunya demana subvencions al Govern central per sufragar el pantà

REGADIUSARAGÓ ICATALUNYA

excessius prorratejos ni tall d’ai-
gua, ja que a l’agost i setembre
les pluges van duplicar les apor-
tacions mitjanes dels rius Ésse-
ra i Noguera Ribagorçana, les
majors en 30 anys, segons l’en-
ginyer del canal, Roberto Quin-
tilla. Durant l’assemblea es va
fer una previsió una mica desfa-
vorable de la pròxima campa-
nya de regs ja que les reserves
de neu són en l’actualitat inferi-
ors a les de l’any passat per les
mateixes dates. José Luis Pérez
va informar, en un altre ordre de
coses, que el pantà de Sant Sal-
vador emmagatzema ja 66 hec-
tòmetres cúbics d’aigua, d’una
capacitat total de més de 130.
Els regants preveuen accedir a
l’aigua del pantà la pròxima
campanya de reg.

Assemblea general. Els regants
van fer un repàs de la passada
campanya i una previsió de la
pròxima temporada de reg.

CONCHA SILVÁN

AJUNTAMENT DE TÀRREGA

Comença el període de
vigilància d’allaus
❘BARCELONA ❘ L’Institut Cartogràfic
i Geològic de Catalunya (ICGC)
va iniciar ahir el període de se-
guiment del perill d’allaus, que
coincideix amb les primeres ne-
vades registrades aquesta set-
mana al Pirineu. Segons l’ICGC,
les condicions actuals d’aques-
ta capa nevosa són de neu recent
humida per sobre de 2.400 me-
tres i situació de torbs locals en
cotes altes.

Jornada sobre les ‘cases
de la festa’ a Solsona
❘ SOLSONA ❘ Solsona va acollir ahir
la segona jornada del congrés
nacional de gegants i imatgeria
festiva de Catalunya, que es va
centrar en l’activitat de les ca-
ses de la festa, els equipaments
municipals en els quals es con-
serven les figures dels seguicis
geganters de cada municipi. Du-
rant la jornada es va debatre com
treure més partit a aquestes ins-
tal·lacions i optimitzar-ne l’in-
terès turístic.

■ El president dels regants,
José Luis Pérez, va explicar
que el ministeri posarà en
marxa cinc proves pilot a
l’àrea regable, principalment
als municipis de Binacet,Al-
belda i Montsó, per instal·lar
plaques solars i substituir
l’energia elèctrica dels bom-
batges per energia fotovoltai-

ca. L’objectiu és rebaixar la
factura elèctrica.

Aquest projecte es posarà
en marxa a les zones planes
on les canonades paral·leles
que es construeixen per mo-
dernitzar l’àrea regable no te-
nen eficàcia per falta de pen-
dent. El projecte està enca-
ra en estudi.

MODERNITZACIÓ

Energia fotovoltaicaper reduir
la facturaelèctricadel bombatge

Inauguren els nous estudis de Ràdio Tàrrega
❘ TÀRREGA ❘ L’alcaldessa deTàrrega, Rosa Maria Perelló, va inau-
gurar ahir els nous estudis de RàdioTàrrega. La inversió, de
117.000 euros, ha permès renovar el material tècnic.

La Roca dels Bous de Camarasa, bé d’interès nacional

❘ MADRID ❘ El Consell de Ministres va aprovar divendres incoar ex-
pedient de bé cultural d’interès nacional, en la categoria de zo-
na arqueològica, a favor de la Roca dels Bous, a Camarasa, fet
que suposa la suspensió de llicències municipals a la zona, a més
de suspendre les llicències concedides.

Distintiu de
transparència al
webmunicipal
d’Alcarràs

MUNICIPIS

❘ ALCARRÀS ❘ El web de l’ajun-
tament d’Alcarràs ha rebut
el segell Infoparticip@ a la
qualitat i la transparència de
la comunicació pública.

Es tracta d’un distintiu cre-
at pel Laboratori de Periodis-
tes i Comunicació Plural
(Lpccp) de la UniversitatAu-
tònoma de Barcelona (UAB),
que es basa en els resultats
d’avaluar la informació que
ofereixen els webs corpora-
tius dels ajuntaments cata-
lans i que es publica al Ma-
pa de les bones pràctiques
per a la comunicació públi-
ca a Catalunya.

