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El Govern planteja una residència
d’estudiants i un campus a Alguaire

Una nova planificació urbanística inclou aquests nous usos per al recinte aeroportuari
|| Ja acull formació de pilots i la preveu també per a mecànics
r. r.

❘ lleida ❘ La Generalitat planteja
que l’aeroport d’Alguaire pugui
acollir un campus per a estudis
universitaris i de FP vinculats
al sector aeronàutic, així com
una residència per a estudiants
d’escoles de vol i mecànica amb
una capacitat màxima de quaranta places. Aquests nous usos
estan inclosos en una proposta
per modificar la planificació
urbanística del recinte aeroportuari. La finalitat és adaptar-lo
a la seua nova orientació cap a
activitats industrials i de serveis aeronàutics.
La tramitació ha començat
aquest mateix mes, en un moment en què els vols de formació de pilots ja constitueixen
la majoria de les operacions,
amb tres acadèmies que utilitzen la pista d’aterratge lleidatana i pràctiques de companyies
aèries com Vueling i Volotea
(vegeu les claus).
L’àrea on es pla nteja u n
campus i una residència d’estudiants forma part d’un “subsistema d’activitats econòmiques” que podrà allotjar també escoles de vol i de mecànica
d’aeronaus, així com negocis
relacionats amb “logística, comerç electrònic i altres serveis
complementaris a l’activitat aeroportuària”. També hi planteja una reserva de sòl per a la
construcció de futurs hangars

les claus

Formació de pilots

z Les acadèmies BAA Training,
el CESDA de la Universitat Rovira i Virgili i la Barcelona Flight
School de l’aeroclub de Sabadell operen a Alguaire, on
també les companyies aèries
Vueling i Volotea fan vols de
pràctiques per formar els seus
pilots.

Formació de mecànics

Desmantellament d’un Boeing 747 a l’aeroport d’Alguaire.

de fins a 4.000 metres quadrats
i panells solars a la coberta. Es
planteja que s’edifiquin en funció de la demanda d’empreses i
el Govern català preveu els primers per a aquest mateix any.
També apunta a una ampliació substancial de la superfície
habilitada per a la plataforma
per a aeronaus, una cosa que
la Generalitat ja va plantejar
l’any passat.
Pel que fa a vols comercials,
Alguaire acull ara els avions
setmanals a Palma i els vols
d’hivern del turoperador suec
Quality Travel.

z Un conveni entre l’empresa
Servitec i l’Escola de Formació Aeronàutica de Vilanova i
la Geltrú obrirà la porta a formar mecànics aeronàutics a
Alguaire.

Augmentar el sòl per a hangars
fins a 90.000 metres quadrats
n La proposta de la Generalitat per adaptar l’aeroport
d’Alguaire per a usos industrials reserva uns 90.000
metres quadrats per a nous
hangars i per a la xarxa de
vials per comunicar-los amb
la resta de les instal·lacions.
Això suposa un sensible
increment de la superfície
disponible per a aquestes
construccions. Després de

la construcció del que ocupa
el Reial Aeri Club, aeroports
preveu habilitar-ne més a
partir d’aquest mateix any,
en funció de la demanda
d’empreses.
La futura planificació
preveu dos tipologies: uns
de menys de dos mil metres
quadrats i altres de quatre
mil, tots equipats amb panells solars a la teulada.

Talls a la C-13 al Sobirà
fins al dia 20
❘ rialp ❘ Els talls intermitents
a la C-13 entre Rialp i Llavorsí, de 45 minuts cada
hora, s’allargaran fins al 20
de març. Estava previst que
s’acabessin avui i eren en
motiu dels treballs per estabilitzar el talús i evitar despreniments arran de l’allau
del desembre passat. La Generalitat inverteix 1,66 milions en les obres. Així mateix,
el tall de la C-1412b a Isona
també s’allargarà fins al 27
d’aquest mes.

Més places de pàrquing
públic a Rosselló
❘ rosselló ❘ L’ajuntament de
Rosselló ha habilitat un nou
pàrquing per a 14 cotxes, ubicat al carrer del Sol. Aquest
és el quart espai d’estacionament al nucli urbà.

