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INFRAESTRUCTURES AEROPORTS 

La Seu treu a concurs quatre 
hangars i esgota el sOl disponible 

Nou reconeixement 
pera l'oli de Juncosa 
1 JUNCOSA 1 L'oli Les Cabanes 
de Juncosa figura a la guia 
Estrellas ESAO, elaborada 
per ]'Escuela Superior del 
Aceite de Oliva. 

Ara n'hi ha 14 i Aeroports es planteja urbanitzar nous terrenys per habilitar-ne més La Diputació adequa un 
molí de Torrebesses C.SANS 

1 LA SEU 1 Aeroports de Catalu
nya ha tret a concurs una nova 
promoció de quatre hangars a 
l'aeroport d'Andorra-la Seu, 
amb els quals esgotara el ter
ra disponible en l'entorn de la 
plataforma per a avions. Fins 
ara se n'han constrult catorze 
U'empresa pública de la Gene
ralitat planteja la possibilitat 
d'urbanitzar una altra zona del 
recinte aeroportuari per acollir 
més construccions. Aeroports 
disposa de terrenys per fer-ho, 
encara que caldra modificar 
la tanca perimetral per poder 
donar cabuda a futures noves 
construccions. 

Deis catorze hangars actuals, 
nou estan en mans de particu
lars i cinc d'empreses. Tres són 
els de la firma de treballs aeris i 
manteniment d'helicopters He
litrans Pyrinees. Un altre és de 
TSA, una societat andorrana 
que ofereix serveis d'aerotaxis 
i formació de pilots; mentre que 
un altre és de Rapid Solutions, 
firma del Principat distribul-

lmatge d'arxiu d'hangars a l'aeroport de la Se u. 

dora de la marca d'avionetes 
Pipistrel. 

Com en les promocions 
d'hangars anteriors, les bases 
del nou concurs preveuen adju
dicar la superfície per a aques
tes construccions en regim de 
lloguer durant vint-i-cinc anys. 
El canon de lloguer mensual mí-

nim és de 0,95 euros per me
tre quadrat i la superfície de 
les parceHes és de 500 metres 
quadrats. Aeroports rebra sol
licituds fins al dia 21 de juny. 
Val a recordar que la Genera
litat impulsa també hangars a 
l'aeroport d'Alguaire (vegeu el 
desglossament). 

Un edifici de dos 
plantes dins d'un 
hangar inflable 
aAiguaire 
• L'aeroport d'Alguaire 
tindra un petit edifici pre
fabricat de dos plantes per 
a tasques de manteniment 
d'avions. 

Aeroports de Catalu
nya ha obert un concurs 
per adquirir aquesta cons
trucció, amb una super
fície total de 180 metres 
quadrats entre les dos 
plantes i que haura d'ins
tal·lar-se a ]'interior d'un 
deis dos hangars inflables 
al recinte aeroportuari. 
El pressupost de licitació 
és d'un total de 125.000 
euros (151.250 amb IVA 
indos) i ]'empresa adjudi
cataria l'haura d'instaHar 
en un termini de tres me
sos i mig. 

1 TORREBESSES 1 La Diputació 
adequara el molí Tomas de 
Torrebesses amb el projecte 
Paisatges de Ponent. L'actu
ació, amb un pressupost de 
33.000 euros, propasa con
solidar !'estructura, adequar 
l'accés i senyalitzar els recor
reguts pera la seua visita. 

Obre una casa rural a 
Maials per l'oleoturisme 
1 MAIALS 1 L'auge de l'oleoturis
me ha portat a obrir la prime
ra casa rural a Maials, Cal 
Milio, en un edifici senyorial 
del1740 i adherit a l'antiga 
muralla. 

Cs d'Aipicat denuncia 
''informació falsa" 
1 ALPICAT 1 Cs a Alpicat va de
nunciar ahir que al ple del 
mar~ el govern municipal va 
donar una "informació falsa" 
en resposta a una pregunta 
sobre u_na factura. 

HABITATGE ADMINISTRACIÓ ENERGIA RENOVABLES 

Denuncia que l'lncasol 
'perd' fiances a Tarrega 

La Generalitat rebutja una central solar 
a I'Urgell i una altra al Pallars Jussa 

REDACCIÓ 
1 LLEIDA 1 Una ve'ina de Tarrega 
va denunciar ahir que l'lnstitut 
Catala del Sol (Incasol) havia 
perdut fiances dipositades en 
aquest organisme de la Genera
litat pellloguer de dos habitatges 
de la seua propietat a la capital 
de l'Urgell. En declaracions al 
programa El Món aRAC1, va ex
plicar que, quan van marxar els 
inquilins d'un deis pisos, va voler 

tornar-los la fian~a dipositada 
pero, al comunicar-ha a l'Incasol, 
li van respondre que "ja havia es
tat liquidada" sense aclarir a qui. 
Va preguntar llavors perla fian~a 
de l'altre pis, encara habitat, i li 
van dir que també en aquest cas 
la fian~a s'havia entregat. Des
prés de l'emissió d'aquestes de
claracions, fonts de l'organisme 
de la Generalitat van assegurar 
que estaven examinant el cas. 

