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Els cogeneradors gironins podrien connectar-se a la
xarxa elèctrica en cas de falta de subministrament
Espanya i França estudien una interconnexió gasística que enllaçaria amb el gaseoducte Figueres-Martorell
tir en la necessitat de construir
la línia de molt alta tensió
(MAT), de 400 kV, perquè «hem
de ser conscients que la necessitem fins a Santa Llogaia, ja que
el subministrament elèctric a Girona més enllà de dos o tres anys
no està garantit amb les infraestructures que tenim ara».
Al llarg de la seva ponència
davant un nodrit grup d’empresaris gironins, Nieto va reiterar
que aquesta interconnexió amb
França és imprescindible per al
funcionament del TAV i per a garantir el creixement previst d’energia eòlica al nostre país.

O.Puig, Girona

El Ministeri d’Indústria i la Generalitat podrien recórrer a les
indústries amb plantes de cogeneració per assegurar el subministrament elèctric a Girona en
cas d’algun problema de la xarxa o davant les elevades puntes
de demanda que es registren a
l’estiu. El secretari d’Estat d’Energia, Ignasi Nieto, ho va assegurar ahir a Girona, tot i que
va preveure que no hi haurà problemes aquest estiu. En aquest
sentit, va apuntar que estan prenent mesures preventives, com
el retensat de la línia Vic-Juià i
treballs en algunes subestacions. Així mateix, Nieto va indicar que els governs d’Espanya
i França estan interessats a millorar les interconnexions gasistes –actualment només n’hi
ha pel País Basc– i que està en
estudi la possibilitat de construir un gaseoducte transfronterer que enllaçaria amb el que
està projectat entre Martorell i
Figueres.
«Estem veient la possibilitat
que els cogeneradors d'algunes
indústries puguin estar disponibles per al sistema a l'estiu, la
qual cosa podria fins i tot suposar algun tipus d'incentiu», va assegurar Nieto abans de participar en una jornada a la Cambra
de Comerç de Girona. Segons
ha pogut saber Diari de Girona, la Generalitat ja ha mantingut alguna reunió en aquest sentit amb les empreses que tenen
planta de cogenaració, però de
moment no s’ha tancat cap
acord.
No obstant, recórrer a quests
industrials seria l’últim recurs

Gaseoducte transfronterer
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CAMBRA DE GIRONA. Nieto (dreta) conversa amb Narcís Bartina, president de l’àrea d’Energia de la Cambra.

de l’administració. En aquest
sentit, Nieto va explicar les mesures que ja s’estan prenent per
garantir el subministrament a
Girona aquest estiu: «S’està retensant del circuit Vic-Juià perquè tingui més capacitat i compensant amb algunes subestacions l'energia reactiva que genera», va explicar el secretari
d’Estat.
En la seva inter venció a la
Cambra, Ignasi Nieto, també va
apuntar una altra mesura que
pot ajudar a garantir el subministrament energètic. Una or-

dre ministerial que s’aprovarà
properament permetrà a indústries amb consums importants
(a par tir de 5.000 KW/hora)
subscriure un contracte de tarifes interrompudes. Es tracta
d’un sistema que ja funciona per
als grans consumidors industrials de l’Estat, segons el qual
tenen una tarifa elèctrica més
barata a canvi de ser desconnectats del sistema en cas que
es requerís subministrament.
Alguna indústria gironina ja havia fet aquesta petició en el passat, tot i que havia estat rebutja-

da.
És el cas d’Acebsa, amb seu
a Riudellots. Un dels seus directius, Emili Barba, va comentar que un cop s’aprovi aquesta
ordre ministerial estudiaran la
possibilitat de subscriure
aquest tipus de contracte. «Nosaltres estem disposats a col·laborar per garantir el subministrament energètic, però sempre
que ens compensin, perquè aturar la producció de la fàbrica
costa molts diners», va assegurar.
D’altra banda, Nieto va insis-