Nova recollida de
burilles a la Seu
❘ la seu ❘ La Seu acollirà dimecres la segona jornada de
recollida de burilles, organitzada per l’ajuntament, la
Mancomunitat d’Escombraries de l’Urgellet, Ets de La
Seu Si... i Per Una Catalunya
Neta. En la primera jornada
una quinzena de voluntaris
van recollir 7.500 burilles.

Bossòst aprova el
pressupost del 2020
❘ bossòst ❘ El ple de Bossòst va
aprovar ahir el pressupost
per aquest 2020, que ascendeix a 1,05 milions d’euros.
Els comptes contemplen
la millora i ampliació del
cementiri.

medi ambient dejeccions ramaderes

Crida a invertir
en tractaments
per a la gestió
de purins

ipcena

Arran de l’ampliació de
les zones vulnerables
redacció / x. r.

❘ Lleida / barcelona ❘ El congrés del
sector porcí Porciforum va tancar ahir les portes amb una crida a “dirigir inversions per optimitzar la gestió dels purins”.
Això implica tractaments de les
dejeccions allà on escassegin els
terrenys de cultiu on aplicar-los
com a adob, ja siguin al nivell
individual per a cada explotació
o bé col·lectius.
Els canvis en el model de gestió dels purins es van tractar en
una conferència a càrrec de l’enginyera agrònoma Rosa Gallart,
que va recordar el procediment
d’infracció obert per la Unió
Europea per contaminació d’aigües subterrànies per nitrats.

Concentració amb presència lleidatana al Parc de la Ciutadella, que acull el Parlament, contra projectes d’incineració de residus.

Aquesta ponència va tenir lloc
l’endemà que, dimecres passat, la Generalitat fes pública
la revisió de zones vulnerables
a aquest tipus de contaminació,
que inclou set nous municipis
de Lleida i eleva la xifra a 131.
Això respon a requeriments de
la UE per evitar sancions.
D’altra banda, el Parlament

va aprovar una moció de la
CUP per instar la Generalitat
a establir una moratòria urgent
a nous projectes d’incineració
de residus urbans i industrials.
A més, demana suspendre qualsevol tramitació en curs fins que
no s’aprovi la llei de prevenció
de residus catalana i que quan
s’aprovi aquesta normativa es

redacti un pla de tancament de
les incineradores.
Durant el debat, hi va haver
una concentració al Parc de la
Ciutadella de Barcelona contra
projectes d’incineració. Membres de la plataforma Aturem
la Incineradora van assistir a
la mobilització. El portaveu
d’Ipcena, Joan Vázquez, va

explicar que presentaran una
queixa al conseller d’Interior,
Miquel Buch, per impedir que
els manifestants arribessin al
Parlament.
L’entitat s’oposa al projecte
de Nova Tracjusa, a Juneda, que
planteja obtenir gas d’escombraries com a combustible per
assecar purins.
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Projecten a Cervera
el curtmetratge
‘Ni oblit, ni perdó’
aquest divendres
Cervera projectarà divendres,
dins de la programació mensual de cinema, el curtmetratge Ni oblit, ni perdó, rodat a la
capital de la Segarra i dirigit pel
cerverí Jordi Boquet. El curtmetratge és un treball final de grau
d’estudiants de l’Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de
Catalunya. Pretén mostrar i reivindicar la realitat de les víctimes del feixisme al país.

Amplien les places
d’aparcament al
poble de Rosselló
amb un nou espai
L’equip de govern de Rosselló inaugura un nou espai públic per a 14 vehicles, ubicat al
carrer del Sol, 12. Aquest és el
quart aparcament que habilita
el consistori dins el nucli urbà.
S’amplien així espais que no tenien cap ús.

