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❘ LLEIDA ❘ L’empresa pública de
la GeneralitatAeroports de
Catalunya ha tret a concurs
obres d’adequació de l’àrea
que ocupen els bombers a
l’aeroport d’Alguaire i en ins-
tal·lacions auxiliars. Es trac-
ta de dos licitacions que su-
men un pressupost inicial de
més de 430.000 euros.

Els treballs inclouen noves
instal·lacions per a la recolli-
da i el drenatge d’aigües re-
siduals, especialment amb
l’objectiu d’evitar filtracions
de combustible.

Així mateix, preveuen la
instal·lació de noves captaci-
ons d’aigua en alguns punts
del recinte aeroportuari, la

qual cosa implicarà noves
conduccions soterrades i re-
formes a la xarxa elèctrica.
També està prevista la cons-
trucció d’un nou vial, senya-
lització i la delimitació d’una
zona per a l’emmagatzema-
ment de productes d’extinció
d’incendis. Els treballs tenen
un termini d’execució de tres
mesos.

D’altra banda,Aeroports
de la Generalitat ha tret a
concurs la concessió del ser-
vei de restauració de l’aerò-
drom de la Seu, amb un per-
centatge mínim del 5% sobre
la facturació mensual i un cà-
non que es fixa en un euro al
mes com a oferta de sortida.

Més de 400.000 € per a
l’àrea de bombers de
l’aeroport de Lleida

INFRAESTRUCTURESAEROPORT

Aran reivindica gestionar la
Garona amb la CHE i l’ACA
El Conselh proposa crear un ensmixt per a la gestió fluvial ||Per
decidir sobre obres de seguretat i actuacions en el seu curs
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❘ LLEIDA ❘ El Conselh Generau
d’Aran reclama participar en la
gestió hídrica de la Garona des-
prés de les riuades del passat
18 de juny, a través d’un orga-
nisme que integri l’administra-
ció aranesa, la Confederació Hi-
drogràfica de l’Ebre (CHE) i
l’Agència Catalana de l’Aigua
(ACA).Així ho va explicar el
síndic, Carlos Barrera, que va
indicar que el Conselh espera
organitzar a l’agost una reunió
amb representants de la CHE,
la Generalitat i Endesa (titular
de preses hidroelèctriques a la
Val) per abordar aquesta qües-
tió, juntament amb una revisió
dels protocols d’actuació en cas
de rovinades (vegeu el desglos-
sament).

“En cap cas no discutim l’au-
toritat de la Confederació Hi-
drogràfica de l’Ebre en matèria
hidrològica”, va puntualitzar
el síndic, que va apuntar que
l’òrgan que pretén crear el Con-
selh Generau d’Aran hauria de
prendre decisions sobre qües-
tions com la planificació d’obres
hidràuliques per garantir la se-
guretat en cas d’avingudes o ac-
tuacions de neteja en el curs per
evitar riscos durant episodis de
crescudes. D’altra banda, Bar-
rera va indicar que la CHE hau-
rà de traure a concurs a partir
de la setmana vinent obres en
el curs de la Garona, per un im-
port encara per establir.

Imatge recent de reparacions a la C-28 després de la riuada.
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■ “Cal afinar els protocols
de prevenció i d’actuació en
cas d’inundacions”, va afir-
mar el síndic, Carlos Barre-
ra, que espera abordar
aquesta qüestió a partir del
mes d’agost amb la CHE, la
Generalitat i Endesa. La res-
posta davant de la rovinada
del 18 de juny ha sigut l’úl-
timmes objecte de crítiques
per part de PSC i Unitat
d’Aran, que va denunciar
que alcaldes de poblacions

afectades no van rebre avís
de l’emergència, així com
“descoordinació” en les ac-
tuacions durant el desbor-
dament de la Garona. El
Conselh i la Generalitat han
rebutjat aquestes acusacions.
Per la seua part, el PRAG, a
l’oposició al Conselh, va re-
clamar que la regulació de
cabal i els desembassaments
de preses d’Endesa tinguin
un control extern a la matei-
xa empresa.

“Hemd’afinar els protocols de
predicció i intervenció”

❘ TORREFARRERA ❘ L’ajuntament de
Torrefarrera ha iniciat el pro-
cés per ocupar una superfície
de 1.600 metres quadrats de
terrenys pròxims a l’escola,
amb l’objectiu de donar-los un
doble ús: ampliar el pati del
centre escolar i construir una
pista d’atletisme, que el consis-
tori pretén obrir a la resta dels
veïns del municipi quan no es-
tigui sent utilitzada pels esco-
lars.Així ho va explicar l’alcal-
de, Jordi Latorre, que va apun-
tar que aquesta actuació supo-
sarà una inversió de 25.000 eu-
ros.

El primer edil va indicar que
l’ampliació del pati es fa neces-
sària davant de l’augment d’es-
colars matriculats per al prò-
xim curs, 40 més que el passat
any lectiu, quan el centre tenia

uns 500 nens.Això obligarà a
instal·lar quatre noves aules en
dos mòduls prefabricats al pa-
ti actual, que veurà per tant la
seua superfície dràsticament re-
duïda.

Latorre va indicar que els ter-
renys que ocuparà el consis-
tori, de titularitat privada, for-
men part d’un pla parcial urba-
nístic (PP14) que contempla ja
la cessió d’aquesta superfície al
consistori per a la construcció
d’equipaments municipals.

“Obert a tothom”

“Aquests terrenys són prò-
xims al complex esportiu de les
piscines i les pistes de tenis”,
va apuntar l’alcalde, que va as-
senyalar que l’ampliació del pa-
ti escolar servirà també per
construir una pista esportiva de
formigó.

“La nostra intenció és que
aquesta pista pugui utilitzar-la
tothom en el temps en el qual
no hi hagi classes”, va assenya-
lar Latorre.

Pati escolar i pista esportiva
per als veïns a Torrefarrera
L’ajuntament ocupa terrenys per combinar els dos usos
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Mésnens a l’escola
❚ El col·legi de Torrefarrera tin-
drà el pròxim curs 40 alumnes
més que el passat, quan en te-
nia 500 de matriculats. Això
obliga a instal·lar 4 noves aules
en dos mòduls prefabricats.

Pati i pista esportiva
❚ El consistori pretén ampliar el
pati i obrir aquest espai a la res-
ta dels veïns.