L’avaluació del web s’ha
dut a terme a partir de 41
preguntes.
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C. SILVÁN
❘ BINÉFAR ❘ Los regantes del Canal
deAragón y Catalunya han pe-
dido al ministerio deAgricul-
tura poderse acoger a las ayu-
das para compensar a los secto-
res afectados por el veto ruso a
los productos agroalimentarios
de la Unión Europea para pagar
el pantano de San Salvador, ya
construido y en fase de puesta
en carga. El año pasado, la asam-
blea de regantes acordó empe-
zar a pagar un anticipo de la ta-
rifa fija por las obras del embal-
se de San Salvador, que en 2013
se situó en 1,7 millones de eu-
ros. La crisis agraria del pasado
verano, que ha afectado en es-
pecial al sector frutícola, ha mer-
mado la liquidez de los agricul-
tores, por lo que consideran que
deben poder acogerse a las ayu-
das que el Gobierno ha plantea-
do, por ahora, a los productores.
El presidente de los regantes, Jo-
sé Luis Pérez, informó ayer a la
asamblea, reunida de nuevo en
Binéfar, de que la petición ya se
ha formalizado, aunque no han
logrado respuesta del ministe-
rio. Por otra parte, el canal ce-
rró la pasada campaña de rega-
dío con una demanda punta his-
tórica (un 10%más) propiciada
por el incremento de las segun-
das cosechas demaíz, que se dis-
pararon el equivalente a 11.000
nuevas hectáreas de regadío.

Con una aportación hídrica
de los ríos dentro de la norma-
lidad, la campaña se salvó sin

Ayudas para pagar San Salvador
tras la crisis agraria por el veto ruso
El Aragón y Catalunya pide subvenciones al Gobierno para sufragar el pantano

REGADÍOSARAGÓNYCATALUNYA

excesivos prorrateos ni corte de
agua ya que en agosto y septiem-
bre las lluvias duplicaron las
aportaciones medias de los ríos
Ésera y Noguera Ribagorçana,
las mayores en 30 años, según
el ingeniero del canal, Roberto
Quintilla. Durante la asamblea
se hizo una previsión algo des-
favorable de la próxima campa-
ña de riegos dado que las reser-
vas de nieve son en la actuali-
dad inferiores a las del año pa-
sado por las mismas fechas. Jo-
sé Luis Pérez informó, en otro
orden, de que el pantano de San
Salvador almacena ya 66 hectó-
metros cúbicos de agua, de una
capacidad total de más de 130.
Los regantes prevén acceder al
agua del pantano la próxima
campaña de riegos.

Asamblea general. Los regantes
hicieron un repaso de la pasada
campaña y una previsión de la
próxima temporada de riegos.

CONCHA SILVÁN

AJUNTAMENT DE TÀRREGA

Empieza el periodo de
vigilancia de aludes
❘BARCELONA ❘ El Institut Cartogràfic
i Geològic de Catalunya (ICGC)
inició ayer el periodo de segui-
miento del peligro de aludes, que
coincide con las primeras neva-
das registradas esta semana en
los Pirineos. Según el ICGC, las
condiciones actuales de este
manto nivoso son de nieve re-
ciente húmeda por encima de
2.400metros y situación de ven-
tiscas locales en cotas altas.

Jornada sobre las “cases de
la festa” en Solsona
❘ SOLSONA ❘ Solsona acogió ayer la
segunda jornada del congreso
nacional de gegants e imagine-
ría festiva de Catalunya, que se
centró en la actividad de las ca-
ses de la festa, los equipamien-
tos municipales en los que se
conservan las figuras de los cor-
tejos geganters de cada munici-
pio.Durante la jornada se deba-
tió cómo sacar más partido a es-
tas instalaciones y optimizar su
interés turístico.

■ El presidente de los regan-
tes, José Luis Pérez, explicó
que el ministerio pondrá en
marcha cinco pruebas piloto
en el área regable, principal-
mente en los municipios de
Binaced,Albelda y Monzón,
para instalar placas solares y
sustituir la energía eléctrica
de los bombeos por energía

fotovoltaica. El objetivo es re-
bajar la factura eléctrica. Es-
te proyecto se pondrá enmar-
cha en las zonas llanas don-
de las tuberías paralelas que
se construyen para moderni-
zar el área regable no tienen
eficacia por falta de pendien-
te. El proyecto está aún en es-
tudio.

