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trànsit de passatgers en cap de 
setmana. Les obres que ara han 
sortit a concurs, en canvi, pre-
veuen aprofitar millor l’espai 
disponible.

Menys de quaranta minuts
Fonts de l’aeroport van in-

dicar en aquest sentit que l’ob-
jectiu és mantenir el temps 
d’espera dels viatgers per sota 
dels quaranta minuts des del 
moment de baixar de l’avió. 
Precisament, l’agilitat a l’hora 
d’embarcar i desembarcar és un 
dels aspectes d’aquesta instal·la-
ció que més valoren els usuaris 
i els turoperadors.

Per fer-ho, el projecte pre-
veu instal·lar una nova cinta 
de transport d’equipatges i una 
cabina addicional per a agents 
de la Policia Nacional, la presèn-
cia de la qual és necessària per 
a vols de passatgers procedents 
del Regne Unit, fora de l’espai 
Schengen. 

També està previst implan-
tar un nou sistema per entre-
gar als viatgers els esquís fora 
de la terminal, on estacionen 
els autocars que els traslladen 
a les pistes.

R. RAMÍREZ
❘ LLEIDA ❘ L’aeroport d’Alguaire 
estrenarà al desembre la tem-
porada d’hivern amb canvis a 
la terminal per fer més àgil el 
pas de viatgers i reduir el temps 
d’espera a l’embarcar i desem-
barcar. Aeroports de Catalu-
nya ja ha tret a concurs les obres 
per reformar les instal·lacions, 
amb un pressupost de licitació 
que ascendeix a 70.000 euros 
i un termini d’execució de dos 
mesos. Hauran d’acabar abans 
que els turoperadors Neilson i 
Quality Travel, així com l’ae-
rolínia Jet2, iniciïn l’activitat a 
l’aeroport lleidatà.

Aquesta actuació arriba des-
prés que, l’any passat, Aero-
ports ampliés la superfície de 
la terminal amb nous mòduls 
prefabricats per l’augment del 

Obres per reduir l’espera dels 
viatgers a la terminal d’Alguaire
Aeroports espera completar-les abans de la temporada d’hivern

INFRAESTRUCTURES AEROPORTS

AMADO FORROLLA

Avions de passatgers l’hivern passat a Alguaire.

Mor l’alcalde  
pedani d’Àreu

OBITUARI

❘  ALINS ❘  L’alca lde pedani 
d’Àreu, Jordi Escolà, va mo-
rir ahir als cinquanta-cinc 
anys. Jordi Escolà era un dels 
impulsors de la Milla Vertical 
d’Àreu i alcaldes del Pallars 
van lamentar ahir la seua 
defunció.

Crespín visita zones 
inundades pel Sió

PARTITS

❘ LLEIDA ❘ L’alcalde de les Olu-
ges, Josep Maria Calderó, 
es va reunir ahir amb el 
subdelegat del Govern, José 
Crespín, i van visitar la zona 
inundada pel Sió la setmana 
passada. Crespín traslladarà 
a la CHE la problemàtica.

Castelldans bonifica 
l’IBI a les empreses 
que creen ocupació

MUNICIPIS

❘ CASTELLDANS ❘ L’ajuntament de 
Castelldans ja ha aprovat les 
ordenances fiscals de cara a 
l’any que ve, que preveuen 
una bonificació parcial de 
l’impost sobre béns immobles 
(IBI) urbà als immobles que 
acullin activitats empresa-
rials que fomentin l’ocupa-
ció. Així mateix, l’impost de 
circulació es reduirà un 50 
per cent en el cas de vehi-
cles elèctrics i també per als 
híbrids.

Imatge d’arxiu de l’estació de tren de la Pobla de Segur.

SEGRE

H.C.
❘ LLEIDA ❘ La direcció general de 
Turisme ha seleccionat els pro-
jectes de quatre municipis de 
Lleida, dels setze beneficiaris 
en el conjunt de Catalunya, i re-
bran 1,185 milions d’euros per-
què puguin desenvolupar-los. 
Els diners procedeixen de l’im-
port recaptat de la taxa turísti-
ca, de la qual la Generalitat es 
queda una part. 

Es tracta, segons assenyalen 
fonts vinculades a la iniciativa, 
dels projectes presentats per 
l’ajuntament de Tremp; el de 
la Pobla de Segur, el de Riner 
i pel Conselh Generau d’Aran. 
En el primer cas, preveu una in-
versió total de 568.000 euros, 
dels quals el tram autonòmic 
de la taxa turística en finança-
rà 285.000, i serviran per de-
senvolupar el projecte Tremp, 
Epicentre Turístic del Geoparc. 
L’objectiu és revitalitzar l’eix 
comercial i turístic i s’inclouen 
iniciatives com el lloguer de ve-
hicles elèctrics per hores. 

