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Mor el primer alcalde de la democràcia a Salàs
❘ lleiDa ❘ El primer alcalde de Salàs de Pallars després del 
franquisme, Salvador Puig, va morir dilluns als 78 anys. Va 
encapçalar el consistori durant 12 anys, del 1979 al 1991, 
primer com a independent i després sota les sigles de CiU.

Els càmpings de Lleida, preparats per a l’estiu
❘ lleiDa ❘ Els 48 càmpings i resorts de l’associació Càmpigs 
de Lleida-Pirineus ja ho tenen tot a punt apara abordar la 
campanya estival, que es preveu a ple rendiment.

Inclouen el personal de neteja afectat per Covid
❘ lleiDa ❘ La diputada del PDeCAT Concep Cañadell va acon-
seguir que es reconegui la Covid com a malaltia professional 
per al personal de neteja i manteniment de centres sanitaris.

c. SanS / m. m. b.
❘  lleiDa ❘  L’empresa pública 
Aeroports de Catalunya ha 
adjudicat el servei d’extin-
ció d’incendis als aeroports 
de Lleida-Alguaire i Andor-
ra-la Seu a una unió temporal 
d’empreses (UTE) d’Espanya 
i Itàlia. Prevención de Incen-
dios Seguridad Aplicada SL i 
GruppoServizi Associati SPA 
dotaran de bombers els aero-
ports lleidatans per 1.336.898 
euros (IVA inclòs) durant els 
tres anys vinents, si bé aquest 
termini serà prorrogable dos 
anys més, fins a un màxim de 
cinc.

Membres del cos de Bombers 
de la Generalitat van prestar 
el servei d’extinció d’incendis 
als dos aeroports fins al 2015, 
quan la Generalitat el va pri-
vatitzar. El primer contracte, 
per més d’un milió d’euros, va 
ser per al grup Falck, que s’ha 
fet càrrec dels bombers d’Al-
guaire i la Seu fins ara. Falck 
i l’UTE que s’ha adjudicat el 
concurs van ser els únics que 
es van presentar a la licitació. 
El grup Securitas, que hi havia 
manifestat interès, finalment 
no va presentar oferta.

Per dur a terme les tasques, 
els dos aeroports tenen els seus 
propis vehicles d’extinció d’in-
cendis. Aeroports de Catalu-
nya s’encarregarà d’adquirir 
materials si l’adjudicatària ho 
justifica.

Bombers per a Alguaire  
i la Seu per 1,3 milions
La Generalitat adjudica aquest servei per tres anys, prorrogables 
a 5 || A una unió temporal d’empreses d’Espanya i Itàlia

infraestructures aeroports

el taller s’instal·larà en un dels hangars inflables.

x. r.

Finançament 
col·lectiu per a 
una instal·lació 
solar a Seròs

energia

❘  lleiDa ❘  Una empresa de 
Seròs, Olimpfruit, ha posat 
en marxa una campanya 
de finançament col·lectiu 
per sufragar la construcció 
d’una instal·lació d’autocon-
sum solar. Ho ha fet a través 
d’una plataforma digital de 
crowdlending, en la qual de-
mana un préstec a particulars 
amb un interès prèviament 
estipulat. Es tracta d’una 
manera inèdita fins ara de 
finançar projectes d’energies 
renovables a les comarques 
lleidatanes. El promotor ha 
recaptat fins ara el 20% dels 
63.000 euros que sol·licita 
per tirar endavant aquesta 
iniciativa. Així, està previst 
que l’empresa Becquel exe-
cuti les obres si el promotor 
reuneix els fons necessaris 
per a aquest objectiu.

■ L’empresa Alco Rental 
Services s’ha adjudicat per 
138.400 euros (IVA inclòs) 
la construcció d’un taller 
prefabricat per a treballs 
de manteniment d’avions, 
que s’instal·larà dins d’un 
dels hangars inflables de 
l’aeroport de Lleida-Alguai-
re (com va avançar SEGRE 
el 2 de juny passat). L’em-
presa haurà de completar 
en tres mesos i mig el mun-
tatge d’una construcció de 

dos plantes de 90 metres 
quadrats, amb una super-
fície total de 180 metres 
quadrats i una altura d’al-
menys cinc metres. Val a 
dir que durant el procés de 
licitació, Aeroports de Ca-
talunya va rebre ofertes de 
cinc empreses. Finalment, 
la de l’adjudicatària va ser 
la més avantatjosa econò-
micament, mentre que va 
empatar amb tres més pel 
que fa a la valoració tècnica.

Taller prefabricat en un hangar 
inflable de l’aeroport lleidatà

els alumnes participants a l’’escape room’ de gerri.

educació iniciatives

❘ gerri De la sal ❘ Els alumnes 
de 5è de l’Escola Àngel Sera-
fí Casanovas van participar 
dilluns en una escape room 
al Museu de la Sal per donar 
a conèixer el patrimoni sa-
liner de Gerri. A partir d’un 
joc de pistes van treballar la 
geologia i van descobrir per 
què a Gerri es pot fer sal, un 
fet que ha marcat la història i 
l’economia del poble. La clas-
se es va dividir en 5 equips 
que durant gairebé dos ho-
res van aprendre jugant dins 
de l’Alfolí, el magatzem de 

sal del museu. Després es va 
fer una visita a les salines. 
La iniciativa s’ha promogut 
des de l’ajuntament del Baix 
Pallars, amb el suport del Ge-
oparc Orígens. La proposta 
didàctica és de la firma Oba-
ga Activitats.

Aquest estiu es podrà par-
ticipar durant uns dies con-
crets en la proposta didàcti-
ca a nivell familiar. Després 
d’aquest primer dia de prova 
i a partir del curs vinent, les 
escoles i l’institut podran 
gaudir del joc.

‘escape room’ al Museu 
de la sal de gerri

a.b.p.

Isidre Gavín, nou 
secretari de Territori i 
Mobilitat del Govern

generalitat càrrecs

redacció
❘ lleiDa ❘ El lleidatà Isidre Gavín 
és des d’ahir el número tres de 
la conselleria de Polítiques Di-
gitals i Territori, que dirigeix el 
vicepresident Jordi Puigneró, 
i assumeix la nova secretaria 
de Territori i Mobilitat.

El Consell Executiu va apro-
var ahir la reestructuració de 
la conselleria, que entre altres 
aspectes inclou l’assignació a 
la secretaria de Territori i Mo-
bilitat de quatre direccions ge-
nerals: d’Ordenació Territorial 
i Urbanisme; de Polítiques de 
Muntanya i del Litoral; d’In-
fraestructures de Mobilitat, i 
de Transports i Mobilitat. De 
la mateixa manera, al capda-
vant de la secretaria, Gavín 
assumirà també empreses pú-
bliques com l’Institut Català 

isidre gavín.

del Sòl. Així mateix, continua 
com a president d’Aeroports 
de Catalunya. A la matei-
xa conselleria, l’expresident 
de Ferrocarrils, Ricard Font, 
és el secretari general de la 
Vicepresidència.
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