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PARTIDES SUBMINISTRAMENTS

L’Horta exigeix solucions als
talls de llum que duren hores

ÒSCAR MIRÓN

La Caparrella i Camí de la Mariola demanen una reunió urgent amb
Endesa || “He hagut de tirar menjar”, denuncia un restaurant
ÒSCAR MIRÓN

L. RIBES

❘ LLEIDA ❘ Desenes de veïns de les
partides del Camí de la Mariola i la Caparrella denuncien
que van patir durant el mes de
maig passat diversos talls de
llum, la majoria de més de tres
hores de durada. Afirmen que
“estan farts” de la situació, que
la cobertura dels serveis bàsics
a l’Horta és deficitària i que les
companyies d’assegurances no
volen fer front als desperfectes
ocasionats per les apagades.
Per això, els representants veïnals, Marina Pifarré i Joan Pifarré, han sol·licitat reunir-se
d’urgència amb responsables
de la companyia Endesa per
exigir explicacions i buscar
solucions “immediatament”.
“N’estem farts. No són només microtalls, de vegades duren hores i danyen els aparells
electrònics i electrodomèstics,
a més de la incomoditat que
genera en el nostre dia a dia”,
explica Lluïsa, una veïna de la
Caparrella que detalla que el
cremador de la caldera se li va
bloquejar a causa de les pujades i baixades de tensió. També Hernán Cortés, propietari
del restaurant Paddock Brasa,
a Camí de la Mariola, indica
que alguns talls de subministrament s’han produït enmig
d’un servei. “He arribat a tirar
menjar fresc perquè no el podia servir i els comensals han
acabat sopant amb la llum de

Primer taller per dissenyar la plaça de l’Auditori
❘ LLEIDA ❘ El Col·legi d’Arquitectes va acollir ahir el primer dels
dos tallers participatius sobre el nou disseny de la plaça de
l’Auditori, que organitza juntament amb la Paeria. Està previst un altre per al dia 15 i els dies 8 i 20 estan programats
els relatius a la plaça de la Panera. Després, es convocarà
un concurs d’idees per a arquitectes que hauran de tenir en
compte les conclusions dels tallers a l’hora d’elaborar els seus
projectes de remodelació de totes dos places.

La UdL entrega credencials de mobilitat
Una afectada mostra desperfectes a la caldera pels talls.

EPISODIS REITERATS

Els talls i microtalls de llum
són freqüents a l’Horta
i pobles i els seus veïns
n’estan “farts”
les espelmes. Suposa un inconvenient seriós, perquè la nostra
facturació es concentra els caps
de setmana”, indica, i lamenta
que l’alternativa que li dóna la
subministradora és que compri un grup electrogen. “Pago
2.000 euros al mes de llum; no
és competència meua, si falla
la línia”, explica. També indi-

ca que els talls solen coincidir
amb tempestes.

Auditoria elèctrica
Els microtalls de llum són
motiu de queixes constants
entre els veïns de l’Horta i zones rurals de Ponent. De fet,
la Generalitat porta a terme
durant aquests dies una auditoria de la xarxa elèctrica en nou
municipis per avaluar la continuïtat del subministrament
i la qualitat. Per la seua part,
els presidents de les diferents
partides de l’Horta reclamen
històricament millores en la
cobertura telefònica i d’internet, a part de la de llum.

❘ LLEIDA ❘ La Universitat de Lleida entregarà avui les credencials
Jade i Jade Plus a estudiants de mobilitat. La UdL ofereix
aquests programes en col·laboració amb Banc Santander.
De fet, està prevista l’assistència de Pedro Alonso, director
de Santander Universitats. El primer programa està destinat a alumnes mexicans i el segon, a universitaris d’arreu
d’Iberoamèrica.

Competició de robòtica a Cappont aquest dissabte
❘ LLEIDA ❘ Vint equips formats per joves de 7 a 15 anys participaran aquest dissabte en el tercer torneig classificatori de la
competició World Robot Olympiad de Lleida. Se celebrarà
al campus de Cappont de la UdL i els equips guanyadors de
les dos categories accediran a l’eliminatòria estatal.

Arran inicia una campanya a favor del referèndum
❘ LLEIDA ❘ L’organització juvenil de la CUP, Arran, presenta
aquest divendres, a la plaça Sant Francesc, la campanya pel
referèndum “L’organització és la clau de la victòria”.

PROFESSIONALS GUARDONS

DINAMITZACIÓ
ÒSCAR MIRÓN

Premi per a un
projecte de
captació solar
per la façana
Dels enginyers a un
titulat de la UdL
❘ LLEIDA ❘ El titulat de l’Escola
Politècnica Adrià Domènech
ha estat guardonat amb el premi Enginy 2017, que atorga el
col·legi professional Enginyers
Lleida. El projecte de final de
grau de Domènech consisteix
en un “sistema fotovoltaic integrat en façana veneciana”. Es
tracta, va explicar ahir aquest
jove enginyer mecànic, “d’un
mirall concentrador que reflecteix la llum del sol a la cèl·lula
fotovoltaica que hi ha a l’altre
costat de la làmina”. El projecte inclou un disseny mecànic
per moure aquestes persianes
metàl·liques per tal de buscar
la millor orientació per captar

Adrià Domènech, al centre, mostra el projecte fotovoltaic que ha dissenyat.

l’energia solar. El col·legi d’Enginyers atorga aquest premi, dotat
amb 2.000 euros i un any de collegiació gratuïta, amb l’objectiu
d’atansar els joves titulats i els
professionals més veterans, va

explicar Ramon Grau, president d’Enginyers Lleida, que
aquest divendres celebra el dia
de la professió al restaurant La
Boscana de Bellvís. S’hi preveu
l’assistència de 200 persones i

aprofitaran l’acte per entregar
aquest premi i també per reconèixer dotze professionals que
compleixen vinti-cinc anys de
col·legiació i quatre que han arribat als cinquanta a l’entitat.

Festa del comerç
al barri dels
Magraners
aquest dissabte
❘ LLEIDA ❘ Aquest dissabte, a
partir de les 17.00 hores,
l’associació de comerciants
dels Magraners ha organitzat una jornada lúdica amb
l’objectiu de reivindicar el
comerç de proximitat. Al
pavelló poliesportiu, hi ha
previstes diverses activitats
dirigides al públic familiar,
com ara un espectacle de màgia, un concurs de dibuixos
i inflables per als més petits,
una desfilada de pentinats i
exhibicions de ball. La festa culminarà amb l’actuació
d’un discjòquei. Loli Garzón,
presidenta de l’entitat, que es
va constituir fa menys d’un
any, va fer una crida a tots
els veïns a disfrutar de la celebració. Vint-i-quatre establiments del barri són socis
de l’entitat.