MODERNIZACIÓN

Energía fotovoltaicapara reducir
la facturaeléctricadel bombeo

Inauguran los nuevos estudios de Ràdio Tàrrega
❘ TÀRREGA ❘ La alcaldesa deTàrrega, Rosa Maria Perelló, inauguró
ayer los nuevos estudios de Ràdio Tàrrega. La inversión, de
117.000 euros, ha permitido renovar el material técnico.

La Roca dels Bous de Camarasa, bien de interés nacional

❘ MADRID ❘ El Consejo de Ministros aprobó el viernes incoar expe-
diente de bien cultural de interés nacional, en la categoría de zo-
na arqueológica, a favor de La Roca dels Bous, en Camarasa,
lo que supone la suspensión de licencias municipales en la zo-
na, además de suspender las licencias concedidas.

Distintivo de
transparencia a
la webmunicipal
de Alcarràs

MUNICIPIOS

❘ALCARRÀS ❘ La web del ayunta-
miento deAlcarràs ha recibi-
do el sello “Infoparticip@” a
la calidad y la transparencia
de la comunicación pública.
Se trata de un distintivo crea-
do por el Laboratorio de Pe-
riodistas y Comunicación Plu-
ral (Lpccp) de la Universitat
Autònoma de Barcelona
(UAB), que se basa en los re-
sultados de evaluar la infor-
mación que ofrecen las webs
corporativas de los ayunta-
mientos catalanes y que se
publica en el ‘Mapa de las
buenas prácticas para la co-
municación pública en Cata-
lunya’. La evaluación de la
web se ha llevado a cabo a
partir de 41 preguntas.
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SOLSONÈS SOCIETAT

Solsona tindrà més llum per
Nadal. La iniciativa de l’Ajunta-
ment d’assumir el cost de la ins-
tal·lació de l’enllumenat per tal
de fomentar-lo ha tingut resposta
d’una desena de carrers comercials
de la ciutat, els botiguers dels
quals han demanat la instal·lació
dels ornaments. La dificultat entre
els comerciants per assumir les
despeses d’instal·lació dels llums
havia fet minvar la decoració na-
dalenca fins al punt que l’any pas-
sat es va limitar a dos carrers. 

Amb la nova fórmula, el con-
sistori es farà càrrec de la instal·la-
ció i el desmuntatge de l’enllume-
nat, així com de guardar-lo en di-
pòsit durant l’any. També anirà a
càrrec de les arques municipals el
consum elèctric d’aquests tradi-
cionals ornaments lumínics, si bé

això no és novetat perquè sempre
s’han connectat a la xarxa pública. 

Segons dades de l’Ajuntament,
l’any 2008 deu zones estaven de-
corades amb aquests muntatges,
mentre que el 2010 la xifra es va re-
duir a cinc carrers i, l’any passat, a
dos. Enguany es guarniran amb
aquests llums nadalencs els carrers
del Castell i la Mare de Déu, Sant
Llorenç, Llobera, la Regata i Sant
Roc, la plaça de Sant Joan, el car-
rer de la Bòfia, el passeig del Pare
Claret, l’avinguda del Pont i els àm-
bits més comercials de les carre-
teres de Manresa i de Sant Llorenç.
Molt possiblement també es posin
llums a l’avinguda del Cardenal Ta-
rancón. 

L’Ajuntament de Solsona està
estudiant diversos pressupostos
d’empreses per fer el muntatge. El
cost de l’actuació seria de 4.000 eu-

ros aproximadament. 
L’alcalde de Solsona, David Ro-

dríguez, es mostra satisfet de la res-
posta que ha tingut la proposta de
l’executiu. «El fet que hi hagi més
ambient nadalenc ha de compor-
tar un major volum de vendes»,
afirma. 

L’Ajuntament ha signat un con-
veni de col·laboració amb cadas-
cun dels representants d’aquests
àmbits que s’il·luminaran de nou.

Entre altres acords s’estableix que
els comerciants cedeixen els ele-
ments ornamentals al consistori,
que comprovarà que s’adeqüin a
la normativa reguladora d’orde-
nació ambiental de l’enllumenat,
abans de procedir al seu muntat-
ge i desmuntatge. L’Ajuntament de
Solsona també es compromet a
procurar que la totalitat de l’en-

llumenat estigui instal·lat abans del
5 de desembre -coincidint amb els
dies festius de la Constitució i la
Puríssima- i fins al dia de Reis.

