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TURISME EROPORT 

Surten a la venda_ un any després 
vols d'Aiguaire a Eivissa i Menorca 
L'estiu passat no van operar a causa de l'estat d'alarma i aquest any funcionaran a 
l'agost els dilluns i dijous 11 Preus a partir de 33 euros i 600 en 'business' 

H.C. 
1 LLEIDA 1 Air Nostrum ha posat 
de nou a la venda vols des de 
Lleida a Eivissa i Menorca, que 
operaran a l'agost i se sumaran 
als de Palma, operatius tot l'any 
a carrec de la mateixa empresa. 
Ho fa després que l'estiu passat 
no van operar per la crisi sani
taria i la caiguda de la demanda. 
L'agost vinent ho faran amb un 
horari diferent, ja que mentre 
que els vols a Palma es mante
nen els divendres i diumenges, 
els d'Eivissa i Maó seran els di
lluns i els dijous. La companyia 
tenia ahír a la venda bitllets en
tre Alguaire i Eivissa per 33 eu
ros en classe turista i 353 euros 
a classe business. 

Convenipera 
l'escola de 
manteniment 

Els trajectes a Menorca tam
bé comencen el 2 d'agost i ahir 
esta ven a la venda per 35 i 555 
euros (classe turista i business, 
respectivament). En aquest cas, 
la sortida s'efectua des de Lleida 
els dilluns i els dijous a les 17.45 
hores amb arribada a Maó a les 
18.50 h, i la sortida d'Eivissa és 
a les 14.30 h el mateix dia i arri
bada a les 15.35 h. Els trajectes 
de tornada surten d'Eivissa a les 
16.15 h, duren una hora i ahir 
costaven 40 euros (360 en bu
siness) i de Menorca: a les 12.50 
per 42 euros (362). 

Air Nostrum opera els vols a les Balears des d'Aiguaire. 

• El president de la Di
putació, Joan Tal arn, i 
l'alcaldessa de Vilanova 
i la Geltrú, Oiga Arnau, 
firmaran avui a Lleida 
un conveni per impulsar 
l'escola' de formació en 
m anteniment aeronau
tic peral 2021 i el 2022. 
En aquest sentit, el curs 
comencra el 17 de maig i 
ahir tenia ocupades 10 de 
les 14 places. Les classes 
seran t eoriques i practi
ques i es prolongaran fins 
a !'octubre. 

L'any passat, la pandemia i les 
restriccions van obligar a can
ceBar els vols durant tres mesos 

(des de marcr Algmiire npmés va 
obrir dos di es a vols comercials, 
també a causa del confinament 
del Segria). El primer divendres 
de setembre es van recuperar 
els vols d'Air Nostrum a Palma. 

Cal recordar que en exerci
cis anteriors els trajectes d'es
tiu a les Balears s'han saldat 
amb 4.000 viatgers. A més, la 
Generalitat va aprovar otogar 
a Air Nostrum fins a 795.000 
euros per mantenir fins al febrer 
la línia de Palma, així coro per 
operar vols a l'agost a Menorca 
i a Eivissa. 

EQUIPAMENTS CONCESSIÓ 

Organya adjudica la 
gestió i l'explotació 
del camping i la piscina 
C.SANS 
1 ORGANYA 1 L'ajuntament d'Orga
nya ha adjudicat l'explotació del 
camping i la piscina de la pobla
ció durant 25 anys. L'empresa 
local Padelürg ha estat l'única 
firma presentada al concurs i el 
ple de la corporació municipal 
va aprovar dilluns el contrae
te. La concessionaria assumira 
la remodelació total de les ins
taHacions, amb obres per valor 
de384.947 euros. Tambéhaura 
d'abonar el canon d'explotació, 
que preveu imports anuals, que 
s'incrementaran de manera pro
gressiva fins a sumar 150.000 
euros al final de l'acord. L'al
calde, Celestí Vila, va explicar 
que durant les setmanes vinents 
comem;aran les obres per reno
var la zona del restaurant, bar, 
terrasses i piscina, de manera 

que l'equipament pugui reabrir 
a finals del mes de juny, coinci
dint ambla temporada d'estiu. 
Llavors obrira també part del 
camping. A l'estiu les obres es 
paralitzaran per reprendre-les 
a la tardor i es preveu una nova 
entrada i recepció per al públic. 
De la mateixa manera, es re
novara i s'ampliara la capacitat 
dels bi.mgalous i construiran 
nous edificis, zones d'esbarjo 
i de joc infantil. 

Val a recordar que el cam
ping, de tercera categoría, va 
ser constrult durant la decada 
deis 80 i en temporada alta ge
nera fins a 10 llocs de treball. 
L'ajuntament en destaca "el pa
per determinant com a motor 
economic en el municipi", que 
"té en el turisme una de les se
ues activitats principals". 