En el cas de la Pobla de Segur, 
serà una inversió de 790.000 
euros (350.000 de sufragats per 
la taxa turística) per portar a 
terme l’Avaluació de la Pobla 
de Segur com a porta d’entra-
da al Pirineu, que preveu in-
tervencions en tres punts de 
la localitat: el conjunt moder-
nista de Casa Mauri, l’estació 
de ferrocarril, com a centre de 

Quatre projectes de Lleida rebran 1,2 
milions de la taxa turística catalana
Atorgats per la Generalitat, suposaran una inversió global de 2,6 milions d’euros || 
El Pallars Jussà, amb Tremp i la Pobla, el més beneficiat, a més d’Aran i Riner

TURISME INICIATIVES

mobilitat sostenible, i el riu No-
guera Pallaresa. Els altres dos 
projectes són el del santuari de 
Riner, anomenat El Miracle, pa-
trimoni, cultura i naturalesa 
accessibles, de 906.000 euros, 
subvencionat amb 350.000 eu-
ros; i el d’Aran: Avaluació Tu-
rística del Refugi de l’Honeria 
i dels camins històrics de la vall 
de Toran, amb una inversió de 
400.000 euros i una subvenció 
del 50 per cent.

LES CLAUS

Seleccionats. La resolució, encara provisional, de Turisme benefi-
cia a Lleida els projectes de l’ajuntament de Tremp, el de la Pobla, 
Aran i Riner. Preveu una inversió global de 2,66 milions, dels quals 
la taxa turística pagarà 1.185.000 euros.

Catalunya. Segons la mateixa resolució provisional, també són 
beneficiaris Palamós, Ulldecona, Tossa de Mar, Torruella de Mont-
grí, Girona, Pujalt, Tortosa, els consells del Baix Ebre, el Penedès, el 
Berguedà i Ribera d’Ebre i el consorci Baix Llobregat.

LES CLAUS

Més trànsit a l’hivern
z El turoperador suec Quality 
Travel es va sumar l’any passat 
als vols d’hivern de Neilson des 
del Regne Unit. A la pròxima 
temporada hivernal s’estrenarà 
a Alguaire la companyia Jet2, 
també amb vols des del Regne 
Unit.

Agilitzar el pas de viatgers
z Una cinta de transport d’equi-
patges, un nou taulell per a 
l’atenció als viatgers i una ca-
bina addicional per al punt de 
control de la Policia Nacional 
hauran de contribuir a agilitzar 
el desembarcament dels viat-
gers a Alguaire.

Altres actuacions
z El projecte es completa amb 
actuacions com ara nous espais 
de restauració dins de la ter-
minal i amb una zona de jocs 
infantils més àmplia, tot ple-
gat dirigit als viatgers que es-
peren a embarcar en vols des 
d’Alguaire.

cfarre
Resaltado
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REDACCIÓ
❘ BAIX PALLARS ❘ Una veïna d’An-
dorra va resultar ferida de gra-
vetat diumenge al caure de vint 
metres mentre feia escalada a 
la zona coneguda com a Paret 
del Pessó, a Collegats, al Baix 
Pallars. Com ja va informar 
SEGRE ahir, els Bombers de 
la Generalitat van rebre l’avís 
a les 19.25 hores i a causa del 
complicat rescat, els serveis 
d’emergències van tardar gai-
rebé sis hores a poder evacuar 
l’escaladora accidentada. Fins a 
la zona es van traslladar set do-
tacions de diversos cossos com 
els Bombers de la Generalitat, 
els Pompièrs d’Aran i també un 
helicòpter dels Bombers d’An-
dorra. L’accident es va produir 
quan l’escaladora estava fent 
aquesta via amb una altra per-
sona. En un moment donat, una 
de les roques es va trencar i l’es-
caladora va caure des d’una al-
tura de vint metres. L’afectada 
es va fer diverses contusions i 
traumatismes, també al cap, ja 
que va anar colpejant-se contra 
la paret de la muntanya.

Una vegada al lloc, els efec-
tius de rescat van muntar un 
dispositiu per tal de poder ar-
ribar fins a l’escaladora. Per 
aconseguir-ho, van haver de 
baixar fins a ella fent ràpel i van 
haver d’instal·lar  un sistema de 
cordes per poder pujar-la fins al 
cim de la muntanya. Una vega-

da estabilitzada, l’afectada va 
ser evacuada per un helicòpter 
dels Bombers d’Andorra fins a 
l’hospital Vall Hebron. Final-
ment, el dispositiu es va donar 
per finalitzat gairebé a la mit-
janit, concretament a les 23.45 
hores. Des del centre d’emer-
gències de Lleida es va dema-
nar la participació dels Bombers 
d’Andorra, ja que eren els que 

eren més a prop de la zona de 
l’accident i perquè estan equi-
pats per fer vols nocturns de 
rescat. Des del centre lleidatà 
es va demanar la col·laboració 
del Principat per la gravetat 
de les ferides de l’escaladora, 
podria ser el primer rescat en 
el qual es donen aquestes cir-
cumstàncies. D’altra banda, els 
Bombers de la Generalitat van 

rescatar diumenge a la nit cinc 
persones que s’havien perdut 
mentre feien una excursió per 
la zona d’Es Bordes, a la Val 
d’Aran. L’avís es va rebre a les 
21.43 hores i fins a la zona es 
van traslladar dos dotacions, 
que van localitzar els excursio-
nistes dos hores després, també 
a mitjanit. Tots ells estaven en 
bones condicions.