Al principi del juny passat
l’Ajuntament de Solsona va fer
una crida als botiguers per tal que
sol·licitessin acollir-se a aquesta
proposta. 

REDACCIÓ/D. P. | SOLSONA

L’ornamentació nadalenca
tornarà a il·luminar una
desena de carrers de Solsona
L’Ajuntament assumeix el cost de la instal·lació per posar fi a l’escassa

decoració de l’any passat, quan només hi havia dos vials amb llums


ARXIU/J.R.

Imatge d’arxiu del carrer de Sant Llorenç, decorat amb llums de Nadal

El 2008 hi havia deu zones
il·luminades, el 2010 la xifra
es va reduir a cinc i, l’any
passat, es va limitar a dos

L’Ajuntament comprovarà que
els ornaments s’adeqüin a la
normativa d’ordenació
ambiental de l’enllumenat

Un audiovisual sobre la imatge-
ria festiva de Solsona posarà punt
final a l’adequació de l’anomenat
Quarto dels Gegants, l’espai mu-
seïtzat sobre el patrimoni material
del Corpus i la Festa Major que es
va estrenar el juny del 2012. 

L’Ajuntament de Solsona, la
Confraria de la Mare de Déu del
Claustre i l’Agrupació de Geganters
de la ciutat han organitzat, per a

avui a 2/4 de 8 del vespre, la inau-
guració de l’audiovisual, amb el
qual es vol complementar la in-
formació gràfica ja present en
aquest espai, de manera que el vi-
sitant pugui viure i entendre de pri-
mera mà el funcionament de les
festes de Solsona, la seva història,
l’evolució a la qual s’han sotmès al
llarg dels anys i la tradició. 

La filmació, que a partir d’ara es
projectarà en aquestes instal·la-
cions, va ser gravada per E2S Pro-
ductora el dia 8 de setembre del
2013 en el decurs de la Festa Ma-
jor de Solsona. La seva realització
s’ha materialitzat gràcies a un con-
veni de col·laboració signat entre
el departament de Cultura de la

Generalitat de Catalunya i l’Obra
Social de la Caixa. 

La projecció de l’audiovisual
serà la cloenda de la segona sessió
del Congrés nacional de gegants i
imatgeria festiva a Catalunya, que
la ciutat acull durant tot un dia. La
jornada porta per títol «Cases de la
festa. L’aparador del patrimoni
festiu» i és organitzada per l’A-
grupació de Colles de Geganters de
Catalunya amb la col·laboració
de l’Agrupació de Geganters de
Solsona,  l’Ajuntament, la Gene-
ralitat de Catalunya i la Confraria
de la Mare de Déu del Claustre. A
la sessió, que s’allargarà durant
tot el dia, s’hi exposaran diferents
casos d’arreu del país. 

REDACCIÓ | SOLSONA

La projecció de la filmació
serà la cloenda de la jornada
sobre imatgeria festiva que
acull avui Solsona



Un audiovisual sobre la festa culmina
l’adequació del Quarto dels Gegants

El Consell del Solsonès mirarà
d’adequar el servei de transport
públic «a la demanda real» dels
municipis de la comarca. Per
aquest motiu, ha iniciat els treballs
d’elaboració d’un full de ruta. 

Per fer l’anomenat Pla de millora
del transport públic al Solsonès
s’han creat quatre mòduls. El pri-
mer d’aquests, la recollida d’in-
formació, s’està duent a terme ac-
tualment per fer una anàlisi de la
situació actual a partir de la reco-
pilació d’informació. D’aquesta
manera, s’estan fent enquestes als
ajuntaments dels municipis de la

comarca per tal de conèixer les se-
ves característiques, problemàti-
ques i peticions de mobilitat.

Posteriorment es durà a terme
la diagnosi de la situació actual per
analitzar els aspectes que poden
afectar la mobilitat i el servei de
transport col·lectiu.

Finalment, es definiran els cri-
teris i línies i es valoraran les pro-
postes de millora. 

El Consell recorda que disposa
de targetes T-10/120, promogudes
pel departament de TES i que són
un estalvi del 60% respecte al bit-
llet senzill per als desplaçaments
fins a Barcelona. 

