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L’aeroclub reclama al Govern 
les compensacions per Alfés
Per la pèrdua de patrimoni després del seu trasllat a Alguaire fa 
dos anys || Augmenten els socis de l’entitat l’últim any

ENTITATS CELEBRACIÓ

Moment de la junta de socis del Reial Club Aeri de Lleida, a l’hangar de l’aeroport d’Alguaire.
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E. FARNELL
❘ ALGUAIRE ❘ El Reial Aeri Club 
de Lleida va aprofitar ahir la 
tradició anual de celebrar els 
actes en honor a la patrona de 
l’aviació, la Mare de Déu de Lo-
reto, per reclamar al Govern 
català celeritat per pagar una 
compensació per la pèrdua de 
patrimoni després del trasllat 
de l’aeroclub a Alguaire, on pa-
guen un lloguer de 600 euros 
al mes, va explicar el president 

de l’entitat, Josep Maria Niubó. 
“Hem plantejat una reclamació 
com a indemnització per ha-
ver deixat Alfés i estem en un 
procés d’acord amb els serveis 
jurídics, encara que exigim més 
celeritat per aconseguir una 
cosa que ens pertany”, va dir. 
Des de l’entitat van manifestar 
estar satisfets per l’hangar del 
qual disposen a les instal·laci-
ons de l’aeroport d’Alguaire, 
“encara que després de dos 

anys hem de reclamar el valor 
del patrimoni de què disposà-
vem a Alfés”, va dir.

Niubó va explicar que ac-
tualment l’entitat té seixanta 
socis i que l’últim any han rebut 
noves altes que han compen-
sat les baixes per jubilació. La 
celebració va consistir en una 
missa i una trobada amb els so-
cis i simpatitzants de l’aviació 
general i esportiva, per con-
cloure amb un aperitiu.

El fruit d’aquest arbre provoca una forta olor al ser trepitjat.

MUNICIPIS MEDI AMBIENT
C. SANS

C. SANS
❘ LA SEU ❘ L’ajuntament de la 
Seu ha incrementat la neteja 
de cap a cap de l’avinguda Sa-
lòria després que rebre quei-
xes de veïns per la presència 
a terra dels fruits d’una part 
dels arbres d’aquesta via, que 
al caure i ser trepitjats provo-
quen una forta fetor. 

Els arbres van ser plantats 
el 1991 i des de fa uns sis anys 
la maduració de l’arbre pro-
voca, segons l’ajuntament, 
molèsties puntuals. Ho van 
explicar aquesta setmana 
fonts de l’àrea de parcs i jar-
dins del consistori, i van atri-
buir l’accentuació d’aquestes 
molèsties a la falta de man-
teniment d’aquesta zona du-
rant els darrers mesos. 

Carles Martín, responsa-
ble de la brigada, va explicar 
que el gran volum de treball 

que han tingut els tècnics 
municipals durant els últims 
mesos, amb la reurbanitza-
ció de la plaça Joan Sansa i 
els treballs per enjardinar les 
noves rotondes de l’N-260, a 
l’entrada de la Seu d’Urgell, 
han fet impossible actuar so-
bre aquests arbres, que són 
podats cada dos o tres anys 
per reduir la quantitat de 
fruits generats. 

A més, els anys en què la 
brigada no considera neces-
sària la poda, els operaris 
retiren de forma manual els 
fruits abans que caiguin a 
terra. El problema, segons 
Martín, rau en “els arbres 
femelles”, que són els que 
produeixen el polèmic fruit. 
A tota l’avinguda Salòria de 
la Seu hi ha un total de 170 
arbres d’aquesta espècie, 20 
dels quals són femelles.

Queixes per la pudor  
dels arbres a l’avinguda 
Salòria de la Seu d’Urgell

El fred retarda 
les obres a 
l’església de 
Rosselló
El temple recuperarà les 
misses d’aquí a un mes

PATRIMONI HISTÒRIC

L’església de Rosselló, on es veu la part reconstruïda i la que va quedar intacta en l’esfondrament.

X. RODRÍGUEZ
❘ ROSSELLÓ ❘ El fred i les baixes 
temperatures han retardat les 
obres de reconstrucció de l’es-
glésia de Sant Pere a Rosselló. 
Si bé la previsió inicial era que 
les misses tornessin al temple 
passat Reis, el més probable és 
que ho facin d’aquí a un mes, 
segons va explicar ahir l’alcalde, 
Josep Abad. Un cop els treballs 
hagin acabat, es duran a terme 
les tasques per al canvi de l’en-
llumenat, la instal·lació del gas 
i la pintura, el cost de la qual as-
sumirà l’ajuntament. A més, tan 
bon punt hagin passat les elec-
cions de dijous vinent, l’ajunta-
ment es reunirà amb el depar-
tament de Cultura per parlar 
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del finançament de les obres 
de reconstrucció del campa-
nar, que compten amb un pres-
supost aproximat de 280.000 
euros. No obstant, els treballs 
a l’església, que van començar 

a principis de setembre, avan-
cen a bon ritme i ja es pot veure 
la diferència entre la part de la 
façana reconstruïda i la que va 
quedar intacta després de l’en-
sorrament de la torre el 29 de 

gener del 2016. De fet, aquesta 
és la intenció del projecte gua-
nyador per a les obres, que volia 
que es diferenciés clarament el 
que s’ha tornat a aixecar de la 
part original.

Calefacció a la  
sala de Granyena

SERVEIS

❘ GRANYENA ❘ Granyena de les 
Garrigues ha donat llum ver-
da a la instal·lació del sistema 
de calefacció a la sala de ball 
amb un pressupost de 23.513 
euros. Així mateix, també 
s’ha aprovat una nova fase 
de la restauració de l’església 
de Sant Miquel.

Vilagrassa renova 
l’enllumenat

SERVEIS

❘ VILAGRASSA ❘ El consistori de 
Vilagrassa ha aprovat el pro-
jecte de reforma de l’enllu-
menat públic de la població 
que preveu una inversió de 
132.110 euros. L’objectiu és 
millorar la il·luminació de la 
part més antiga de la pobla-
ció i l’obtenció d’un estalvi 
energètic que redueixi el cost 
elèctric.