1 LLEIDA 1 La Generalitat ha rebut
jat projectes per a una central 
solar a l'Urgell i una altra al Pa
llars Jussa. La ponencia d'ener
gies renovables va emetre el17 
de maig un informe desfavo
rable a una planta d'1,88 MW 
de potencia i 3,2 hectarees de 
superfície a Vilagrassa, ja que 
esta prevista en terrenys con
siderats d'alt valor agrari. La 
ponencia de renovables ha re-
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butjat també una planta solar 
de 2,4 MW i tres hectarees a 
Tremp, al considerar que po
dría afectar espais naturals. 
Hi ha més de cent centrals so
lars i 45 d'eoliques en tramit 
a Lleida. 

Síndic de greuges 
D'altra banda, el síndic de 

greuges, Rafael Ribó, ha brin
dat suport a les comarques que 

impulsen un manifest contra la 
massificació de les energies re
novables, entre les quals la Se
garra, l'Urgell i les Garrigues. 
A les set inicials s'ha afegit la 
Terra Alta. Ribó es va mostrar 
contrari a la concentració d'ins
taHacions d'energies renova
bles i a favor d'una planificació 
que les ordeni. El síndic es va 
oferir a mediar en aquest sentit 
amb el nou Govern. 

125 anys de tradició familiar 
internacionalitzant els valors 
i la cultura Mediterrania 

A Borges lnternational Croup ens caracteritzem per 
ser un grup d'origen mediterrani fundat per la famnia 
Pont, que va comenc;ar el seu projecte empresarial . 
amb un petit negoci basat en la comercialització 
d'olives i ametlles a les províncies de Lleida i Tarragona 
que, més endavant, el 1957 va emprendre el perfil 
internacional que avui dia forma part de I'ADN de Grup. 

tat i igualtat d'oportunitats, comprometent-nos amb 
la qualitat deis nostres productes en tota la integració 
vertical de la ·cadena i desenvolupant una cultura 
d'innovació i millora. 

Actuem sota el concepte "Compromesos per Naturalesa", 
que ens fa partícips en la lluita per la 
>a.ten;b;J•at, pdo,;uant a;x;, l'ú> de ~~ 

Durant els 125 anys d'historia, hem buscat l'excel·lem
cia en totes les arees possibles, contribuint en el 
desenvolupament professional, promovent la diversi-

materials reciclables i la reducció del ' 
consum de plastics. Pots descobrir 
més escanejant el codi QR. • ' 
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SUCCESSOS TRIBUNALS 

Condemnat per abusos sexuals a dos 
nens de set anys a Prats i · Sansor 
Dos anys i onze mesas d'internament al ser menor quan va cometre els fets pero 
haura de complir-los a la presó 11 Haura de seguir un curs d'educació sexual 
L.GARC(A 
1 LLEIDA 1 El jutjat de menors 1 de 
Lleida ha condemnat a dos anys 
i onze me sos d'internament en 
regim tancat, que es traduira 
en presó una vegada la sen
tencia sigui ferma, un jove de 
vint-i-set anys acusat d'abusar 
sexualment de dos nens de set 
anys quan ell també era menor 
a Prats i Sansor, a la Cerdanya. 
La magistrada considera pro
vat que és responsable de dos 
delictes d'abús sexual a menor 
de setze anys amb l'agreujant 
d'abús de confianr;a, pel qual a 
més li aplica dos anys i un mes 
de llibertat vigilada, aixi com 
el pagament d'una indemnitza
ció conjunta de 30.000 euros 
pels danys morals i psicologics 
causats a les víctimes. Aques
tes, que van exercir l'acusació 
particular representarles per 
l'advocada Cecilia Ferrer, no 
van poder denunciar fins a 
complir la majoria d'edat pels 
danys que arrossegaven a causa 
dels abusos. 

Vista de la seu deis jutjats de Lleida al Canyeret. 

Els fets van tenir lloc entre 
el 2008 i el 2011, quan l'acu
sat tenia entre catorze i disset 
anys, perla qual cosa, malgrat 
que en l'actualitat en té vint-i
set, ha estat jutjat pel tribunal 
de menors. Una circumstancia 
que també ha limitat el temps 
de condemna que s'ha pogut 
aplicar. En el cas d'un segon 
delicte d'abús sexual a menor, 

TERAPIA 

La sentencia obliga 
també l'ara condemnat 
a seguir un tractament 
terapeutíc 

no se li ha pogut aplicar l'inter
nament en regim semitancat 
que preveu la llei del menor, 
de manera que se li imposa un 
període de llibertat vigilada ai
xí com l'obligació de fer un curs 
d'educació sexual i tractament 
terapeutic. 