REDACCIÓ | SOLSONA

El Solsonès vol adequar
el transport públic a la
demanda dels municipis
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SOLSONÈS SOCIETAT

Solsona acollirà, el pròxim dis-
sabte 15 de novembre, una jorna-
da que analitzarà la utilització
d’espais d’exposició i interpretació
de tota mena de festes i figures, que
han proliferat arreu del país. Serà
en la pròxima sessió del Congrés
Nacional de Gegants i Imatgeria
Festiva, organitzat per l’Agrupació
de Colles de Geganters de Catalu-
nya. 

Els ponents, tant locals com
vinguts de les cases de la festa
més destacades del país, exposa-
ran els diversos models vigents i
debatran sobre el paper que
aquests espais tenen i han de tenir

en el futur. La capital del Solsonès
té una de les cases de la festa amb
més tradició històrica, el Quarto
dels Gegants. 

Un dels casos que s’exposarà és
el del de la Casa de la Patum de
Berga, un projecte en procés d’e-
xecució, que explicarà Albert Rum-
bo, gerent del patronat de la festa
berguedana. També s’hi donarà a
conèixer La Casa dels Entremesos
de Barcelona o La Maison des
Geants d’Ath. Els solsonins Pere
Cuadrench, Carles Freixes i Jaume
Cuadrench també participaran a la
jornada, que finalitzarà amb una
visita guiada al Quarto dels Ge-
gants de Solsona. 
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Solsona acollirà una jornada
sobre l’ús d’espais d’exposició
de la imatgeria festiva

Inauguració del Quarto dels Gegants de Solsona, el juny del 2012
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L’aprofitament energètic de la
Llosa del Cavall haurà d’esperar. Si
bé l’Agència Catalana de l’Aigua
(ACA) havia iniciat els tràmits per
definir les condicions adminis-
tratives per obrir un concurs pú-
blic, ha decidit ajornar la con-
cessió del salt d’aigua al·legant
que el context actual no ajuda
(l’estat té suspesa l’assignació d’a-
juts per la retribució d’inversions
en noves centrals minihidràuli-
ques). 

L’ACA considera que el mo-
ment actual «no és l’adequat per
realitzar un concurs públic per a
la construcció de la central».

Al·lega que l’estat té suspesa l’as-
signació d’ajuts per a aquests tipus
d’inversions. «Tot i que la llei pre-
veu que en el futur es puguin tor-
nar a atorgar aquests incentius, de
moment no hi ha cap procés d’as-
signació convocat i ni tan sols
s’ha publicat el Reial Decret que
regularà el procediment d’assig-
nació», remarquen fonts de l’ens. 

Davant d’aquest context, l’A-
CA considera que «no hi hauria
empreses interessades a dur a
terme una inversió d’aquest ti-
pus», que seria de 3,5 milions
d’euros segons les mateixes fonts.
Amb tot, si la central s’arribés a
construir,«probablement queda-

ria exclosa dels incentius que es
puguin assignar posteriorment,
amb la consegüent minva de ren-
dibilitat futura de l’explotació i
del cànon concessional esperable
a favor de l’administració», afe-

geixen. 
No obstant això, l’ACA no re-

nuncia a l’aprofitament energètic
del pantà del nord del Solsonès,
sinó que manté l’actuació dins la
seva planificació hidrològica «a
l’espera que, tal com preveu la llei
del sector elèctric, es recuperi
l’assignació d’incentius per la ins-
tal·lació d’energies minihidràuli-
ques renovables». 

L’ens ja disposava dels estudis
tècnics -que preveien una potèn-

cia d’aproximadament 3,5 mega-
watts- i havia de tenir enllestides
les condicions administratives
durant la tardor del 2012. 

L’aprofitament energètic de la
Llosa -ja previst quan es va pro-
jectar l’embassament, inaugurat el
1997- ha estat una llarga reivindi-
cació d’agents socials i polítics de
la comarca. La Mancomunitat
d’Aigües havia sol·licitat que la
comarca pogués participar d’a-
quest aprofitament hidroelècric. 
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L’ACA ajorna la
licitació del salt
d’aigua del pantà
de la Llosa

No obrirà el concurs públic fins que l’estat
espanyol torni a assignar ajuts per a la
instal·lació d’energies minihidràuliques



Presa de la Llosa del Cavall, al terme municipal de Navès
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L’ACA creu que en el context
actual cap empresa no
estaria interessada a fer
una inversió de 3,5 milions
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