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Imatge d’arxiu de l’aeroport de la Seu, obert a l’aviació comercial des del gener passat.

Una firmade l’Alt Urgell contractarà quatre
vols deMallorca iMadrid a la Seu aquest estiu
Xàrter setmanals per alsmesos de juliol i agost amb avions d’entre 40 i 45 places || Una agència de viatges
local prepara ja els paquets turístics per posar-los a la venda després de Setmana Santa

INFRAESTRUCTURESAEROPORTS

C. SANS
❘ LA SEU D’URGELL ❘ Una agència de
viatges de la Seu, Regina, pre-
para per a aquest estiu els pri-
mers vols xàrter que uniran l’ae-
roport de l’Alt Urgell amb Ma-
llorca i Madrid. L’empresa pre-
veu contractar avions d’entre 40
i 45 places per a una sortida per
setmana entre la segona quinze-
na de juliol i la primera d’agost.
Espera iniciar la venda de pa-
quets turístics amb bitllet d’avió,
allotjament i activitats després
de la campanya de Setmana San-
ta.

TambéTurisme la Seu prepa-
ra paquets turístics per oferir-los
als viatgers que prenguin aquests
primers vols. Fonts d’aquest ens
municipal van indicar que, si bé
es tracta d’una iniciativa priva-
da i que serà l’agència la que els
posarà a la venda,“estem treba-
llant en una oferta d’activitats
al territori per incloure en
aquests paquets per als turistes
que arribin de Madrid i Mallor-
ca”.

L’agència, per la seua part, va
indicar que els dies de sortida i
els preus encara estan per con-
cretar. Fonts pròximes al projec-
te van apuntar que l’empresa es-
tà en negociacions amb diverses
companyies per noliejar els avi-
ons, incloses una firma madrile-
nya i una altra amb base a Pal-
ma de Mallorca, Sky Helicópte-
ros. Des de l’obertura de l’aero-
port de la Seu a vols comercials,
el gener passat, aquestes són les
primeres operacions previstes
amb avions de passatgers. L’em-
presa pública de la Generalitat
Aeroports de Catalunya sols pre-
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veu ara per ara que aculli “ope-
racions comercials puntuals i ae-
rotaxis”.

A aquesta iniciativa se sumen
projectes com el d’AndorraAir
Service, empresa del Principat
que planteja establir a la Seu ins-
tal·lacions per a la reparació i
manteniment d’avions.També
l’operador de jets privats Jet Fly
ha mostrat interès a instal·lar
una base a l’aeroport de l’Alt
Urgell. Totes dos companyies
apunten a la necessitat de dotar
el complex de sistemes per ga-
rantir les operacions amb mal
temps (vegeu SEGRE del 25 de
març).

Antoni Martí obre el Govern andorrà
a altres formacions

p.16

El Palau qüestiona l’ordre de retirar la
biomassa de Nufri

p.19

■ “Operacions comercials
puntuals” i “aerotaxis” és
l’activitat que espera rebre
per ara l’aeroport de la Seu.
Així ho afirma l’empresa pú-
blica de la GeneralitatAero-
ports de Catalunya en la me-
mòria del concurs que ha
convocat per contractar ser-

veis de seguretat operativa a
les instal·lacions de l’Alt Ur-
gell. El plec assenyala una sè-
rie d’actuacions “menors, pe-
rò exigides perAesa (agèn-
cia estatal de seguretat aè-
ria)” que la Seu haurà de
completar al llarg d’aquest
any.

PREVISIONS

Aeroportper aoperacions
comercials puntuals i aerotaxis

Reclamen250.000
eurosper riuades
desd’Alguaire cap
aTorrefarrera

■ El sindicat Unió de Pa-
gesos (UP) reclamarà a la
Generalitat uns 250.000
euros pels danys que, en
els últims anys, han pro-
vocat quatre avingudes
d’aigua evacuada des de
l’aeroport d’Alguaire du-
rant episodis de fortes plu-
ges cap a les finques agrí-
coles de Malpartit, aTor-
refarrera. Aquesta és la
primera estimació dels
desperfectes, si bé l’ava-
luació encara està en curs.
L’organització sindical ha
presentat també al·legaci-
ons al projecte per modi-
ficar l’autorització d’abo-
caments del recinte aero-
portuari. Davant la pro-
posta inicial, que plante-
ja únicament incorporar
els abocaments de l’àrea
d’estacionament d’avions
d’Aeronpark (vegeu SE-
GRE del passat 24 de fe-
brer), UP proposa la cons-
trucció d’una bassa per re-
gular el cabal d’aigües plu-
vials evacuades des de
l’aeroport.Amb aquesta,
argumenten, podria de-
sembassar-se de forma
gradual l’aigua durant epi-
sodis de fortes pluges i evi-
tar així noves inundacions
a Malpartit.

