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L’autoconsumd’energia, a
‘El debat de Lleida Activa’
Llars i comunitats podrien alimentar-se, en un breu termini,
d’energia elèctrica produïda a casa aprofitant les renovables

ECONOMIALLEIDATELEVISIÓ

Panells fotovoltaics que es van instal·lar l’any passat a la facultat d’Agrònoms.

SEGRE

A Lleida, una de les zones amb
més radiació solar, s’han ins-
tal·lat aquests últims anys dese-
nes de plantes solars per produ-
ir energia elèctrica. El canvi, a
traïció, del marc regulador ha
posat en dificultats els produc-
tors, molts dels quals són agri-
cultors. Estem acostumats,
doncs, a veure grans extensions
de plaques solars. De tota ma-
nera, aquesta imatge podria veu-
re’s complementada en breu
amb milers d’instal·lacions do-
mèstiques si es tira endavant la
normativa sobre l’autoconsum
elèctric per a la qual un reial de-
cret posava la primera pedra el
passat mes de novembre. Es
tracta d’una cosa tan simple com
usar les energies renovables més
modulars, com la fotovoltaica o

la minieòlica, per generar ener-
gia i consumir-la al mateix lloc,
és a dir, a casa. El secret consis-
teix a estar connectat també a
la xarxa elèctrica i abocar-hi un
possible excedent d’energia, ai-
xí com agafar-ne de la mateixa
xarxa quan sigui necessari. És
el sistema conegut com a balanç
net, que triomfa als Estats Units,
la Gran Bretanya o països del
nord d’Europa i que aquí enca-
ra està vetat per interessos de
les grans companyies elèctri-
ques. L’autoconsum elèctric i
l’ús domèstic de les energies re-
novables protagonitzaran avui
El debat de LleidaActiva (20.50
hores), el programa de Lleida
Televisió que dirigeix i presen-
ta el periodista Josep Maria Sa-
nuy.

Lesnovetats
literàriesdeSant
Jordi, a ‘Via llibre’
■ Via llibre deTV3 s’anticipa
a Sant Jordi i presenta, a les
21.45 hores, un avanç de les
novetats que els lectors troba-
ran a les llibreries i punts de
venda el Dia del Llibre. Els es-
criptors Rafel Nadal, premi Jo-
sep Pla amb Quan érem feli-
ços, i Eduard Márquez, finalis-
ta del Creixells amb L’últim dia
abans de demà, conversaran
sobre la diada i el paper dels
escriptors.

ElBayern-Reial
Madridde la
Champions, a La1
■ La 1 de TVE retransmet
aquesta tarda en directe, des de
l’AllianzArena, la prèvia del
partit d’anada de la Champi-
ons League, que enfrontarà el
Bayern de Munic amb el Reial
Madrid a partir de les 20.00 ho-
res, i a les 20.45 emetrà el par-
tit en què el Madrid busca una
plaça a la final de la competi-
ció europea, amb Sergio Sau-
ca de narrador i comentaris de
Manolo Sanchís.

L’agrobotigade
laGranadella, a
‘Cafeïna’ de LleidaTV

■ Mariví Chacón rep al plató
de Cafeïna el president de la
cooperativa de la Granadella,
Ramon Barrull, per parlar de
la flamant agrobotiga. El tèc-
nic del museu, Miquel Sabaté,
iAnna Hallado, bloguera gas-
tronòmica, parlaran sobre les
II Nits gastronòmiques del Mu-
seu de Lleida.A més, s’abor-
darà la Festa de la Faldeta, que
se celebra a Fraga el diumenge
22 d’abril.

CULTURA FUTBOL ENTRETENIMENT

Marina Rosell, a ‘Continuarà’■ El programa de La 2 entrevis-
tarà la cantautora Marina Rosell a partir de les 20.30 hores i
repassarà les novetats en cine, música, teatre, art i disseny.

Televisió i ràdio

CONVIDATS

Joan Escuer
❚ Responsable de l’empresa llei-
datana Geoconsultores, especia-
lista en energia geotèrmica i pre-
sident del Col·legi de Geòlegs de
Catalunya.

JoanMayoral
❚ Director de la firma lleidatana
Sofos Energía i membre de la
junta directiva de la Unió Espa-
nyola Fotovoltaica (UNEF).

JérômeBarrau
❚ Enginyer industrial, professor
de la UdL i membre del grup
d’investigació Energia pel Medi
Ambient.

TV3‘PUNT I SEGUIT’
EFE

Els mestres reflexionen en aquest programa especial.

‘Mestres’tanca la temporadaamb
un12,9%dequotadepantalla
Aquesta nit, a les 22.45, s’aca-
ba l’emissió deMestres deTV3
amb el capítol Punt i seguit, un
episodi especial en què inter-
venen sis nens i sis mestres en-
trevistats al llarg de la sèrie,
convidats a repassar alguns
dels moments més interessants.
Mestres tanca la temporada

amb una audiència mitjana de
399.000 espectadors i una
quota de pantalla del 12,9%.
Obté entre els espectadors una
puntuació de 8 sobre 10 i el
78% dels enquestats el qua-
lifiquen com un programa de
molta qualitat. En aquest úl-

tim capítol, alumnes i mestres
expressen la seua opinió i re-
flexionen sobre qüestions que
no han estat tractades en es-
pais anteriors, des dels proble-
mes de convivència en alguns
centres de secundària fins a les
dificultats per atendre la di-
ferència en aules massificades,
l’educació en un context de cri-
si o sobre el fet que la majoria
dels centres catalans encara es-
tan molt lluny de les experi-
ències més avançades que
s’han vist al llarg de les deu
setmanes que s’ha emès la sè-
rie.

TV3

‘30minuts’ torna a La Granja■ Jonathan Stack visita de nou
la presó de màxima seguretat d’Angola (Louisiana) deu anys
després per comprovar l’efecte del temps en els reclusos.


