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Arriba a Alguaire la segona 
aeronau de Lease-Fly Charter
L’Aeroport de Lleida-Alguaire va rebre ahir a la tarda 
el segon avió de la companyia portuguesa Lease-Fly 
Charter, que es converteix en la primera en la història 

del complex que tindrà aquí una base d’operacions. El 
secretari d’Infraestructures i Mobilitat de la Genera-
litat, Isidre Gavín, va afirmar ahir que es tracta d’un 
“salt qualitatiu” per l’Aeroport. La base funcionarà en-
tre 6 i 12 mesos amb l’objectiu de continuïtat, segons 
Gavín. Les aeronaus tenen capacitat per 42 passatgers.
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Aitona aposta per potenciar el 
seu patrimoni religiós amb unes 
visites turístiques al municipi
La localitat és coneguda per ser ‘bressol de sants’

Aitona es vol consolidar 
com a paisatge agrícola i 
religiós amb  noves rutes 
turístiques, potenciant les 
tradicions i el llegat històric.

Aitona
REDACCIÓ
L’Ajuntament d’Aitona fa un pas 
més cap a la consolidació de la 
seva oferta al voltant del paisatge 
agrícola, la natura i el patrimoni 
arquitectònic i religiós del poble, 
potenciant noves rutes turísti-
ques i proposant noves modali-
tats de vistes guiades. Aquest di-
lluns 19 de novembre al migdia, 
en una roda de premsa al Bisbat 
de Lleida, el consistori va presen-
tar una nova i ambiciosa iniciativa 
turística que neix amb la vocació 
d’esdevenir un innovador eix de 
projecció internacional de la vi-
la que posi en valor el patrimoni 
vinculat a una tradició d’espiritu-
alitat i devoció d’arrels profundes 
al municipi: ‘Aitona, bressol de 
Sants’. 

Rosa Pujol, alcaldessa d’Ai-
tona, emmarca la presentació 
d’aquest projecte en la voluntat 
de “continuar posicionant el nos-
tre paisatge agrícola i el nostre 
patrimoni arquitectònic com un 
actiu natural i cultural del nostre 
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territori, que sigui conegut arreu 
del país i que posi en valor el nos-
tre poble i les Terres de Lleida.”

Pujol, a més, destaca que “tot i 
ser un poble petit també som un 
municipi compromès amb la difu-
sió de les tradicions i el llegat que 
li donen forma. Aitona té molt 
més per mostrar: natura, patri-
moni arquitectònic i cultural, es-
port, gastronomia... I volem oferir 
noves experiències que comple-
mentin les visites didàctiques als 
diferents paisatges que ens ofe-
reixen al llarg de l’any els camps 
agrícoles de la nostra població ”.

Des de l’Ajuntament d’Aitona 
s’han organitzat diverses rutes 
guiades, en horari de matí i de 
tarda, per espais icònics del patri-
moni religiós aitonenc com la Ca-
sa Museu de la Congregació, l’Es-
glésia Parroquial de Sant Antolí, la 
Casa Natal de Santa Teresa Jornet, 
la primera Casa-Asil de Catalunya, 
la Casa Natal del Beat Francesc 
Palau, la Cova del Pare Palau, l’er-
mita de Sant Joan de Carratalà i el 
mirador natural del paisatge del 
Baix Segre. Les visites de caire re-
ligiós es complementaran amb la 
visió agrícola de Fruiturisme.

L’agrupament escolta de Solsona afirma que 
no té llum al local per culpa de la parròquia
L’agrupament escolta Pare Claret de Solsona denuncia que ja no se’ls 
permet “fer cau a la parròquia”. Fa un any i mig que el local on duen 
a terme l’activitat no té llum i denuncien que la parròquia, no vol 
assumir la reparació. Des de l’església afirmen que se’ls va proposar 
assumir-los si fan un “itinerari cristià d’acord amb la seva identitat”.

Un vitraller de Sant Martí de 
Maldà (Urgell), Gerard Balcells, 
ha iniciat una campanya a tra-
vés de la plataforma Verkami 
per poder finançar l’elaboració 
i exposició de vitralls inspirats 
en la situació política catalana, 
especialment respecte als polí-
tics independentistes, tant els 
que estan empresonats com els 
que estan a l’exili. Després de 
presentar el projecte al maig a 
Suïssa i Catalunya, Balcells ja ha 
començat a treballar en la fabri-
cació dels vitralls amb la col·la-
boració d’una vitrallera fran-
cesa, Émilie Castanier. 

La previsió és fer-ne una dot-
zena i contindran les figures 
d’Oriol Junqueras, Carles Puig-
demont, Josep Lluís Trapero i 
Inés Arrimadas, entre d’altres. 

L’objectiu de Balcells és ‘’inter-
nacionalitzar’’ el moment que 
viu Catalunya d’ençà l’1-O i per 
això a banda de fer una expo-
sició, els vitralls s’enviaran a 
institucions com la UNESCO o 
Amnistia Internacional.  El pro-
jecte consisteix en tres fases; 
la primera és la de creació dels 
vitralls, la segona, l’exposició i fi-
nalment, la donació.

Obren una campanya per 
finançar una mostra de 
vitralls pels presos polítics
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Es pretén 
denunciar 

la repressió 
de l’1-O 

Premi per Marques de Pastor
L’associació del Pallars Marques de Pastor va rebre ahir de mans 
del President de la Generalitat, Quim Torra, el premi Turisme 
2018 en la categoria de turisme responsable. /FOTO: DdL
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