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Sòl romput al recinte de l’aeroport d’Alguaire.

ITMAR FABREGAT

R. RAMÍREZ
❘ LLEIDA ❘Aeroports de Catalunya
ha iniciat treballs per evitar que,
durant episodis de fortes pluges,
riuades procedents de l’aeroport
d’Alguaire neguin finques agrí-
coles a Malpartit (Torrefarrera).
Una cosa que ha succeït ja qua-
tre vegades des de la posada en
marxa d’aquesta infraestructu-
ra l’any 2010. Operaris han ini-
ciat la sembra de vegetació al re-
cinte, per facilitar que el terra
absorbeixi part de les precipita-
cions. Aquesta actuació s’em-
marca en un projecte que inclou
també una presa per regular fu-
tures avingudes feta amb gabi-
ons: caixes amb forma de pris-
ma construïdes amb reixes me-
tàl·liques i farcides de pedres,
concebudes per aturar l’empen-
ta del cabal i, alhora, permetre
que l’aigua es filtri lentament
entre les roques.

La Generalitat va presentar
dimarts aquest projecte als agri-
cultors de Malpartit afectats per
les riuades i al sindicat Unió de
Pagesos (UP), que els ha donat
suport en la seua reivindicació
de mesures per evitar noves
avingudes.

El coordinador comarcal d’UP
al Segrià, Josep Cabré, va expli-
car que sotmetrà la proposta
d’Aeroports a l’examen dels seus
propis tècnics i va valorar la dis-
posició del Govern a resoldre el
problema. Per la seua part, el de-
legat de la Generalitat, Ramon
Farré, va apuntar que, si hi ha

Treballsa l’aeroportperevitarmés
riuadesenfinquesdeTorrefarrera
Sembres al recinte d’Alguaire i projecte d’una presa per regular les avingudes

INFRAESTRUCTURESAEROPORTD’ALGUAIRE

acord sobre aquesta solució,
“s’encarregarà el projecte exe-
cutiu” per a la presa.A aques-
ta demanda de control sobre el
cabal de pluja que desguassa
l’aeroport, se sumen reclamaci-
ons dels afectats pels danys so-
ferts per avingudes, i que UP ha
valorat en 308.000 euros. D’al-
tra banda, segueix el seu curs el
procés de tancament de l’aerò-
drom d’Alfés i el recurs de l’ae-
roclub per declarar nul el pro-
cés judicial.

■ Responsables de la regió
d’emergències de Lleida han
comunicat a caps de parc que
els bombers de la Generali-
tat que fins ara han donat ser-
vei als aeroports d’Alguaire
i la Seu s’incorporaran a les
seues noves destinacions la
setmana que ve.

Així ho van indicar fonts
pròximes al procés.Això su-
posarà el relleu a mans de
Falck, que es va adjudicar el
concurs dels serveis
d’emergències d’Alguaire i la
Seu. Una adjudicació que és
objecte d’investigació de la
Fiscalia.

El relleudebombers a la Seu i
Alguaire, la setmanaqueve

Aliança contra l’onada de
robatoris de cable de telèfon
del Segrià i les Garrigues
Entre municipis, la companyia i els Mossos
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La reunió a les Garrigues per abordar el robatori de cables.

R. RAMÍREZ
❘ LLEIDA ❘Ajuntaments del Segrià i
les Garrigues, Mossos d’Esqua-
dra i la companyia Telefónica
col·laboraran per combatre els
freqüents robatoris de cable que
han patit aquestes dos comar-
ques en els últims mesos i que
deixen amb freqüència incomu-
nicats els veïns i empreses (ve-
ge SEGRE del passat 3 de juny).
Així ho van acordar represen-
tants dels consistoris en funci-
ons d’Aspa,Alcanó, Granyena,
el Soleràs, Maials,Torrebesses,
Llardecans i la Granadella, en
una reunió celebrada dimarts
amb membres de la policia au-
tonòmica, de la companyia de
telèfons i de la firma responsa-
ble del manteniment de les líni-

es. Durant aquesta trobada, van
acordar mesures per incremen-
tar la vigilància davant dels furts
i reduir el temps de resposta
quan es produeixin.

