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Tallada sis hores l’A-2 a Alcarràs al
bolcar un camió amb bigues de ferro

www.segre.com/comarques
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Gausac construeix un pàrquing de
20 places al costat de les piscines
p.
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infraestructures aeroports

L’aeroport de la Seu lloga cinc nous hangars
després de copar els sis que va crear el 2012
Air Nostrum ven bitllets per a vols d’Alguaire a Menorca i Eivissa del 21 de juliol al 3 de setembre
itmar fabregat

C. sans / r. r.

❘ la seu / lleida ❘ L’aeroport de la
Seu es disposa a augmentar la
presència d’empreses del sector aeronàutic, mentre que el
d’Alguaire prepara ja la temporada de vols d’estiu amb avions d’Air Nostrum a Menorca
i Eivissa que s’afegiran als de
Palma, els únics que volen ara
a Lleida. Aeroports de la Generalitat obrirà aquesta mateixa setmana un concurs per
llogar durant vint-i-cinc anys
espais al recinte aeroportuari
de l’Alt Urgell per a cinc nous
hangars. Aquest procés s’inicia
quan els sis primers, construïts
l’any 2012, es troben ja ocupats
per firmes dedicades a treballs
aeris, aerotaxis i formació de
pilots.
Aeroports espera adjudicar
al juny els espais per construir
aquests nous hangars. Empreses i particulars podran optar a
arrendar-los, a un preu de partida de 0,75 euros per metre
quadrat al mes. Cada una de les
parcel·les tindrà una superfície
de 475 metres quadrats, en les
quals l’adjudicatari haurà d’edificar hangars. Tots hauran de
tenir les mateixes dimensions:
19 metres d’ample, 25 de longitud i set d’altura.
Fonts de l’empresa pública
van explicar que aquesta iniciativa s’emmarca en la “promoció
de l’activitat a l’aeroport” de la
Seu. Actualment acull empreses com la firma andorrana de
serveis d’aerotaxi TSA (El Teu
Soci Aeri), que imparteix també cursos de pilot privat i de
drons; l’escola de vol La Plana,
i Helitrans Pyrenees, empresa

El vol d’ahir entre Palma i Lleida, l’únic que opera actualment a l’aeroport d’Alguaire.

Indústria per a l’aeroport de Lleida i
vols comercials per al de l’Alt Urgell

Diputats de Lleida i la comissió de Territori, ahir a Alguaire.

n Operar vols comercials a la
Seu i atreure activitat industrial al d’Alguaire són dos dels
objectius d’Aeroports per a les
seues infraestructures a Lleida. En el cas de l’Alt Urgell,
els únics vols de passatgers
van ser els que va contractar
el grup Regina l’estiu del 2015.
Tanmateix, acull empreses del
sector aeronàutic i va registrar
l’any passat més de 3.500 operacions d’aviació civil el 2016,

energia litigi

un 60% més que l’any anterior. Pel que fa al d’Alguaire,
té vols de passatgers però tot
just tres empreses s’han instal·lat al recinte: RS, Singular Aircraft i Airhoster, que
encara no ha estrenat el seu
estacionament per a avions.
La direcció d’Alguaire va exposar les seues línies d’actuació per provar de captar noves
empreses durant la visita dels
diputats.

fauna

Endesa nega que liquidi l’IVA a la
Vall Fosca al preu de l’any 1927
Després que la CUP anunciés una primera reclamació acceptada
❘ Lleida ❘ Endesa no ha acceptat
cap liquidació de rebuts de la
llum a la Vall Fosca amb l’IVA
al preu de l’electricitat acordat
el 1927. Així ho va comunicar
ahir la companyia a l’ajuntament de la Torre de Capdella
i a l’associació de beneficiaris
del conveni que, des de fa 90
anys, fixa el preu del subministrament en 0,0021 €/kWh.

d’helicòpters especialitzada
en tasques de manteniment i
construcció de línies elèctriques. Amb una plantilla d’uns
trenta treballadors, es dedica
a més a trasllat aeri de materials i al manteniment integral
d’helicòpters.
Per la seua part, Air Nostrum ha posat ja a la venda a
través del web d’Iberia els bitllets per als vols d’estiu de la
companyia des de Menorca i
Eivissa a l’aeroport d’Alguaire. Fonts de la companyia van
indicar que aquests vols se sumaran al de Palma a partir del
dia 21 de juliol, i que, com en
anys anteriors, operaran en divendres i diumenge fins al dia
3 de setembre.
D’altra banda, diputats per
Lleida al Parlament i membres
de la comissió de Territori de la
Cambra catalana van visitar
ahir l’aeroport lleidatà (vegeu
el desglossament).