Acord unànime en el ple de Biosca
per passar de la Segarra al Solsonès

MUNICIPISCOMARQUES

Suport unànime ahir a Biosca a passar de la Segarra al Solsonès.

❘ BIOSCA ❘ Els cinc edils de Biosca
van votar ahir de forma unà-
nime a favor que aquest muni-
cipi de la Segarra passi a formar
part del Solsonès.Va ser l’únic
punt de l’ordre del dia, després
de la recollida de firmes sobre
el canvi de comarca, que va re-
bre el suport de 115 dels 181
veïns majors d’edat, un 65,5%
de la població.

Segons va explicar l’alcalde,
Corneli Caubet, l’acord del ple
i les firmes s’entregaran al Go-

vern, als grups del Parlament, a
la direcció general d’Adminis-
tració Local i als consells de la
Segarra i el Solsonès.

L’acord del ple demana
l’aprovació d’una llei urgent per
incorporar Biosca al Solsonès,
una reivindicació sorgida entre
els habitants de les masies al
nord del municipi als anys no-
ranta i que el consistori va re-
prendre el 2010 juntament amb
el consistori deTorà.

En aquesta localitat es porta

a terme una recollida de firmes
perquè els veïns es pronunciïn
sobre la conveniència de seguir
a la Segarra o passar al Solso-
nès. La proximitat respecte als
serveis del Solsonès és un dels
motius que impulsen aquesta
reclamació.

L’acord del ple de Biosca ar-
riba el mateix dia en què el Con-
sell Executiu va aprovar l’avant-
projecte de llei per crear la co-
marca del Moianès (més infor-
mació a la pàgina 21).

X. SANTESMASSES
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Lleida exporta 
durant el 2014 
per valor de 1.697 
milions d’euros

Agricultura 
informa de les 
novetats en les 
quotes lleteres

Mercoquip de 
Fraga aplica 
descomptes del 
25% a les empreses

Les comarques de Lleida van 
exportar durant l’any 2014 per 
import de 1.697 milions d’eu-
ros, segons dades facilitades 
ahir per Pimec. Pel que fa a les 
importacions, Lleida ho va fer 
durant l’any passat per un im-
port de 807 milions d’euros. 
Per tant, Lleida presenta supe-
ravit en la balança comercial.

La Conselleria d’Agricultura va 
acollir ahir una Taula Sectorial 
Agrària de la Llet, on es va in-
formar de les novetats en el 
sector de la llet davant el nou 
període de la PAC 2014-2020, 
que comporta la desaparició 
de les quotes lleteres el 31 de 
març d’enguany.

La fira de l’equipament agrí-
cola, industrial i comercial de 
Fraga i comarca, Mercoequip,  
que es celebrarà del 14 al 17 de 
maig, manté les tarifes de les 
anteriors edicions i ofereix fins 
al proper 23 d’abril descomp-
tes del 25% a les empreses que 
formalitzin la seva inscripció 
abans d’aquesta data. Els or-
ganitzadors volen estimular les 
inscripcions a aquest certamen 
de la ciutat de Fraga.

Unió de Pagesos reclama que es 
construeixi de manera urgent un 
embassament de regulació a l’ae-
roport d’Alguaire per resoldre el 
problema de l’aigua de pluja que, 
quan cau amb intensitat, inunda 
els camps confrontants de Mal-
partit (Torrefarrera). El sindicat 
insisteix a demanar la construc-
ció d’aquesta bassa en les al·lega-
cions presentades ahir a l’Agèn-
cia Catalana de l’Aigua (ACA) a la 
sol·licitud de l’aeroport de revisió 

de l’autorització d’abocament 
d’aigües al torrent de l’Àguila per 
tal d’incorporar les aigües proce-
dents del nou aparcament per a 
avions que està previst construir. 

