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URBANISME

Aigua potable de
Lleida a Senan,
a Tarragona
❘ LLEIDA ❘ La comissió d’Urbanisme de Lleida sotmetrà la
setmana que ve a aprovació
el projecte per estendre la
xarxa d’aigua potable de la
Mancomunitat de les Garrigues, que proveeix 24 pobles d’aquesta comarca i del
Segrià, fins al municipi de
Senan, a Tarragona.
D’altra banda, la comissió
tornarà a examinar mesures que planteja l’ajuntament
d’Agramunt per garantir la
seguretat en zones inundables en cas de riuades, després d’haver deixat la proposta inicial en suspens. Així
mateix, es presenten una vintena de projectes per ampliar
i construir granges.

POLÍTICA

Alcarràs reposa
cartells trencats
de “república”
❘ ALCARRÀS ❘ L’ajuntament d’Alcarràs va reposar ahir cartells a l’entrada del poble
que anunciaven l’arribada a
un “municipi de la república
catalana”, després que trobessin destruïts els instal·lats
abans de les festes de Nadal.
El consistori va manifestar la
seua intenció de mantenir-los
després de rebre queixes d’un
veí que amenaça amb una denúncia davant de la delegació
del Govern i va indicar que
remetran una resposta detallant el cost de cada un, una
mica més de 50 euros. Altres
municipis com les Borges, Esterri d’Àneu i la Pobla també
en tenen.

MUNICIPIS

Promoció
econòmica per a
la Seu d’Urgell
❘ LA SEU D’URGELL ❘ La Seu va
constituir ahir el seu Consell
Municipal de Promoció Econòmica, la finalitat del qual
és afavorir la col·laboració
entre el sector empresarial
i l’ajuntament i treballar en
projectes per impulsar l’activitat econòmica del municipi.
L’alcalde, Albert Batalla, va
presidir la sessió d’aquest organisme, que inclou els portaveus dels grups municipals,
l’Associació d’Hostaleria de
l’Alt Urgell, la Unió de Botiguers de la Seu, l’Associació
d’Empresaris de l’Alt Urgell,
l’Associació de Comerciants
del Nucli Antic i l’entitat
Menja’t l’Alt Urgell.

COMARQUES
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INFRAESTRUCTURES SERVEIS

L’aeroport de la Seu d’Urgell, també
taller d’avions de fins a deu places
Seria el primer d’aquestes característiques al Pirineu i ja reparen tres aeronaus
SERVICIOS AÉREOS DEL PIRINEO

X. RODRÍGUEZ / C. SANS

❘ LA SEU D’URGELL ❘ L’aeroport de
la Seu d’Urgell acull un centre
de manteniment d’avions, on
actualment reparen tres aeronaus i està previst que n’arribin dos més, segons va explicar
ahir Manel Campos, usuari del
taller de Servicios Aéreos del
Pirineo S.L., l’empresa propietària de l’hangar on es reparen
avions de pistó i de turbina que
poden arribar a tenir fins a 10
places. A les instal·lacions de la
firma treballen tres mecànics i
un enginyer i han rebut aeronaus de Portugal, França i Espanya. Segons Campos, el taller va
obrir les portes fa uns sis mesos
i aquest seria el primer d’aquestes característiques al Pirineu.
D’aquesta manera, l’aeroport
de l’Alt Urgell suma una nova
activitat. Fins ara, funcionaven
aerotaxis, escoles de vol i transport sanitari.
Val a recordar que l’aeroport
d’Alguaire compta amb una firma que ofereix estacionament i
manteniment per a avions. Una

LES CLAUS

Centre de manteniment

z L’aeroport de la Seu acull un
taller de manteniment per a
avions de pistó i de turbina de
fins a 10 places. Tenen tres ae·
ronaus en reparació i està pre·
vist que n’arribin dos més.

Activitat
z També treballen a les instal·
lacions de l’aeroport de l’Alt Ur·
gell dos escoles de vol, una em·
presa d’aerotaxis i transports
sanitaris.
Un avió al centre de manteniment de l’aeroport de la Seu.

aeronau de Romania va estrenar les seues instal·lacions al desembre (vegeu SEGRE del 28 de
desembre).

Balanç del 2017
D’altra banda, des del departament de Territori van informar que l’aeroport de la Seu va

acollir durant 3.642 operacions,
56 més que fa dos anys, quan
van ser 3.586. El creixement
es justifica amb l’augment de
l’aviació comercial (serveis d’aerotaxis), que entre el gener i el
novembre van sumar 165 serveis davant els 26 del mateix
període del 2016.