Responia d’aquesta manera
l’anunci de la CUP de dijous,
segons el qual l’empresa havia
acceptat l’autoliquidació de rebuts d’una veïna amb l’IVA de
l’energia consumida al preu del
conveni, en lloc del que correspon a la tarifa regulada (vegeu
SEGRE d’ahir).
La CUP va explicar que, mitjançant aquest procediment que

va impulsar el mateix partit,
aquesta veïna havia aconseguit
saldar les seues factures des del
2009 per 166 euros, en lloc dels
4.339 exigits inicialment. Va reforçar les seues afirmacions amb
una resolució estimatòria d’Endesa que feia referència a una
“petició del 21 d’abril”. L’autoliquidació, per la seua part, data
del 21 de març. Fonts d’Endesa

van assegurar que cap autoliquidació no ha estat acceptada. Van afegir que les responen
amb cartes que insten a pagar
els rebuts fins al 2014, a l’espera
de negociar els emesos a partir
del 2015. En canvi, van apuntar
que estimen d’altres reclamacions, com errors en lectures de
comptadors o sobre quantitats
ja pagades.
L’ajuntament i l’associació
de beneficiaris del conveni del
1927 van emetre a la tarda una
circular per advertir que les autoliquidacions no estaven sent
acceptades. La CUP, per la seua
part, va respondre a través de
les xarxes socials acusant el govern de CxP de “ser el mateix
que Endesa”.

Tercera fumigació
contra la mosca
negra a Lleida
❘ lleida ❘ La Generalitat durà a terme dilluns la tercera
fumigació aquest any contra
la mosca negra en el tram
català del Cinca i del Segre
fins a la ciutat de Lleida. La
faran tècnics del Consorci
de Polítiques Agràries de
les Terres de l’Ebre (COPATE) a primeres hores del
matí amb l’ajuda d’un helicòpter. Aquest tractament,
que s’aplica des de fa anys
a Lleida, destrueix els ous
d’aquest insecte.
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municipis congrés

Pobles de muntanya volen limitar
la recollida de bolets com fa Aran

L’associació esMontañas ho planteja a tot l’Estat per generar activitat econòmica ||
En la seua estratègia per aprofitar recursos i frenar la despoblació
diputació de lleida

r. r.

❘ lleida ❘ L’Associació de Municipis de Muntanya (esMontañas)
planteja estendre a tot l’Estat
els límits que la Val d’Aran aplica des de fa anys a la recollida
de bolets. Autoritzar-la només
als residents i posar permisos
per a visitants en mans dels
negocis turístics locals és una
de les propostes que aquesta
associació, que reuneix ajuntaments i diputacions en territoris
de muntanya de diferents punts
de l’Estat, va aprovar durant el
seu congrés a Potes (Cantàbria).
El president de la Diputació de
Lleida, Joan Reñé, i el seu homòleg d’Osca, Miquel Gràcia,
van participar en l’assemblea de
l’entitat, presidida per l’aranès
Francés Boya.
La regulació de la recollida
de bolets forma part de la Guia
per a la Governança de les Muntanyes que va rebre l’aprovació
inicial de l’associació. El text assenyala que això “ajudaria a la
creació d’empreses i ocupació”,
davant un “accés lliure i sense
control” que, encara que atreu
visitants, “promou situacions
d’espoli”. Al seu torn, aquesta proposta s’emmarca en una
estratègia per obtenir beneficis
dels recursos naturals i posar
fre a la despoblació.
Al costat d’una explotació
dels recursos naturals planificada i regulada, el congrés va

energia

Recullen signatures
contra microtalls de
llum a Baix Pallars
❘ Baix Pallars ❘ L’associació de
veïns El Pedrís i l’ajuntament
de Baix Pallars han presentat una reclamació conjunta
a Endesa contra els microtalls en el subministrament
elèctric que pateixen de manera repetida al municipi. Ja
han aconseguit 158 firmes
i volen estendre la iniciativa a altres municipis de la
comarca.

Sense llum a la Fuliola
per la pedra de dijous
❘ lleida ❘ Veïns de la Fuliola es
van quedar sense subministrament elèctric dijous passat
com a conseqüència del granís. D’altra banda, l’ajuntament d’Alguaire va instal·lar
al carrer Calvari un tub per
drenar aigües després de la
tempesta arran de les queixes d’un veí que tem que la
seua casa s’esfondri.

