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COMARQUES

INFRAESTRUCTURES AEROPORTS

LEGISLACIÓ

Arkia inicia avui vols d’hivern de Tel
Aviv a Alguaire amb cent viatgers

L’ACA estudia la
llei aragonesa
d’Aigües i podria
recórrer-la

Se suma als del turoperador Thomas Cook i la línia regular de Palma de Mallorca ||
Un avió setmanal de la companyia israeliana, previst fins al pròxim mes de març

València anuncia que la
portarà al Constitucional

AMADO FORROLLA

REDACCIÓ

❘ LLEIDA ❘ La companyia aèria Arkia iniciarà avui els vols d’hivern entre Tel Aviv i Alguaire
amb un primer avió que transportarà un centenar de viatgers
a l’aeroport lleidatà, segons dades de la Generalitat. Això suposa una ocupació superior al
90% de les places. Està prevista una desena de vols, un per
setmana entre el divendres i el
diumenge fins al pròxim mes de
març. Aquesta nova campanya
arriba després d’una temporada d’estiu en què l’aerolínia israeliana va transportar més de
1.600 viatgers a Lleida (800 persones en viatges d’anada i tornada). Espais naturals com el
Parc Nacional d’Aigüestortes i
el Parc de l’Alt Pirineu van ser
algunes de les principals destinacions d’aquests turistes.
Els vols d’Arkia se sumaran
a la línia regular d’Air Nostrum,
que uneix Lleida amb Palma de
Mallorca i a l’operativa d’hivern
deThomas Cook, que des de desembre organitza viatges per a
esquiadors al Regne Unit cap
a les pistes d’Andorra i Baqueira. L’activitat de la firma britànica suposa la major part del
trànsit de viatgers d’Alguaire,
amb uns 20.000 durant la passada temporada d’esquí.Tanmateix, la immensa majoria
d’aquests viatgers tenen com a
destinació el Principat.

A l’espera de vols a la Seu
Per la seua part, l’aeroport de
la Seu espera els primers vols
d’aerotaxis, xàrters i avions corporatius després de l’obertura
de les instal·lacions a l’aviació
comercial dijous passat (vegeu
SEGRE d’ahir). El Govern va indicar ahir que ara per ara no hi
ha aterratges previstos a la pista de l’Alt Urgell.

❘ LLEIDA ❘ L’Agència Catalana de
l’Aigua està estudiant el contingut de la nova llei que promou el Govern d’Aragó anomenada d’Aigües i Rius
d’Aragó i que regula competències que, segons l’opinió
d’alguns afectats com els regants, pertanyen a la Confederació Hidrogràfica de
l’Ebre. Fonts de l’ACA van rebutjar anar més enllà però no
es descarta que puguin presentar al·legacions o fins i tot
un recurs. De fet, la consellera portaveu del Govern deValència, María José Català, va
confirmar ahir que l’advocacia de l’executiu autonòmic
treballa en la interposició d’un
recurs contra aquesta llei davant del Tribunal Constitucional. El text va ser publicat
ahir al Butlletí Oficial de l’Estat i preveu, per exemple, la
petició de l’encomanda de
gestió de la reserva d’aigua
de 6.550 hectòmetres cúbics
anuals que l’Estatut d’Aragó
preveu per a aquesta autonomia.

L’últim avió de la campanya d’estiu d’Arkia a Alguaire, el passat mes d’agost.

Aliança entre hotelers de l’Alt Urgell i Andorra
■ L’Associació d’Empresaris
d’Hostalatge i Restauració de
l’Alt Urgell i la Unió Hotelera d’Andorra firmaran dilluns
vinent un conveni per començar a col·laborar en matèria
de promoció i comercialització de paquets turístics, a més
d’intercanviar informació després de l’obertura de l’aeroport de la Seu d’Urgell als vols
comercials, que, segons les dos
entitats, ha de constituir una
nova via d’entrada de turistes
al Pirineu.
Segons el president dels hotelers de l’Alt Urgell, Miquel
Àngel Sánchez, la intenció de

ÓSCAR MIRÓN

les dos patronals passa per
l’elaboració conjunta de paquets turístics en els quals es
combinin ofertes d’un i l’altre
costat de la frontera, aprofitant els punts forts d’uns i d’altres.
“Aquí a la Seu tenim el parc
del Segre i allà no hi ha res si-

COMBINAR OFERTES

Les dos patronals
crearan paquets turístics
per aprofitar l’aeroport
de la Seu

milar”, va posar a tall d’exemple.
Això, segons Sánchez, ajudaria a “posicionar la marca
Pirineu” als mercats turístics
internacionals, ja que amb
l’aeroport, va dir, “som capaços de portar clients de mig
Europa en poc més d’una hora” encara que sigui amb avions petits.
Sánchez, no obstant, va explicar que l’acord no té encara cap línia d’actuació prevista i que es començaran a definir una vegada es constitueixi un grup de treball format
per les dos parts.

MUNICIPIS

Alfarràs aprova la
pavimentació de
diversos carrers
❘ ALFARRÀS ❘ L’ajuntament d’Alfarràs va aprovar el passat 17
de desembre les memòries valorades (document administratiu que permet preveure el
cost d’una obra) sobre la pavimentació del camí de les
Guixeres i de l’entorn del pavelló. En els dos casos, es podran formular al·legacions sobre els documents durant un
termini de 30 dies.

MUNICIPIS CONCESSIÓ

Nova empresa de l’aigua que farà obres
per evitar inundacions a Torrefarrera

Un solar inundat a Torrefarrera per problemes de clavegueram.

❘ TORREFARRERA ❘ L’ajuntament de
Torrefarrera ha adjudicat a l’empresa Aqualia els serveis d’aigua i clavegueram del municipi
durant els pròxims 50 anys.
Aquesta llarga concessió per mig
segle es deu que l’adjudicatària
haurà de sufragar obres per evitar les inundacions que pateix
la part baixa del poble durant
episodis de fortes pluges que
desborden la capacitat de les clavegueres. Segons va indicar el
consistori, la firma haurà de

construir tancs soterrats per absorbir aquest cabal als carrers
Mossèn CintoVerdaguer i al polígon antic, uns treballs valorats
en 1,18 milions d’euros. Així
mateix, finançarà les obres del
municipi per construir un tercer tanc valorat en 1,49 milions.

Cànon a l’ajuntament
Aqualia pagarà un cànon inicial de 180.000 euros a l’ajuntament, que el reinvertirà en la
construcció del tercer tanc per

evitar que les obres repercuteixin en el cost final de la factura
de l’aigua. Així mateix, l’adjudicatària pagarà un cànon anual de 0,11 euros per metre cúbic al municipi, que es farà servir per amortitzar aquests treballs o per a altres actuacions.
El consistori espera rebre uns
30.000 euros a l’any de l’adjudicatària de l’aigua.
L’empresa instal·larà comptadors de lectura remota a les
cases.