UP exigeix l’embassament 
que eviti inundacions de 
l’Aeroport d’Alguaire

Els camps 
afectats estan 
a Torrefarrera 

L’objectiu de l’embassament és 
retenir temporalment l’acumu-
lació de l’aigua de pluja, quan 
aquesta és torrencial, i després 
sigui evacuada lentament, evi-
tant així una forta avinguda quan 
es produeixen tempestes im-
portants. Per a Unió de Pagesos, 
l’ampliació del nou aparcament 
per a avions a l’aeroport prevista 
ara reforça la necessitat de cons-
truir un embassament, ja que 
una nova plataforma pavimen-
tada de 28.000 metres quadrats 
implicarà que al mateix desguàs 
s’hi acumuli encara més aigua.  El 
sindicat recorda que quan es va 
construir l’aeroport no es va tenir 
en compte el sistema de desguàs 
de l’aigua.
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SECCIÓN FRUTA ATM. 
CONT.

MELOCOTONES
ROJO
61-67 - -
67-73 - -
73+ - -
AMARILLO 
EMBOLSADO
-73 - -
AMARILLO TARDÍO
73+ granel - -
AMARILLO 
67-73 - -
73+ - -
BLANCO - -
61-67 COLOR 60% - -
67-73 COLOR 60% s/c -
73+ COLOR 60% s/c -
PARAGUAYO
55-65 - -
65-75 - -
75+ - -
NECTARINAS
BLANCA
61-67 CALIBRE B - -
67-73 CALIBRE A Y + - -
73+ - -
AMARILLA
61-67 CALIBRE B s/c -
67-73 CALIBRE A Y + - -
73+ - -
CIRUELA NEGRA
50+ - -
PERAS
LIMONERA
60+ - -
ERCOLINI
50+ - -
GENERAL LECRERC
70+ - -
CHAMPION
65+ - -
WILLIAMS
60+ CONSERVA - -
WILIAMS/INDUSTRIA -
BLANQUILLA
58+ 0,40-0,50
CONFERENCE
60+ 0,50-0,60
COMICE
70+ -
DEVOE -
60+ -
ALEXANDRINA
60+ 0,35-0,40 -
MANZANAS
GALES -
70-90  - -
FUJI
50% COLOR 75+ 0,45-0,50 -
GOLDEN
70+ 0,20-0,25 -
GOLDEN SUPREME
75+ - S/C
ROJA AMERICANA
70+ - -
70-90 - -
75-80 - -
80-90 - -
90+ - -
GRANY SMITH
70+ - -
70-75 - -
75-80 - -
BROOKFIELD
70+ (COLOR 75%) - -
65-70 (COLOR 80%) - -
GRUPO GALA
70+ (COLOR 60%) - -
70+ (COLOR 50%) - -

SECCIÓN 
INDUSTRIA
MANZANA 
CONCENTRADO - -

PERA CONCENTRADO - -
NECTARINAS - -
MELOCOTÓN ROJO  - -
MEL. AMARILLO CREM. - -

SECCIÓN AVÍCOLA PRECIO DIF.

HUEVOS (TIP. EUROPEA)
Blancos XL (+73) 0,99 =
Blancos L (73 a 63 gr) 0,83 -
Blancos M (63 a 53 gr) 0,75 -
Blancos S (53 a - gr) 0,58 -
POLLO
Broiler Blanco* 1,22 -
Broiler Amarillo* 1,12 -
Broiler Blanco** 2,02 0,00
Broiler Amarillo** 1,69 0,00
*VIVOS, SOBRE GRANJA.  
**SACRIFICADO, CANAL, CAT. A TIPO 2 S./
MATADERO

GALLINA
Ligera 0,13 =
Semi de 1.900 a 2.100 0,15 =
Semi de 2.100 a 2.300 0,66 0,00
Semi de 2.300 a 2.500 0,68 0,00
Pesada 0,69 -
Gallo 0,18 -
Pavo - -
CONEJO
Vivo s/p =
AVESTRUZ
Vivo - -
Huevo fértil - -
Pollo de un día - -
Canal Rendim. 45% - -

SECCIÓN OVINA
CORDERO
De 19 a 23 kgs 3,45 =
De 23 a 25 kgs 3,20 =
De 25 a 27 kgs 3,00 =
De 27 a 29 kgs 2,85 =
De 29 a + kgs 2,65 =
OVEJA CARNE
De primera 0,70 =
De segunda 0,60 =
De tercera - =