Aquesta zona ha patit un to-
tal de 39 robatoris de cable de
coure en el que va d’any, la ma-
joria dels 75 registrats en el con-
junt de la província en aquest
mateix període.

L’acord preveu que els Mos-
sos intensifiquin la vigilància en
els trams de línia més afectats
per robatoris; que la companyia
avisi la policia tan aviat com de-
tecti la ruptura de línies en
aquesta zona, i que els ajunta-
ments instin els veïns a informar
amb rapidesa de qualsevol furt
de cable.

Tot plegat, a l’espera de la so-
lució que molts d’aquests alcal-
des consideren definitiva: la
substitució dels actuals cables de
coure per fibra òptica, sense va-
lor al mercat negre. Una cosa
que, segons va indicar la com-
panyia als alcaldes, forma part

d’un projecte de renovació de lí-
nies al conjunt de l’estat, si bé el
desplegament d’aquesta tecno-
logia no es completarà almenys
fins a l’any 2020. Mentrestant
els afectats busquen alternatives
com la telefonia a través d’inter-
netWimax.

Suspenen cessaments
a Aigüestortes i
els parcs naturals

MEDIAMBIENT

❘ LLEIDA ❘ La Generalitat ha sus-
pès el procés per rellevar els
directors del Parc Nacional
d’Aigüestortes i els parcs na-
turals, entre ells el de l’Alt Pi-
rineu i el del Cadí-Moixeró
(vegeu SEGRE del 5 de juny),
després de l’acord del Parla-
ment que va exigir paralitzar-
lo.Així ho va corroborarAgri-
cultura, que va puntualitzar
que la resta del pla per obrir
els parcs a noves activitats se-
gueix endavant.

Cadí i Alt Pirineu opten a
reserva de la biosfera
❘ LLEIDA ❘ El conseller d’Agricul-
tura, Josep Maria Pelegrí, va
firmar ahir un conveni a la
Seu per donar informació del
Cadí-Moixeró i de l’Alt Pi-
rineu a l’antiga duana.Allà va
anunciar la candidatura dels
dos parcs i el seu entorn per
ser declarats reserva de la bi-
osfera de la Unesco.

Vila critica la desviació
de camions a la N-240
❘ LLEIDA ❘ El conseller deTerri-
tori, SantiVila, es va sumar
ahir a les crítiques contra la
desviació voluntària de cami-
ons de la N-240 a l’autopista
entre Lleida i Montblanc que
Foment aplicarà entre el juli-
ol i el novembre.Vila va afir-
mar que considera “insufici-
ent” la bonificació del 50%
per als conductors que s’acu-
llin a la desviació i creu que
només s’hi acolliran grans em-
preses de transports.També
alcaldes de municipis en el
traçat de la N-240 han quali-
ficat de “pedaç” aquesta me-
sura (vegeu SEGRE d’ahir).

Obradors i tallers del
Pirineu obren al públic
❘ LLEIDA ❘ Obradors i tallers dels
municipis inclosos al Parc Na-
tural de l’Alt Pirineu obriran
les portes al públic per donar
a conèixer la seua activitat i
mostrar la qualitat dels seus
productes. El parc ha editat
una guia amb 59 artesans i
un calendari per a visites,
mentre que els productors
preparen una marca de qua-
litat que aglutini els produc-
tes elaborats en aquest espai
protegit.

Promoció del comerç
local a Alfarràs
❘ ALFARRÀS ❘ L’ajuntament d’Al-
farràs i Pimec han firmat un
conveni per col·laborar en la
promoció del comerç al mu-
nicipi. Entre altres mesures,
planteja impulsar l’associaci-
onisme en el sector i el des-
envolupament del comerç
electrònic.


