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Crespin es
reuneix amb
la comunitat
de regants
de l'Albi
El subdelegat del Govern a lleida,
José Crespin, es va desplaçar ahir a
l'Albi on va visitar la Comunitat de
Regants d'aquest municipi garriguenc que aglutina una cinquantena de regants i una superfície
d'unes 450 hectàrees d'aquesta
localitat i dels municipis de Cervià de les Garrigues, el Vilosell i
Vinaixa. Crespin, acompanyat pel
pres1dent de la Comunitat de Regants de l~lbi, Jaume Ciurana, va
visitar l'embassament d'aigua que
disposa aquesta comunitat de regants i també va conèixer el projecte de reparació d'una canonada
de reg que presenta desperfectes
situada en un dels laterals del pas
superior sobre l'AP-2.

CAra Lleida és
guardonat en un
premi d,escapades
turístiques
l'Ara Lleida, del Patronat de Turisme de la Diputació, va rebre
dimarts al vespre el Premi "Què
Fem?" en la categoria de les
Millors Escapades, on el Pirineu
i les Terres de Lleida aposten
per la sostenibilitat, la responsabilitat i el turisme ecològic
amb una proposta lligada al turisme actiu en entorns naturals
i amb la certificació Biosphere
Destination des de l'any 2021.

L'Aeroport d'Alguaire serà
un centre de recerca a nivell
europeu en mobilitat aèria
La Generalitat de Catalunya arriba a un acord
amb una firma britànica de satèl·lits mòbils
Alguaire
ACN
El Govern i lnmarsat, empresa
amb seu al Regne Unit especialitzada en serveis satèl-lits mòbils,
han assolit un acord per convertir
l'Aeroport de Lleida-Alguaire en
un centre europeu d'excel-lència
per innovar en la gestió del trànsit aeri (ATM) i del trànsit sense
tripulació (UTM). Es tracta d'un
acord pioner entre una empresa i un aeroport comercial amb
aquest objectiu. En aquest sentit,
l'aeroport lleidatà posarà les seves instaHacions a disposició dels
programes d'investigació en mobilitat aèria d'lnmarsat i els socis d'aquesta firma. l'objectiu és
alleujar la crisi de la capacitat del
trànsit aeri i més tenint en compte que al 2030 es preveu que hi
haurà 40 vegades més de vehicles
aeris comercials no tripulats que
avions comercials.
Segons expliquen des d'lnmarsat, la col·laboració de l'aeroport lleidatà -gestionat per
Aeroports de Catalunya- amb
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l'empresa contribuirà a impulsar inversions i atreure a la zona
empreses relacionades amb la indústria aeronàutica, cosa que generarà nous llocs de treball. Com
a part de la xarxa de socis Velaris
d'lnmarsat, un consorci de socis
oferirà la seva experiència en re-

cerca al centre d'excel·lència de
Lleida-Alguaire, fomentant així la
cooperació internacional arreu
d'Europa i més enllà.
lnmarsat Velaris combina un
servei de comandament i control (C2) amb programari i serveis
transformadors, dissenyats i des-

Aragonès fa responsable a
Lambón de la retirada de
la candidatura olímpica
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Graven dos ossos adults
copulant a la Val d'Aran
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Una patrulla de la Fundación
Oso Pardo (FOP) va gravar fa una
setmana a la zona de Mig Aran
una de les poques escenes de
copulació entre ossos que viuen

en llibertat que s'hagin observat
al Pirineu. Es tracta d'una escena
difícil de veure perquè la població d'ossos a la serralada és encara petita, 70 exemplars.