L’ombra d’una moció de censura
sobrevola de nou el ple de Ponts
Si hi ha pacte entre els Independents
i ERC serà la segona en tres mandats
La política municipal no
acostuma a ser fàcil i prova
d’això n’és el cas de Ponts,
on ERC i els Independents
podrien fer una moció de
censura contra l’actual
alcalde, Josep Tàpies, de
Junts. La peculiaritat: si es
consumeix, serà la segona
moció que viu el consistori
en només tres mandats.
Ponts
J.CASTELLÀ
L’origen d’aquesta situació rau
en el cessament del govern dels
dos regidors del grup d’Independents. L’alcalde argumenta que és
una decisió presa per “discrepàncies polítiques i deslleialtat cap
a nosaltres”. Un cop cessats han
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començat els contactes d’aquest
grup amb els republicans, amb
qui asseguren que “per nosaltres, l’acord no quedarà”. De fet,
el regidor Emili Palà explica que

“dimecres vam presentar una
instància al registre per celebrar
un ple extraordinari per qüestions urbanístiques i la vam presentat conjuntament amb ERC”.
En aquest sentit, assegura que
és “una escenificació d’un possible acord”. Palà explica que “hi
havia discrepàncies i dificultats
d’entesa”, acusa l’alcalde de tenir
“actituds autoritàries” i afirma
que “la moció de censura se l’ha
fet ell mateix expulsant-nos del
govern”.
Amb aquest trencament, de
moment, ERC ni confirma ni desmenteix cap pacte. “Estem oberts
a totes les possibilitats, des de fer
la moció de censura a pactar amb
Junts”. Això sí, remarca que hi ha
més proximitat “programàtica”

amb els independents.
A partir d’ara, doncs, les reunions entre les formacions continuaran i, si finalment, es confirma
la moció serà la segona que viu
el consistori en tres mandats, un
fet que l’actual alcalde considera “demolidor” pel municipi. “La
gent ens diu que no fem res, però
com volen que fem coses si canviem cada dos per tres d’alcaldes?”,
lamenta.
EL 2012, CONTRA CIU
L’any 2012, Ponts Progrés
(PSC) va proposar el seu candidat
Francesc García com a alcaldable
en la moció de censura contra la
llavors alcaldessa Maria Antònia
Pubill (CIU), que va ser votada
per tota l’oposició: Progrés, ERC
i Independents. La clau d’aquella
moció van ser els vots dels republicans, que hi van donar suport
contradient les directrius del partit al·legant que “els temes locals
els hem de resoldre nosaltres”.

Inauguren avui a les Borges
l’exposició ‘Portraits’, de
l’artista Josep Talamonte
L’Ajuntament de les Borges Blanques ha programat per avui divendres la inauguració de l’exposició Portraits, de l’artista
malagueny Josep Talamonte,
afincat a Os de Balaguer. La mostra de Talamonte és polièdrica i
mostra treballs elaborats amb
tècniques i estils diferents, i es
podrà visitar fins al pròxim 29 de
març, en horari de l’equipament
cultural de les Borges. Així ma-

teix, dissabte la sala Maria Lois
de la Casa de la Cultura acollirà
la presentació del poemari Solsticis i Equinoccis, de Xavier Sans
Miró, a les 18.00 hores, en un
acte organitzat per l’Editorial
Bors. El seu editor, Daniel Bors,
afirma que “Xavi Sans és un dels
poetes més underground de
l’editorial, la grisa subtilesa de la
seva ploma es barreja amb glopades d’aire fresc”.
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Aitona encara amb bones
perspectives el segon cap
de setmana de floració 2020
Aitona encara el segon cap de
setmana de rutes en el marc del
projecte de floració amb les expectatives molt altes. “Vindrà
moltíssima gent”, va explicar
ahir l’alcaldessa Rosa Pujol, que
va concretar que dissabte vindrà
un grup de japonesos. Centenar

de persones seran les que optaran per passar el cap de setmana envoltats de rosa, d’arbres
fruiters florits. Cal recordar que
durant el primer cap de setmana de floració, unes 1.500 persones vingudes d’arreu del territori
van visitar el municipi per donar

el tret de sortida a aquest espectacle de color. En aquest sentit,
Pujol es mostra optimista i afirma que “complirem amb la fita
dels 20.000 visitants que ens vam
marcar”.
Cal recordar que la novetat
d’enguany és l’“Apadrina un fruiter”, una iniciativa pionera al municipi que convida a qualsevol
persona, sigui o no d’Aitona, a
conèixer tot el procés de naixement, creixement i collita de la
fruita més dolça del món a través
de l’apadrinament d’un arbre.