Més operacions
z L’aeroport de la Seu d’Urgell
va acollir entre el gener i el
novembre de l’any passat 165
operacions comercials, un in·
crement del 535% respecte al
2016, per l’activitat dels aerota·
xis. L’equipament està pendent
de la implantació del sistema de
vol instrumental basat en geo·
localització per GPS.

TRANSPORTS MILLORES

Ajusten els horaris del tren de la Pobla
per garantir els enllaços amb l’AVE

X. RODRÍGUEZ

❘ LLEIDA ❘ L’horari de sortida del
primer tren de la Pobla cap a
Lleida s’avançarà a partir de
dilluns cinc minuts per poder
garantir els enllaços amb els
trens AVE i Avant que surten de l’estació de Lleida. En
aquest sentit, el tren que fins
ara efectuava la sortida a les
07.13 hores de la Pobla, passarà a fer-ho a les 07.08 hores a

partir de dilluns. A més, des de
Ferrocarrils de la Generalitat de
Catalunya (FGC), titular de la
línia, van explicar que a partir
de demà dissabte s’introduiran
alguns canvis per millorar el
servei ferroviari que s’ofereix
actualment.
Segons van informar fonts de
FGC, les modificacions s’apliquen d’acord amb les propostes de millora manifestades

per la comissió de seguiment
del servei, formada per ajuntaments, els consells comarcals i
els agents econòmics i socials
del territori.
A més, els nous horaris són
possibles per la incorporació
de les estacions d’Alcoletge,
Sant Llorenç de Montgai, Àger
i Cellers al sistema de parades
sota demanda dels usuaris. Tots
els canvis aplicats reduiran el

temps del trajecte de Lleida a la
Pobla vuit minuts, mentre que
es tardarà un minut menys per
arribar fins a Balaguer.
Per la seua part, el president
del consell del Jussà, Constante Aranda, va explicar que ara
reivindicaran que l’hora de
sortida de l’últim tren cap a la
Pobla sigui a les 19.25 hores,
que és quan surt el comboi els
divendres.
Aranda va apuntar que de
dilluns a dijous surt de Lleida
a les 17.30 hores i que si s’apliqués aquest canvi es garantirien
els enllaços amb l’alta velocitat
també per als viatges de tornada
al Jussà.
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FIRES 55A FIRA DE L’OLI I LES GARRIGUES

MUNICIPIS OBRES

MAGDALENA ALTISENT

SEGRE TÀRREGA

La presentació de la Fira de l’Oli a Lleida.

Tres xefs amb estrelles
Michelin en els ‘show
cooking’ de la Fira de l’Oli

Les obres al Pati, centre neuràlgic de Tàrrega, que van començar ahir.

Tàrrega aixeca part del
Pati, en obres dos mesos
Els treballs consisteixen en la renovació del paviment ||
Adjudiquen la construcció de l’espai per a autocaravanes
SEGRE TÀRREGA

❘ TÀRREGA ❘ L’ajuntament de Tàrrega va iniciar ahir l’última
fase de les obres de renovació
del paviment i millora de la
plaça del Carme, que se centren en la zona de la xurreria.
L’edil de Serveis Municipals,
Josep Castelló, va destacar que
“per la falta de pressupost ens
hem vist obligats a dur a terme aquesta actuació amb fons
propis i en diferents fases”.
Castelló es va mostrar satis-

fet de poder acabar la millora
del Pati, un centre neuràlgic de
la ciutat. Les obres consisteixen a aixecar i substituir part
de les antigues rajoles, força
deteriorades.
També és previst reconstruir
les escales d’accés a la plaça des
de la xurreria, millorar l’accessibilitat amb una barana i folrar el peu del monument Països
Catalans.
Els treballs s’allargaran un
parell de mesos, fins a princi-

pis de març. Castelló va explicar que quan se celebri la
festa dels Tres Tombs a finals
de gener “tancarem la zona
de les obres”. D’altra banda,
el consitori va adjudicar a
Romà Infraestructures i Serveis el projecte de construcció
de l’àrea de servei per a autocaravanes, per un pressupost
de 42.165 euros. L’equipament
s’habilitarà al solar situat entre
la comissaria dels Mossos d’Esquadra i el Casal Cívic.