Vista del dispositiu dels diferents efectius per al rescat de diumenge a Collegats.

BOMBERS DE LA GENERALITAT

Ferida greu una escaladora al  
caure de vint metres a Collegats
Rescat complex de gairebé sis hores diumenge en què van participar Bombers i 
Pompièrs || Un helicòpter d’Andorra va fer el trasllat a l’hospital Vall d’Hebron

RESCATS EMERGÈNCIES

Els Rurals multen un pescador a Ivars de Noguera
❘ IVARS D’URGELL ❘ Els Agents Rurals van denunciar una persona 
per pescar en zona prohibida a Ivars de Noguera. Els Rurals 
recorden que no es pot pescar a menys de 50 metres a dalt i a 
baix de les escales o passos de peixos.

Es crema un vehicle a l’autovia A-2 a Golmés
❘ GOLMÉS ❘ Els Bombers de la Generalitat van sufocar ahir a la 
tarda un incendi que es va originar en un vehicle a Golmés que 
circulava per l’autovia en direcció a Lleida. Els Bombers van 
rebre l’avís de l’emergència a les 18.07 hores i fins al lloc van 
desplaçar dos dotacions. El vehicle es va cremar per complet 
però no hi va haver afectació viària, segons els Bombers.

AGENTS RURALS

REDACCIÓ
❘ LLEIDA ❘ El jutjat penal núme-
ro 3 de Lleida té previst jutjar 
aquest matí un veí de Bellpuig 
acusat de torturar dos germans 
i tres germanastres i abusar se-
xualment de dos d’ells durant 
un llarg període de temps, com 
va avançar SEGRE.

La Fiscalia sol·licita penes 
que poden sumar nou anys de 
presó com a autor d’un total de 
set delictes, concretament cinc 
de violència domèstica per ca-
dascuna de les víctimes i dos de 
delictes d’abusos sexuals con-
tinuats. L’Audiència de Lleida 
va dir en una interlocutòria que 
l’acusat suposadament hauria 
sotmès dos germans i tres ger-
manastres a diferents càstigs 
físics que haurien consistit en 
cops amb instruments com 

carregadors i estris de cuina. 
A més, les víctimes, que per por 
no van explicar a la seua mare 
el que passava, també hauri-
en estat lligats de peus i mans 
en algunes ocasions i obligats 
a estar-se seminús a terra i a 

practicar exercicis físics fins a 
l’esgotament. 

Altres de les tortures als me-
nors, que a les declaracions da-
vant del jutge de Cervera que 
va instruir el cas van coincidir 

en la manera, el temps i les cir-
cumstàncies en què es van pro-
duir els fets, haurien consistit 
a introduir-los a la banyera en 
aigua freda i posar-los picant 
als genitals. També a les seues 
dos germanes els hauria fet 
tocaments.

Per cadascun dels cinc delic-
tes de violència domèstica, la 
Fiscalia demana dos anys de 
presó i tres més per cada un 
dels d’abús sexual, la qual cosa 
sumaria un total de setze anys. 
No obstant, en aquests casos 
s’ha d’aplicar la regla del Codi 
Penal d’acord amb la qual el 
límit màxim de pena que s’ha 
d’imposar és el triple de la més 
greu de les que s’han imposat, 
per la qual cosa la petició que-
daria rebaixada fins als nou 
anys de presó.

A judici un veí de Bellpuig per 
torturar i abusar dels seus germans
Fiscalia l’acusa de 5 delictes de violència domèstica i dos de sexuals

TRIBUNALS VIOLÈNCIA FAMILIAR

FINS A 9 ANYS DE PRESÓ
S’enfronta a una petició de 
nou anys de presó per un 
total de set delictes que  
li imputa la Fiscalia

Acusada de 
quedar-se 80.000 
euros dels veïns

BELL-LLOC

❘ BELL-LLOC ❘ La Fiscalia sol·li-
cita una condemna de tres 
anys de presó per a una dona 
acusada d’apropiar-se inde-
gudament prop de 80.000 
euros d’una comunitat de 
propietaris de la urbanit-
zació Vinyes Velles de Bell-
lloc, en què s’encarregava 
dels comptes. Està previst 
que el judici se celebri demà 
a l’Audiència. El Ministeri 
Públic també demana que 
la dona, processada per un 
delicte d’apropiació indegu-
da, indemnitzi els afectats 
amb 61.863 euros perquè va 
tornar 18.000 euros.

Busquen  
el pres escapat  
a Andorra

INTERPOL

❘ ANDORRA LA VELLA ❘ La justícia 
andorrana ha activat una or-
dre de cerca i captura inter-
nacional, via Interpol, per al 
reclús que dimarts passat es 
va escapar de la presó de la 
Comella aprofitant un per-
mís per anar a Espanya a fer-
se proves mèdiques pel càn-
cer que té, com va informar 
SEGRE diumenge. L’home va 
aprofitar un permís peniten-
ciari per escapar-se. D’altra 
banda, els dos països, An-
dorra i Espanya, no tenen 
actualment cap acord per a 
la custòdia de presos.

cfarre
Resaltado
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