Així mateix va comentar que
aquest dilluns serà a París per
reunir-se amb el seu homòleg
francès. Entre altres temes, va
comentar que es parlaria
d’incrementar la capacitat
d’interconnexió gasística entre
els dos països, que «interessa a
tots dos països». En aquest sentit, va indicar que la primera mesura seria duplicar la capacitat
dels dos gaseoductes que travessen la frontera pel País Basc,
però va indicar que s’haurà d’estudiar una connexió per l’Empordà.
Nieto va insistir que de moment no hi ha un projecte definit, però que seria possible aprofitant el futur gaseoducte que
enllaçarà Martorell amb Figueres i que recentment s’ha adjudicat a Enagás. El secretari
d’Estat d’Energia va afegir que
un projecte d’aquest tipus no suposa greus impactes ambientals, ja que és una infraestructura soterrada.
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Cau un 16,6% la facturació
dels concessionaris gironins

Inditex salva l’últim obstacle
per al centre logístic a Palafolls

El preu mitjà dels cotxes creix fins als 20.020 euros

El grup gallec tanca un acord amb la Generalitat

La pensió mitjana
de jubilació a
Girona s’eleva
fins als 669 euros
DdeG, Girona

DdeG, Girona

Els concessionaris d’automòbils
de la demarcació de Girona van
registrar una facturació per venda de vehicles nous de 30,8 milions d’euros el febrer, fet que suposa un descens del 16,6%, respecte al mateix mes de l’any anterior, segons dades de la Direcció General de Trànsit (DGT) facilitades a la patronal dels concessionaris Faconauto. En el
conjunt de l’Estat, els concessionaris van experimentar un
descens en la xifra de negoci,
amb una facturació de gairebé
2.140 milions d’euros el febrer,
un 8,7% menys.
Així mateix, els gironins van
gastar una mitjana de 20.020 eu-

ros en la compra del seu vehicle
durant el mes de febrer passat,
fet que suposa un ascens del
4,4%, respecte al mateix mes de
l’any anterior. El preu mitjà dels
automòbils a Girona es lleugerament inferior al del conjunt de
l’Estat (20.100 euros).
En els últims tres anys a Espanya, els preus dels automòbils
han acumulat una pujada de
l’11%. No obstant això, Faconauto assenyala que el preu dels cotxes continua creixent encara per
sota de l’IPC, fet que constitueix
un fort estímul per a la demanda
ja que paral·lelament augmenta
el contravalor tecnològic i de disseny dels nous automòbils que
es comercialitzen al mercat.

Efe/DdeG, Barcelona

El conseller de Medi Ambient,
Francesc Baltasar, i responsables de l'empresa de moda Inditex han arribat a un acord per a
la futura ubicació d'un centre logístic de la companyia al municipi de Palafolls. Diari de Girona va avançar fa uns mesos
les negociacions que mantenia
Inditex amb l’ajuntament maresmenc i alguns propietaris per
instal·lar aquest centre logístic,
molt a prop del que ja té a Tordera.
Segons va informar ahir la
Generalitat en un comunicat, Inditex s'ha compromès a redactar un projecte d'adequació ambiental i hidràulic per a l'entorn

de les rieres de Vallmanya i Reixac, que haurà de ser aprovat
per l'Agència Catalana de l'Aigua . En les últimes setmanes,
responsables de l'ACA han mantingut diverses reunions amb els
promotors del projecte per a
consensuar una proposta d'actuacions, després que a principis del mes de febrer passat, l'ACA presentés un informe en el
qual advertia que part del sector
en el qual es preveu instal·lar el
centre logístic es considerava
inundable. El grup gallec, que va
obtenir un benefici net de 1.002
milions d'euros el 2006, va anunciar en les passades setmanes la
ntenció d'obrir aquesta plataforma de distribució.

La pensió mitjana a Girona
s’ha situat el mes de març en
601 euros, un 5% més que ara
fa un any. En el cas dels 86.597
beneficiaris d’una prestació
de jubilació a les comarques
gironines, la quantitat mitjana
s’ha elevat fins als 668,72 euros. A Catalunya, la pensió
mitjana del sistema de la Seguretat Social es queda en
690,40 euros mensuals el
març. Això suposa un creixement del 4,9% en relació amb
el mes de març del 2006, segons dades de l'Institut Nacional de la Seguretat Social
(INSS) que va facilitar ahir el
Ministeri de Treball i Afers
Socials.