ALCALDIES RELLEUS

reunir prop d’un centenar de
persones. Els organitzadors
van avançar que han assolit ja el 100% d’ocupació del
recinte firal amb més de 160
estands.
Un total de 32 empreses
ocuparan 37 d’aquests espais d’exposició en el Pavelló de l’Oli, mentre que 46
expositors n’ocuparan 52 al
pavelló comercial. La carpa
de productes de proximitat
reunirà 16 firmes, i per altra
banda, n’hi haurà 5 més fora
del recinte i mig centenar de
parades d’artesania i menjar
ràpid.
D’altra banda, Eduard
Estruch rebrà el Premi Cultura de l’Oli 2018 pels seus
estudis sobre alimentació.
Així mateix, La Fira de l’Oli
s’agermanarà amb la Fira del
Torró d’Agramunt+.

CARRETERES OBRES

Carme Miró
pren possessió
com a alcaldessa
d’Anglesola

SEGRE TÀRREGA

Donarà continuïtat a
la gestió de Mora
SEGRE TÀRREGA

❘ ANGLESOLA ❘ Carme Miró ja és
la nova alcaldessa d’Anglesola
després de prendre possessió
del càrrec al ple extraordinari que es va celebrar ahir a la
nit a la sala d’actes del poliesportiu. Miró va destacar que
assumia el relleu de la històrica Rosa Maria Mora “amb
il·lusió, responsabilitat i respecte” i va apuntar que el seu
equip donarà continuïtat a la
gestió de Mora, a qui va agrair
la seua “mestria i capacitat de
lideratge”. També va dedicar
unes paraules a la situació política catalana reivindicant que
“la democràcia arriba a tots els
punts del poble apostant per

❘ LLEIDA ❘ Tres xefs distingits
amb quatre estrelles Michelin protagonitzaran exhibicions culinàries en la
55a edició de la Fira de l’Oli
que se celebrarà a les Borges
Blanques els dies 19, 20 i 21
de gener.
Es tracta de Fran López,
amb dos establiments que
han rebut aquesta distinció;
Xixo Castaño, del restaurant
Malena de Gimenells, i Jeroni Castell del restaurant Les
Moles d’Ulldecona, que faran
servir oli d’oliva verge extra
de les Garrigues en els show
cooking que se celebraran cada tarda durant els tres dies
de la fira.
Així ho va anunciar ahir
l’alcalde de les Borges, Enric
Mir, a la presentació del certamen al Parador del Roser
de Lleida, en un acte que va

Miró, Vidal i Mora, ahir al ple que es va celebrar a Anglesola.

un model de país transparent
i eficient”.
Entre les obres per al 2018,
va destacar la construcció d’un
pantà de 14.000 metres cúbics
per al proveïment d’aigua, amb
una inversió de 200.000 euros, entre altres actuacions de
millora de voreres i asfaltatge
de camins. La nova alcaldessa

va obtenir 5 vots a favor dels
9 edils del consistori, mentre
que 4 més van votar la regidora i portaveu d’Esquerra, Eva
Roig. Al ple també va prendre
possessió del càrrec el nou edil
Josep Vidal, que substituirà
Miró. Al finalitzar, Mora va fer
l’entrega simbòlica de la vara
d’alcaldessa a Miró.

La Diputació adjudica
obres a deu carreteres
locals per 8,4 milions
❘ LLEIDA ❘ La Diputació ha adjudicat obres a deu carreteres
per valor de 8,4 milions. Així
ho va indicar ahir la corporació provincial, que va assenyalar que, entre els primers
treballs que s’executaran, es
troba el tercer i últim tram de
la variant d’Ivars d’Urgell, a
la qual es destinarà 799.556
euros.
L’ens provincial destinarà
2.265.798 euros a millorar
la carretera LV-3028, que
connecta els municipis de
Castellserà i Preixens. Així
mateix, invertirà 630.323 euros a rehabilitar el ferm de
l’LV-3027 entre Castellserà,
Penelles i Bellmunt. La via
LV-2021 serà objecte d’obres
per valor de 2.020.024 euros
per millorar el traçat i el ferm

entre Verdú i Sant Martí de
Maldà.
També s’actuarà a la carretera LV-7022 entre Puigverd de Lleida i Margalef,
amb 94.234 euros per a un
vial d’enllaç i un pont sobre
el Canal d’Urgell.
A la travessia de Bellver
rehabilitaran el ferm i reordenaran accessos amb una
inversió de 438.006 euros;
per altra banda, hi haurà millores en el tram de les Borges de l’LV-7031 (1.561.269
euros). També reforçarà un
pont a l’L-911 al Pallars Jussà (86.076 euros), rehabilitarà el ferm de les carreteres
LV-3321 i LV-3331 al Pla
(293.892 euros) i millorarà
el ramal de Mas de Bondia
de l’LV-2102.