NOVETATS 

Nova empresa xinesa a Alguaire 
• El conseller de Territori, 
Damia Calvet, assistira avui 
a la fi rma d'un conveni en
tre Aeroports de Catalunya i 
!'empresa xinesa EHang que 
permetra que l'aeroport d'Al
guaire sigui una plataforma 
"de proves i demostracions 
de vehicles aeris autonoms", 
segons la conselleria. 

ENERGIA RENOVABLES 

Així dones, aquest nou 
conveni servira per consoli
dar les activitats paraHeles 
als vols comercials a l'aero
port, que cada vegada s'in
clina més per allotjar activi
tats industrials vinculades 
a l'aeronautica, com ara el 
manten iment d'avions o la 
formació. 

El Jussa vol regular lg 
instal·lació deis pares 
solars a la comarca 
1 TREMP 1 Els serveis tecnics del 
consell del Jussa estan elabo
rant un marc comú que perme
ti als ajuntaments de la comar
ca regular la implantació de 
les centrals solars. Juntament 
a mb l'associació Geopar c, 
s'esta analitzant la normativa 
urbanística, els tramits, els ter
minis i els documents. Tot aixo 
es concretara en un estudi que 
es preve u ten ir al julio l. Així 
dones, es tracta d'estudis sobre 
on instaHar panells solars i on 
no fer-ho basant-se en criteris 
urbanístics i ambientals, que 
tenen coma objectiu preservar 
els terres agrícoles de més fer
tilitat i els regadius, així com 
evitar possibles per judicis al 
paisatge i al patrimoni historie. 

Durant el consell d'alcaldes 
d'ahir es va explicar que-cada 

ajuntament haura de decidir si 
!'incorpora a la seua planifica
ció urbanística, o bé es limiten 
a utilitzar-los comuna guia de 
caracter orientatiu per avaluar 
projectes i decicir si presenten 
aHegacions. 

PROJECTES 

Al Jussa hi ha en tramit 
13 pares solars, que 
representarien 630 
hectarees de superfície 

De la mateixa manera, els 
ajuntaments de la comarca tin
dran 7 m esas des de la pre
sentació deis projectes per po
der adaptar-los als seus plans 
urbanístics. 

SEGRE 
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RESIDUS 

Alcarras amplia 
la deixalleria 
de la bascula 
1 ALCARRAS 1 L'ajuntament d'Al
carras h a invertit més de 
4.000 euros en l'ampliació de 
la microdeixalleria de la bas
cula municipal per evitar que 
l'equipament es coHapsi du
rant la campan ya de la frui
ta. La població augmenta els 
mesos d'estiu amb vei:ns que 
treballen en la temporada de 
la fruita i que desconeixen la 
mecanica de la recollida por
ta a porta. Per poder resoldre 
aquesta situació s'ha activat 
una campanya informativa 
dirigida a aquestes persones. 
Així dones, aquesta ampli
ació completa la que es va 
fer l'any passat al pare de la 
Via per quadruplicar-ne la 
capacitat. 

TÍTOLS NOBILIARIS 

L'ajuntament 
busca el baró 
de Peramola 
1 PERAMOLA 1 L'ajuntament de 
Peramola té previst localit
zar el possei:dor del títol no
biliari de la Baronía de Pera
mola, que és una de les més 
antigues de Catalunya. Al 
setembre va morir a Madrid 
Florencia Ceruti Pérez-Ve
nero, que va ost~ntar durant 
els últims anys el títol de baró 
de Peramola. Va morir amb 
88 anys i d'aleshores encra el 
títol nobiliari !'ostenta Flo
rencia Ceruti i García Lago, 
que n'és fill i hereu. A més, 
l'home que ostentava !'his
torie títol nobiliari va estar 
vin culat durant decades a 
Cantabria (concretament a 
Torrelavega). 

CARRETERES 

Gairebé 4 M€ 
· per a la carretera 
de Pinós 
1 PINÓS 1 Territori ha iniciat la 
licitació de les obres per mi
llorar el vial entre la B-300 
i la BV-3002, a Pinós, per 
un import de 3,7 milions 
d'euros. L'actuació perme
tra millorar la seguretat en 
aquest traro, i la comoditat a 
la conducció mitjancrant l'ei
xamplament i la millora del 
ferro alllarg de 8 quilome
tres. Es preveu que les obres 
comencin la tardor vinent i 
tenen un termini d'execució 
de sis me sos. Així mateix, es 
treballa per traspassar la via, 
ara de titularitat municipal, 
a la xarxa de carreteres de la 
Generalitat una vegada aca
bin les obres. 
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