El president del Govern, Pere Aragonès, va responsabilitzar ahir directament al president d'Aragó,
Javier lamban, de la retirada del
projecte d'una candidatura per
a uns JJOO d'Hivern al 2030 per
part de Comitè Olímpic Espanyol
(COE).
Aragonès va recordar que hi
havia un acord tècnic validat per
les quatre parts i el president
lambàn "se'n va desmarcar" per
la qual cosa, la "responsabilitat és
clara i no és del Govern".
El president de la Generalitat va
assegurar que seguiran treballant
per una candidatura centrada
en Catalunya, que ja tenen l'encàrrec fet i que confien tenir-la el
més aviat possible perquè és una

"oportunitat que volem aprofitar
pel territori i el conjunt del Pirineu".
Per la seva part, el president
del govern de l'Aragó, Javier lamban, va denunciar a les seves xarxes socials que està rebent "una
allau d'insults i desqualificacions"
per part del president del Comitè
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El president
d'Aragó
denuncia
insults

envolupats específicament per al
sector comercial de vehicles aeris
no tripulats (UAV). En sumar la recerca de tecnologies ATM i UTM
i integrar-la amb la indústria aeronàutica, lnmarsat i l'Aeroport
de Lleida-Alguaire poden assolir l'objectiu compartit d'aportar
beneficis socials, ambientals i
comercials en la mobilitat aèria
avançada a la zona, segons assenyalen fonts d'lnmarsat.
"la col-laboració d'lnmarsat
amb la Generalitat i l'aeroport de
Lleida-Alguaire marca un pas important en el desenvolupament
i prova de solucions avançades
de mobilitat aèria", segons indica
Anthony Spouncer; director sènior d'UAV i UTM d'lnmarsat.
En un altre ordre de coses, els
perits es van desplaçar ahir a les
instal-lacions de l'Aeroport de
Lleida-Alguaire per quantificar els
danys de l'important ventada que
va patir ahir a la tarda amb ràfegues de més de 100 quilòmetres
per hora i que van ocasionar danys a algunes aeronaus.

Olímpic Espanyol (COE), Alejandro Blanco, i de l'independentisme eatalà després de la caiguda
del projecte de Jocs d'hivern del
2030 al Pirineu.
A més, va dir que lamenta
aquesta situació quan, segons
ha afirmat, el seu executiu va ser
l'únic que va intentar arribar a un
acord "fins a l'últim moment".
També va explicar que creu que
tot plegat és fruit de la seva defensa als interessos del Pirineu
d'Osca i la seva comunitat autònoma.
Finalment, va assegurar que
continuarà apostant per arribar
a un pacte per una candidatura
conjunta de cara a l'any 2030.
El president del Comitè Olímpic Espanyol (COE), Alejandro
Blanco, va certificar aquest dimarts la fi del projecte de candidatura dels JJOO d'Hivern per al
2030 fruit -va dir- dels "enfrontaments polítics.importants" que
ha viscut el projecte.
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Mor un treballador de Nufri a
Mollerussa en quedar atrapat
en una màquina classificadora
Els Mossos investiguen les causes del sinistre
que es va produir ahir a primera hora de la tarda
Un ver de Mollerussa de
33 anys va morir ahir a la
tarda en un accident laboral
mentre treballava a Nufrl,
una empresa de gestió
fruita de la capital del Pla
d'Urgell.
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I t'exterior de les instaHacions de l'empresa de gestió de fruita Nufri a Mollerussa

tals. L'última persona que va perdre la vida en un accident laboral
a Ponent, va estar una treballadora de 51 anys de l'empresa Prefabricats Pujol a les instal-lacions
que aquesta firma té al polígon

Castellots de les Borges Blanques,
dedica a la fabricació de formigó.
Emergències va rebre l'avís del sinistre cap a un quart de dotze del
matí del dia 31 de maig. Segons
van explicar els Mossos d'Es-

quadra, un operari de l'empresa
que conduïa una màq uina que
t ransportava formigó va atropellar accidentalment la dona.
Tot i la ràpida actuació del SEM,
no se li va poder salvar la vida.

