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El CAP de Sort, 2 mesos amb la meitat 
de metges al no poder cobrir baixes
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Egle Vaitkeviciute i Isidre Gavín, ahir a la pista de l’aeroport amb les aeronaus de BAA Training.

ÒSCAR MIRÓN

X. RODRÍGUEZ
❘ ALGUAIRE ❘ L’acadèmia de vol li-
tuana BAA Training formarà 
400 pilots a l’any a Alguaire 
amb 11 aeronaus. Des de l’1 
d’octubre passat, 35 alumnes 
de països com el Canadà, Fran-
ça o Síria duen a terme pràcti-
ques de vol per poder ser pilots 
comercials i la previsió és que 
d’aquí a dos mesos n’arribin en-
tre 40 i 50 més, quan els que 
es troben actualment a Lleida 
tornin a Lituània per acabar la 
seua formació, per la qual pa-
guen entre 68.000 i 78.000 eu-
ros. La consellera delegada de 
l’empresa, Egle Vaitkeviciute, 
va explicar ahir que les condi-
cions meteorològiques van ser 
un dels principals motius pels 
quals es van decantar per Al-
guaire després de visitar “molts 
aeroports d’Espanya” (vegeu el 
desglossament). 

Així mateix, Vaitkeviciute va 
assenyalar que la seua escola 
per a pilots ocupa dos plantes de 
la torre de control de l’aeroport 
lleidatà per al personal i aules de 
formació. Actualment, compten 
amb uns 15 instructors de vol 
i es preveu que arribin a tenir 
30 empleats (tres dels quals són 
lleidatans). 

En aquest sentit, la consellera 
delegada va apuntar que “volem 
treballar amb gent del territo-
ri i que s’ocupin, per exemple, 
de l’àrea d’administració”. Els 
estudiants s’allotgen en pisos 
de lloguer de Lleida i de mu-
nicipis propers i es desplacen 
cada dia fins a Alguaire. Des 
de l’empresa estan buscant socis 

BAA Training formarà 400 pilots a 
l’any a Alguaire amb 11 aeronaus
Des de l’1 d’octubre, l’escola lituana compta amb 35 alumnes i en dos mesos 
n’arribaran 50 més || La seua presència multiplica per sis les operacions a l’aeroport

INFRAESTRUCTURES AEROPORTS

per oferir als seus pilots “més 
opcions per escollir allotjaments 
i transports”. La previsió és que 
l’any que ve el 65% de les hores 
de vol de l’empresa es duguin a 
terme a Alguaire.

Per la seua part, el secretari 
d’Infraestructures, Isidre Ga-
vín, va assegurar que “amb 
l’arribada de BAA el de Lleida 
es consolida com l’aeroport in-
dustrial de Catalunya”. A més, 
després del desembarcament 
de l’escola, les instal·lacions 
han multiplicat per sis les seues 
operacions aquest mes, perquè 
l’octubre del 2017 van ser 189 
i enguany seran més de 1.000. 
Això ha provocat que s’ampli-
ïn les hores de control aeri de 
2 a 7 dies per setmana. “Amb 

aquests horaris, estimulem el 
mercat per obtenir nous clients 
i podem continuar treballant 
per aconseguir que vinguin més 
empreses”, va afirmar Gavín. A 
més, s’han dut a terme reformes 
a la zona de les oficines de l’es-
cola de pilots per poder acollir 
les seues activitats. “Tenir BAA, 
una de les principals escoles de 
formació a Europa, és la confir-
mació que anem pel bon camí 
i que les possibilitats de Lleida 
són evidents”, va assenyalar 
Gavín.

ALLOTJAMENTS

Els estudiants s’allotgen en 
pisos de lloguer de Lleida i 
de municipis propers a les 
instal·lacions de l’aeroport

Inversió de 7,1 milions  
per a l’Eix Pirinenc

INFRAESTRUCTURES CARRETERES

❘ LLEIDA ❘ El ministeri de Foment 
ha adjudicat per 7,1 milions di-
verses operacions de conser-
vació i explotació de les carre-
teres N-145 amb l’N-260 (Eix 
Pirinenc) fins a la frontera amb 
Andorra i l’N-260 fins a la inter-
secció amb l’N-230 al Pont de 
Suert (port del Cantó). 

Les obres han estat adju-
dicades a la unió d’empreses 
temporals de Comsa, SA; El-
samex, SA i Gicsa, SA. Entre 
les actuacions que es duran a 

terme destaquen els serveis de 
manteniment d’instal·lacions 
d’enllumenat públic i semàfors, 
entre d’altres. 

Els contractes de serveis per 
a la conservació i explotació te-
nen com a finalitat la vigilància, 
atenció a accidents, manteni-
ments dels vials, conservació 
sistemàtica de les instal·lacions 
de subministrament d’energia 
elèctrica, senyalitzacions va-
riables i estudis d’accidentalitat, 
entre d’altres.

Noves retribucions a la Diputació  
després del canvi a la presidència

ADMINISTRACIÓ PROVINCIAL

❘ LLEIDA ❘ La Diputació ha modi-
ficat les retribucions de càr-
recs electes arran del nome-
nament de Rosa Maria Perelló 
com a presidenta després de la 
dimissió de Joan Reñé i dels 
canvis a la composició del go-
vern de la corporació provin-
cial. Així consta en decrets de 
presidència del 18 d’octubre 
passat, que assignen a Perelló 
un salari anual de 58.241 eu-
ros bruts per una dedicació del 
75% de la jornada a la Dipu-

tació (activitat que comparteix 
amb l’alcaldia de Tàrrega). Els 
nou vicepresident, Eloi Bergós, 
rebrà 71.552 euros anuals en 
règim de dedicació completa, 
mentre que Enric Mir en co-
brarà 53.664 a l’any per una 
dedicació parcial del 75%. 