METEOROLOGIA INCIOENCIES 

Una finca agrícola de Lleida negada ah ir per l'aigua. 

La sentencia considera que 
el testimoni de les víctimes 
és prou prova per condemnar 
l'acusat, que va negar els fets i 
va atribuir la denúncia a una 
revenja. Tanmateix, la jutge 
considera que no hi ha motius 
espuris i que les declaracions de 
les víctimes van ser coherents 
i persistents. 

La resolució aplica l'agreu
jant d'abús de confianr;a per
que els fets van tenir lloc quan 
les víctimes anaven a casa de 
l'acusat a jugar amb el seu ger
ma petit. La sentencia encara 
no ésferma. 

LESCLAUS 

Abús de confian~ 
1 La sentencia aplica aquest 
agreujant al considerar que el 
condemnat s'aprofitava de la 
confian¡;a de les víctimes, que 
tenien set anys quan comen
zara els abusos, jaque anaven 
a casa seua a jugar amb el seu 
germa petit. També aplica una 
ordre d'allunyament i comuní
cació per qualsevol mitja, tam
bé telematic, amb les víctimes, 
ara de 19 anys. 

Compliment a la presó 
1 Una vegada que la sentencia 
sigui terma, ja que pot ser re
correguda a !'Audiencia de Llei
da, s'haura d'estudiar, si final
mentes manté la condemna, el 
compliment de la pena imposa
da en un centre penitenciari, ja 
que té vint-i-set anys. 

Altres denúncies 
1 El condem nat e_s troba ac
tualment en presó preventiva 
per una altra denúncia per abu
sos sexuals a menors quan era 
monitor al Vendrell. La jutge 
rebutja inhabilitar-lo per tre
ballar amb menors perque la 
llei del Menor no recull aquesta 
circumstancia, pero si la pena 
és ferma, entrara al Registre de 
Delinqüents Sexuals. 
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LABORAL 

Sindicats de 
presons reclamen . , 
una reun1o 
amb Justicia 
1 BARCELONA 1 Els sindicats de 
l'ambit penitenciari CCOO, 
UGT, CSIF, CATAC i Inter
sindical han sol·licitat una 
reunió urgent amb la nova 
consellera de Justícia, Lour
des Ciuró, per tractar "la 
greu situació que viu el col
lectiu" i alerten que "l'enuig 
i el desanim" de la plantilla 
"amenar;a d'explotar de ma
nera incontenible en forma 
de mobilitzacions" si no hi 
ha solucions. 

Els sindicats alerten sobre 
l'envelliment "incontrolat" 
de la plantilla i la inestabi
litat laboral dels interins, a 
banda de la "criminalització 
del treball dels funcionaris 
penitenciaris". 

TRANSIT 

Accident sense 
ferits a la carretera 
C-12 a Maials 
1 MAIALS 1 Una col·lisió entre dos 
vehicles a la carretera C-12 al 
seu pas pel terme municipal 
de Maials es va saldar ahir 
al matí sense ferits. Segons 
els Bombers de la Generali
tat, l'accident dt;; transites va 
produir a les 11.41 hores al 
quilometre 103. Tot i que una 
de les persones implicarles va 
quedar atrapada, va resultar 
il·lesa i no va requerir assis
tencia sanitaria. 

Tempesta de pluja i vent a 
Ponent després d'un maig sec Els núvols que ah ir a la tarda presagiaven !'arribada de la tempesta a Lleida. 

1 LLEIDA 1 Una forta tempesta va 
escatxigar ahir a la tarda les 
comarques de Ponent després 
d'un mes de maig de sequera. 
A Lleida ciutat, els Bombers 
van ser alertats de la caiguda 
d'una branca sobre un turis
me a l'avinguda Josep Tarra-

dellas. L'incident es va produir 
al voltant de dos quarts de cinc 
de la tarda i fins allloc es van 
traslladar diverses patrulles 
de la Guardia Urbana que van 
acordonar la zona. També hi va 
ha ver serveis per branques cai
gudes a la pla~a de l'Exercit i el 

carrer Abad Escarré, a Cappont. 
A la Bordeta, van revisar pla
ques solars d'un edifici i van 
ajudar una persona desorien
tada a causa de la tempesta a la 
Mitjana. Des de l'estació situada 
a Raimat, el Servei Meteorolo
gic de Catalunya va arribar a 

registrar una intensitat de pre
cipitació de 19,3 mm d'aigua en 
trenta minuts. També al Poal 
es van arribar a acumular vint 
millímetres de pluja. Quant al 
fort vent, el Montsec d'Ares, a 
Pallars Jussa, va registrar ratxes 
de 82,8 quilometres per hora i, a 

Alguaire, 65,9. Segons el Meteo
cat, el mes de maig va ser sec en 
gran part de Catalunya i fins i 
tot molt sec a la zona occidental 
de la Noguera. Al Segria no es 
van superar els 20 mm d'aigua, 
i a l'Urgell o al Pla d'Urgell, els 
30mm. 
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