La recuperació de les sínies
de Torrelameu, reclam turístic
i patrimonial per la Noguera
Torrelameu ha finalitzat el projecte de recuperació de les sínies, una actuació inclosa en el
projecte del Patronat de Promoció Econòmica 'Paisatges de Ponent' que compta amb el suport
de la Diputació de lleida.
Les sínies de Torrelameu és
un dels conjunts més interessants de l'arquitectura popular
vinculada a l'aprofitament de
l'aigua a les zones de regadiu del
Pla de Lleida. De construccions
com aquestes (o similars) se'n
poden trobar en altres zones del
Segrià i les Garrigues, però vinculades sobretot en un àmbit de
secà, i en la majoria de casos ja
en desús. De les tres sínies que

Autoprotecció
de Protecció
Civil homologa
24 nous plans
La di rectora general de Protecció Civil de la Generalitat, Mercè Sa lvat, va presidir ah ir, una
nova Comissió d'Autoprotecció
de la Comissió de Protecció Civil de Catalunya, en què s' han
homologat 24 nous Plans d'Au~
toprotecció d'indústries de risc
químic, concerts i activitats populars, edificis d'oficines, entre
d'altres. Els plans dhomologats
ahir s'afegeixen als 355 plans
homologats anteriorment, sumant-ne 379. D'aquests 24
nous plans, 2 corssponen a la
regió de Lleida i un correspon a
l'Alt Piri neu i Aran. La zona de
Barcelona suma 18 plans.

Cremen les rodes
d'un camió que
circulava per la C-26,
a Ivars de Noguera

Mollerussa
REDACCIÓ
Per motius que s'investiguen pels
Mossos d'Esquadra, el treballador
va quedat atrapar per una màquina de classificació de fruites a
l'interior de l'empresa. Emèrgiencies va rebre l'avís del sin istre a les
15.32 hores; i tot i la ràp ida actuació dels serveis d'emergències, no
li van poder salvar la vida. Van participar en la gestió de l'accident
diverses dotacions dels Mossos,
del Sistema d' Emergències Mèdiques (SEM) i tres medis dels Bombers de la Generalitat. Els Mossos
van posar els fets en coneixement
del jutjat d'instrucció en funcions
de guàrdia de Lleida i del Departament d'Empresa i Treball, d'acord
amb els procediments en accidents laborals amb víctimes mor-
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Extingeixen dos
incendis de cablejat
elèctric de matinada
a Guissona i Tremp
Els efectius dels Bombers van
treballar ahir a la matinada
en dos inc;endis de cablejat
elèctric. El primer es va originar ales 00.17 hores al carrer
Montsec de Guissona, el segon
va estar al carrer Doctor Pearson de Tremp a les 1.18 hores.

Una actuació
del projecte
'Paisatges
de Ponent'

actualment hi ha al municipi, sobre la sèquia de Torrelameu, la
que està situada al nucli urbà és
la que es troba en un millor estat
de conservació. Les altres dues,
ja fora del nucli, presenten un
estat de conservació millorable.
La seva recuperació i posada en
valor, ha de servir com un reclam

La carret era C-26 en el seu pas
per Ivars de Noguera es va veure afectada per un foc en les rodes d'un camió. Els Bombers de
la Generalitat van rebre l'avís
a les 18.38 hores i es van desplaçar al lloc, concreta ment el
punt quilomètric 2,5. Allí, tres
dotacions van apagar les flames de les rodes amb un extintor. D'altra banda, van treballar
en una col-lisió sense ferits entre un cotxe i un camió a Soses.

Il·lès en una sortida
de la via a Isona
i la Conca d'Allà
FOTO: Diputació

I Una de les sínies de Torrelameu

turístic important per al municipi, i un element relleva nt dins de
l'oferta patrimonial del territori
de la Noguera Baixa, i de la zona
de fruiters d'aquesta zona.
Aquesta actuació de millora

ha estat cofinançada amb fons
FEDER, per la Diputació de Lleida i l'Ajuntament de Torrelameu,
dins del projecte 'Paisatges de
Ponent', amb un suport de finançament de 30.125,88 euros.

Els Bombers van treballar ahir
al migdia en un accident de
trànsit a la carretera de municipi d' Isona i la Conca d'Allà.
Emergències van rebre un avís
sobre la sortida de la via ~'un
cotxe. Allí, van fer desconnexió
de bateries i van comprovar
que el cond uctor va sortir il-lè~.