Cremes controlades per
mantenir pastures

D’esquerra a dreta Rosa Pujol, Francés Boya, Joan Reñé i Miquel Gràcia, al congrés.

abordar altres qüestions com
la necessitat que l’Estat atorgui
més pes a l’extensió territorial
dels municipis i menys a la seua
població a l’hora de transferir
fons a cada localitat. Es tracta
d’una reivindicació que l’entitat
comparteix amb l’Associació de
Micropobles. Així mateix, demana avantatges fiscals i “discriminació positiva” per a les
zones de muntanya, entre altres
qüestions (vegeu les claus).

agricultura reg

les claus

Fiscalitat per a la muntanya. L’entitat proposa beneficis fiscals
i simplificació administrativa per facilitar la gestió municipal i la
creació d’empreses en municipis de muntanya.

Retribuir beneficis ambientals. Durant el congrés es va plantejar calcular l’aportació econòmica dels territoris de muntanya
quant a recursos hidroelèctrics i eliminació de diòxid de carboni,
entre altres factors, com a primer pas per exigir transferències de
fons que retribueixin aquest benefici col·lectiu.

❘ lleida ❘ Agricultura ha dut a
terme un total de cinquanta
cremes controlades en 600
hectàrees des del mes d’abril
passat. En total, durant els
darrers cinc anys s’han gestionat més de 2.000 hectàrees
mitjançant cremes al Sobirà,
el Jussà, l’Alta Ribagorça,
l’Alt Urgell i la Cerdanya.
També s’han fet al Berguedà
i al Ripollès.

Aigua consum domèstic

Demanen collir abans el
cereal a les zepes de Mas
de Melons, Segrià i Utxesa

L’ACA augmenta fins a un 50%
la bonificació del cànon social

❘ Lleida ❘ L’organització agrària
JARC-COAG ha demanat al
departament d’Agricultura
que, de manera excepcional i
urgent, permeti l’avanç de la
data de la collita de cereals en
els secans de Mas de Melons,
Alfés, Segrià i Utxesa, que formen part d’una zona especial
de protecció d’aus (zepa).
L’entitat exposa que les condicions climàtiques d’aquest
any han afavorit que els cultius
assoleixin aproximadament deu
dies abans el seu punt òptim de
collita. Per això, és necessari
que la sega es realitzi abans del
dia 1 de juny, data a partir de
la qual es pot fer la sega segons
la mesura agroambiental del
pla de desenvolupament rural
(PDR).
Proposa que es pugui iniciar

❘ Lleida ❘ L’Agència Catalana
de l’Aigua ha augmentat fins
a un 50% la bonificació per
a les famílies en situació de
vulnerabilitat que es puguin
acollir al cànon social de l’aigua. Fins a l’aprovació de la
llei de pressupostos d’aquest
any, el tipus impositiu del primer tram de consum del cànon
que s’aplica a la major part de
la població era de 0,4936 euros
el metre cúbic. A partir d’ara,
els col·lectius que compleixin
els requisits del cànon social,
el gravamen passarà a tenir
una rebaixa del 50 per cent,
passant a 0,24 euros el metre
cúbic.
A més, la llei de mesures
d’acompanyament dels pressupostos d’aquest any contempla
l’ampliació dels col·lectius que

abans la collita per adaptar-se a
l’estat avançat del cereal, collir
el moment òptim i evitar el risc
de pèrdues.
D’altra banda, el sindicat
Unió de Pagesos va reunir ahir
una quarantena de regants i

MOdernització

UP va organitzar una
jornada a Bellcaire per
modernitzar el regadiu
del Canal d’Urgell
síndics del Canal d’Urgell en
una jornada a Bellcaire d’Urgell
per mirar d’impulsar la modernització del regadiu seguint el
model que s’executa al terme
municipal de Bell-lloc d’Urgell.

Contempla ampliar els ajuts a més col·lectius vulnerables
poden optar al cànon social. A
Lleida 10.453 llars s’acullen a
l’ampliació de trams per reduir
la despesa d’aigua, i 207 més
es beneficien del cànon social.
En aquest sentit, les famílies
que ja gaudien del cànon social i que continuen complint
els requisits per acollir-s’hi
tindran també una rebaixa

la dada

10.453
llars de lleida

Famílies de Lleida que s’acullen a l’ampliació de trams per
reduir la despesa d’aigua.

respecte al que pagaven fins
a l’actualitat i passaran a 0,24
euros el metre cúbic. Aquests
valors poden veure’s reduïts
pel coeficient de concentració
demogràfica en els municipis
no connectats a un sistema de
sanejament públic.
Per acollir-se al cànon social és necessari que el consum de la factura no superi
el primer tram del cànon de
l’aigua (nou metres cúbics al
mes). En l’actualitat, un total de 15.277 famílies es beneficien del cànon social de
l’aigua. L’ACA té altres bonificacions, com ara l’ampliació per trams per a famílies
nombroses (quatre membres
o més) i prop de 346.000 famílies s’acullen actualment a
aquesta bonificació.