SECCIÓN PORCINA  

PORCINO DE ABASTO
Selecto hasta 100 kg 1,160 =
Selecto más de 100 Kg 1,148 =
CANAL
E DE 55 A + % DE CARNE M. - =
U DE 55 A 50% DE CARNE M. - =
R DE 50 A 45% DE CARNE M. - =
O DE 45 A 40% DE CARNE M. - =
P DE 40 A - % DE CARNE M. - =

DE VIDA
Blancos de Lleida 42,50 =
Razas mejoradas -
*PRECIOS SOBRE GRANJA O MATADERO

CARNE ECOLÓGICA
BOVINO
CLASE E 200-240 KG 4,81 =
CLASE E +240 KG 4,57 =
CLASE U 200-240 KG 4,48 =
CLASE U +240 KG 4,57 =
CLASE R 200-240 KG 4,33 =
CLASE R +240 KG 4,24 =
EQUINO
CLASE E 200-240 KG - =
CLASE E +240 KG 4,34 =
CLASE U 200-240 KG - =
CLASE U +240 KG 4,11 =
CLASE R 200-240 KG - =
CLASE R +240 KG 4,03 =
OVINO
20-22 KG 73,50 =
22-24 KG 72,03 =
24 KG Y + 70,59 =
CEBOLLA
FIGUERES - =
FIGUERES (CÁMARA) - =
RECAS (CÁMARA) - =
ACEITE A GRANEL KG - -

SECCIÓN CARACOL 
CRIANZA NATURAL
BOVER 10,75 =
OTRAS VARIEDADES - =
DE RECOGIDA
Bover 7,00 =
Otras variedades - =
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FRUTOS SECOS PRECIO

ALMENDRAS
COMÚN 7,50
LLARGUETA 7,60
MARCONA 7,85
MOLLAR 7,40
MALLORCA 7,30

AVELLANAS
NEGRETA 2,85
CORRIENTE 2,80
COMÚN RENDIMIENTO 2,80
NEGRETA EN GRANO 8,22
CORRIENTE EN GRANO 8,09

PIÑONES
CASTILLA 42,50
ANDALUCÍA 42,50

PISTACHO
CALIBRE 20/22 5,30
CALIBRE 28/30 4,10

MIEL
AZAHAR -
ROMERO -
MILFLORES -

ACEITES DE OLIVA PRECIO/
TM

AFRUTADO EXTRA 
SIURANA /TN. 3500,00

AFRUTADO EXTRA 
GARRIGUES -

AFRUTADO GARRIGUES S/OP.

CEREALES
MAÍZ FRANCÉS 155,00
MAÍZ USA S/TARRAGONA S/OP
MAÍZ NACIONAL 198,00
CEBADA PE 64% 187,00
TRIGO NACIONAL 135,00
AVENA 130,00
SORGO S/OP
MIJO A/S 370,00
TRIGO IMPORTACIÓN S/
TARRAGONA 196,00

FRANCÉS 200,00

TURTOS EN HARINA
DE SOJA REVENTA 44% 388,00
DE HARINA DE GIRASOL 
36-38% 239,00

LINAZA 390,00
MANDIOCA S/C
GLUTEN S/C

SALVADOS
HARINA 2º B S/C
TERCERA 180,00
CUARTA 170,00
CABEZUELA 105,00
SALVADO HOJA 210,00

LEGUMINOSAS
VEZAS ANDALUCÍA S/C
GUISANTES S/C

SECCIÓN AVÍCOLA PRECIO DIF.