Així mateix, tant Bergós 
com Mir (que tindrà la vice-
presidència del Patronat de 
Promoció Econòmica i de l’ens 
de recaptació) s’incorporen a la 
junta de govern de la Diputació 

com  vocals. Pel que fa a Reñé, 
la seua retribució passarà dels 
75.000 euros bruts anuals que 
tenia assignats quan era presi-
dent a 40.031 euros anuals com 
a diputat provincial del PDe-
CAT en règim de dedicació 
exclusiva.

Finalment, altres decrets 
firmats a la mateixa data rati-
fiquen als seus llocs assessors 
de la presidència i els dels di-
ferents grups polítics a la cor-
poració provincial.

TESTIMONIS

«No et cal un temps 
perfecte, perquè hem                                               
de practicar en 
ambients de poca 
visibilitat i de vent»
ARTHUR. ALUMNE DE LETÒNIA

«A Lituània fan la part 
teòrica i a Lleida duen 
a terme les pràctiques, 
perquè aquí les condicions 
són més variades»
DAVID. INSTRUCTOR DE VOL

Quins avantatges tenen les 
instal·lacions d’Alguaire?

La boira, un          
dels motius per  
venir a Lleida
n La consellera delegada 
de BAA Training, Egle 
Vaitkeviciute, va assegu-
rar que “una de les raons 
per les quals ens vam de-
cidir per l’aeroport d’Al-
guaire van ser les condi-
cions meteorològiques i la 
boira”. En aquest sentit, 
va explicar que la poca 
visibilitat “no és cap pro-
blema i, de fet, necessitem 
que els alumnes es formin 
en diferents condicions 
com el fort vent o el cel 
tapat”.
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Tremp obre el ‘Fem Dansa’ 
amb un homenatge a la dona
La companyia valenciana Maduixa Teatre presenta l’obra sobre 
xanques ‘Mulïer’ || Distingida als premis Max i FiraTàrrega

ARTS ESCÈNIQUES CICLE

Un centenar de persones van gaudir de l’espectacle diumenge al pavelló del Casal de Tremp.

AJUNTAMENT DE TREMP

J.B.
❘ TREMP ❘ La companyia valen-
ciana Maduixa Teatre va pro-
tagonitzar diumenge a Tremp 
l’espectacle Mulïer, un singular 
homenatge a la dona amb dan-
sa sobre xanques en la primera 
sessió del cicle Fem Dansa, un 
projecte impulsat per la conse-
lleria de Cultura i l’Associació 
de Professionals de la Dansa de 
Catalunya per atansar aquest 
art a tots els públics i a tot el 
territori català. La capital del 
Pallars Jussà és l’única locali-
tat lleidatana que participa en 
aquest projecte cultural des del 
seu inici, l’any 2016, amb una 
programació d’espectacles en 
la qual la dansa és la disciplina 
central. Les cinc ballarines de 
Maduixa Teatre van estrenar 
així la tercera edició del Fem 
Dansa amb un muntatge pre-

vist inicialment a l’exterior, a 
la plaça Capdevila, però que 
va haver de traslladar-se per la 
pluja al Casal. 

Val a recordar que Mulïer es 
va presentar en l’edició del 2016 
de FiraTàrrega, on va rebre el 
premi a la millor estrena del car-
rer, i posteriorment, el juny de 
l’any passat, va ser distingida 
amb dos premis Max de les arts 
escèniques d’Espanya, el de mi-
llor espectacle de carrer de l’any 
i millor composició musical per 
a espectacle escènic. Un cente-
nar de persones va gaudir de la 
posada en escena de Mulïer, un 
homenatge simbòlic a totes les 
dones que durant segles d’opres-
sió han lluitat i continuen llui-
tant per mantenir viu el seu jo 
salvatge, i que reclamen el seu 
dret a ballar i córrer lliurement 
pels carrers i places.

ITMAR FABREGAT

Clausura del ‘Segrià Corals’ ■ L’església de Torrefarrera va acollir 
diumenge la clausura del Segrià Corals amb les corals d’aquesta 
localitat i de Soses i Massalcoreig. L’alcalde i vicepresident de la 
Diputació, Jordi Latorre, va donar la benvinguda als cantaires.

Bon Jovi torna 6 anys 
després a Espanya,  
a Madrid al juliol

MÚSICA

❘ MADRID ❘ Sis anys després del 
seu últim espectacle a Espa-
nya, la banda de rock Bon 
Jovi tornarà a Madrid el 7 
de juliol vinent amb un con-
cert al Wanda Metropolitano 
dins del seu actual tour de 
l’àlbum This house is not for 
sale. La gira mundial ja ha 
portat la banda de Jon Bon 
Jovi pels EUA, el Canadà i 
Sud-amèrica i arribarà al Ja-
pó i Austràlia a finals d’any, 
abans de saltar a Europa el 
2019.

AGENDA

Dansa amb Blink Flash
z 9 de novembre: El segon es-
pectacle del Fem Dansa arribarà 
de la mà de la companyia Blink 
Flash, a l’Espai Cultural La Lira a 
les 18.00 h. Entrada: 5 €

Curset de swing
z 24 de novembre: L’associació 
cultural Swing Lleida impartirà 
una classe d’aquest ball oberta 
a tots els públics, a La Lira de 
18.00 a 20.00 h.

Concert i ball
z 24 de novembre: Després del 
curset de swing, el grup Sugar 
Push Street Band portarà la mú-
sica i el ball a La Lira, de 21.30 a 
23.00 hores.
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