HUEVOS
BLANCOS XL (SUPER GRANDES) - =

BLANCOS L (GRANDES) - =

BLANCOS M (MEDIANOS) - =

BLANCOS S (PEQUEÑOS) - =

RUBIOS XL (SUPER GRANDES) - =

RUBIOS L (GRANDES) - =

RUBIOS M (MEDIANOS) - =

RUBIOS S (PEQUEÑOS) - =

POLLOS
BLANCO 1,22 =

AMARILLO 1,12 +0,05

GALLINAS
LIGERA (INFERIOR) 0,07 =

LIGERA (SUPERIOR) 0,08 =

SEMIPESADA (2.400) 0,52 +0,03

SEMIPESADA (2.250) 0,50 +0,03

SEMIPESADA (2.000) 0,48 =

PESADA 0,52 -0,10

GALLOS
GALLO 0,18

SECCIÓN PORCINA
CERDO
GRASO Y PASADO DE PESO 1,1180 =

DEL PAÍS 1,1480 =

RAZAS PURAS 1,1680 =

LECHÓN
PARTIDA DE 14-15 K (+550 
GORRI) 41,42 =

RECOGIDA DE 14-15 K 
(RECOLLIDA) 50,44 =

SECCIÓN BOVINA
TERNERA
EXTRA 4,34 -0,01

PRIMERA 160-200 K 4,25 -0,01

TERNERO
190-200 K 4,12 =

220-250 K 4,09 =

CRUZADO COLOR 220-250 K 4,16 =

CRUZADO COLOR 250-280 K 4,13 =

OTROS
CONEJO JOVEN - =

CONEJO ADULTO - =

CORDERO EXTRA (MENOS DE 
12,5 K) - =

CORDERO PRIMERA (MENOS 
DE 12,5 K) - =

CORDERO EXTRA (ENTRE 12,5 
Y 15 K) - =

CORDERO PRIMERA (ENTRE 
12,5 Y 15 K) - =

TEL.: 977 33 80 80 · CONTESTADOR: 807 42 99 47
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La consellera de Benestar Social i 
Família, Neus Munté, va inaugurar 
dilluns passat el primer mòdul de 
la residència per a persones amb 
discapacitat intel·lectual i trastorn 
de conducta Ginesta II a Torrefar-
rera. Aquest equipament està im-
pulsat per l’Associació de Pares de 
Minusvàlids Psíquics (ASPAMIS), i 
finançat en part pel Departament, 
a través dels fons provinents del 
conveni entre la Generalitat de 
Catalunya i l’obra social de la Fun-
dació la Caixa. 

La seva posada en funciona-
ment permetrà millorar les con-
dicions residencials amb el trasllat 
de les 11 persones que es troba-
ven ingressades al centre Ginesta 
I i l’ampliació amb 4 places més.

El nou centre Ginesta II se cen-
trarà en el tractament dels tras-
torns de conducta, i tindrà una 
capacitat per a 30 persones que 
estaran instal·lades en habitaci-
ons individuals equipades amb ví-
deo-vigilància. 

El centre també disposa d’una 
sala polivalent dissenyada i equi-
pada per a la realització d’activi-
tats en grup i una zona enjardina-

da de lleure a l’aire lliure.
La Fundació ASPAMIS es va 

fundar el 1978 gràcies a la inici-
ativa d’un grup de pares i mares 
de nois amb discapacitat intel·lec-
tual. L’any 2013 es va constituir 
com a Fundació. Actualment, la 
plantilla la integren 242 professi-
onals i, a banda del centre Gines-
ta II inaugurat aquesta setmana, 
disposa d’altres tres equipaments 
residencials per atendre persones 
amb discapacitat (Ginesta I a Tor-
refarrera, La Immaculada a Alco-
letge i Vencillón a Osca). En total, 
els tres centres atenen unes 240 
persones.
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 FOTO: L. Cortés (ACN) / Usuaris i treballadors del Centre Ginesta II

Inaugurat el 
primer mòdul 
de la residència 
Ginesta II a 
Torrefarrera

Es tractaran 
discapacitats 
intel·lectuals 
i trastorns de 

conducta

Igualada acull ahir i avui les con-
clusions del projecte europeu 4D 
Cities, que forma part del pro-
grama Urbact i té per objectiu 
facilitar l’intercanvi i la creació 
de xarxes de cooperació entre 
ciutats en matèria de desenvo-
lupament urbà sostenible. 

A banda d’Igualada, hi han 
participat set ciutats europees 
més: Leeds, Novara, Tartu, Plun-
ge, Eindhoven, Jena i Baia Sprie. 

Durant dos anys i mig, els vuit 

municipis han treballat aspectes 
relacionats en la innovació en 
el camp de la salut, i cadascun 
d’ells ha elaborat un pla d’acció 
local. 

En concret, Igualada s’ha 
proposat reduir un 20% les frac-
tures de fèmur dels seus ciuta-
dans, principal causa de mort 
i lesions en la gent gran. El pla 
involucra en una mateixa taula 
els cuidadors, els hospitals i els 
centres sociosanitaris.

Igualada lidera un projecte 
europeu per reduir un 20% les 
fractures de fèmur en la gent gran

FOTO: M. Martí (ACN) / Presentació de les conclusions del projecte 


