14 COMARQUES I DIVENDRES 11 DE MARÇ DE 2022

El Govern estudiarà les necessitats
dels sectors comercials de Lleida
respecte a l'aeroport d'Alguaire
Bernat Solé es fixa l'objectiu de copsar si una modificació en
el servei podria afavorir el desenvolupament de l'activitat
Lleida

pròxim 1 de juny i fins al30 d'abril
de 2023, segons estableix ~I nou
contracte amb la companyia aèria Air Nostrum, que ha guanyat
per segon any seguit el concurs
per ser l'operadora de les rutes
des de l'aeroport lleidatà.
Aquest estiu, a partir del 25 de
juliol i fins 1'1 de setembre, ambdós inclosos, la companyia també

REDACCIÓ
la Delegació del Govern a lleida
es posarà en contacte amb els
diferents sectors professionals
i comercials de lleida per dur a
terme una prospecció sobre les
seves necessitats en relació a línies de vol i horaris preferents des
de l'Aeroport de lleida-Alguaire.
l'objectiu és copsar si una modificació en el servei podria afavorir
el desenvolupament de l'activitat
que duen a terme aquests collectius, entre els quals hi ha els
agents econòmics i socials, collegis professionals, la Federació
d'Hostaleria de lleida i sector turístic, l'àmbit universitari i el Parc
Científic i Tecnològic Agroalimentari de lle1da, entre altres. Així ho
va avançar el delegat del Govern,
Bernat Solé, després d'haver-se
acordat en la reunió de la Taula
estratègica de l'aeroport que es
va celebrar ahir.
En la reunió de la Taula estratègica de l'aeroport, encapçalada
pel propi delegat del Govern i el
secretari d'Infraestructures i Mobilitat, Isidre Gavín, les institucions i entitats que en formen part
van fer balanç de l'activitat de la
infraestructura durant el 2021.
En aquest sentit, es va exposar
que l'aeroport va batre l'any passat el rècord d'operacions, amb

•

FOTO: O I aacló/ La taula estratègica de l'aeroport, encapçalada per la delegació, es va reuhir ahir dijous
35.091, el doble que les del 2020,
en bona part pels vols de les acadèmies de pilots establertes. Pel
que fa a passatgers, van superar
els 47.000, una xifra que duplica

Un bus substituirà el tren des
de Balaguer fins a la Pobla
per tasques de manteniment
Ferrocarrils de la Generalitat de
Catalunya oferirà servei d'autobús substitutori entre les estacions de Balaguer i la Pobla de
Segur els propers dies 13 i 14
de març per tasques de manteniment en una de les unitats de
tren. Els horaris del servei substitutori per carretera seran els
mateixos que ja s'efectuen amb
el servei ferroviari. El bus s'aturarà a totes les estacions del recor-

regut a la parada d'autobús més
propera. No obstant això, a les estacions de Gerb, Sant llorenç de
Montgai, Vilanova de la Sal i Santa Linya s'aturarà sota demanda.
Entre lleida-Pirineus i Balaguer el servei de trens serà l'habitual a excepció de les següents
circulacions que es realitzaran
íntegrament amb autobús: el
diumenge 13, el tren que surt a
les 19:00 h de La Pobla de Segur

rany passat
es va batre
el rècord
doperacions

oferirà els dos vols setmanals a
Eivissa i Maó, que no van operar a
l'estiu del 2020 a causa de la pandèmia i que l'estiu passat es van
reprendre només durant el mes
d'agost.
Per últim, durant la reunió va
fer seguiment del desenvolupament industrial endegat per l'aeroport, així com del pla director
urbanístic i les accions de promoció previstes. Finalment, es va
informar que els propers 11 i 12
de juny l'aeroport acollirà la Fira
aeronàutica lleida AirChallenge.

la del 2020, molt afectat per les
restriccions de mobilitat aplicades per causa del Civid-19, però
que encara és inferior als més de
58.600 usuaris del 2019.

l a Taula també va tractar sobre l'activitat comercial de l'aeroport per al 2022, que passarà
a oferir un tercer vol setmanal
a Palma de Mallorca a partir del

amb destinació Lleida-Pirineus; el
dill uns 14, el tren que surt a les
5:14 h de lleida-Pirineus amb
destinació la Pobla de Segur i el
tren que surt a les 19:46 h de la
Pobla de Segur amb destinació
lleida-Pirineus; i el dimarts 15, el
tren que surt a les 5:14 h de Lleida-Pirineus amb destinació La Pobla de Segur.
D'altra banda, cal recordar que
la tercera unitat de la línia Lleida-la Pobla de Segur estarà disponible a partir de l'agost. Amb
aquesta unitat es vo l no haver
d'aturar el servei quan hi ha alguna incidència amb les altres dues
unitats.

FOTO: ACN/ Imatge d'arxiu del tren de la línia Lleida-la Pobla de Segur
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L'Alta Ribagorça posa en marxa
el servei de cangur públic per
la conciliació lab,oral i familiar
El servei s'habilitarà als tres municipis de la comarca
Lleida
REDACCIÓ
El Consell Comarcal de l'Alta Ribagorça estrenarà el dilluns vinent
el servei de cangur públic per
facilitar la cor:~ciliació familiar, laboral i personal. En aquest sentit, segons van explicar ahir des
de l'ens, les famílies que necessitin disposar d'aquest servei, que
compta amb deu places, podran
sol· licitar-ho al Consell Comarcal.
Així mateix, també cal assenyalar que l'espai de cangur públic s'habilitarà en els tres municipis de la comarca: de dilluns
a divendres a l'Oficina Jove del
Pont de Suert, dimarts a l'ajuntament de la Vall de Boí i dijous
a la Casa de Cultura de Vilaller. A
més, s'ha de dir que el servei està
obert a tothom i es prioritzaran
les mares monoparentals, les dones en risc, les famílies amb pocs

Crema uri camió
estacionat a
l'interior d'una
(lt> BP1 .p ig
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Un camió que es trobava estacionat a l'interior d'una nau del
terme municipal de Bellpuig va
quedar ahir de matinada totalment calcinat en patir un incendi. Segons van informar fonts
d'emergències, a les 00.39 hores van ser alertats que el citat
vehicle estava cremant-se. Fins
en el lloc es van personar cinc
dotacions de Bombers. la resta
de la nau no es va veure afecta.

FOTO: Dombol'i / L'incendi es va originar a la zona d~ Linse

Cremen 0,05 hectàrees de
vegetació a Esterri d'Àneu
Un incendi va ca lcinar ahir 0,05
hectàrees de vegetació a Esterri d'Àneu, concretament a la
zona de linse. En aquest sentit,
emergències va ser alertada del

foc a les 12.32 hores i fins al lloc
es van desplaçar cinc dotacions
dels Bombers. D'altra banda, a
les Borges·van cremar 50 metres
quadrats de llenya.

FOTO: C. C. A. R. I Maria José Erta amb técnics de l'ens comarcal
recursos i aquelles que visquin
circumstàncies personals greus.
Des del Consell Comarcal de
l'Alta Ribagorça van indicar que
per utilitzar el servei s'haurà d'avisar 24 hores abans. L'horari serà

de 17.00 hores a 20.00 hores. La
presidenta del Consell Comarcal,
Maria José Erta, va destacar que
iniciatives com aquestes "donen
resposta a les necessitats reals de
la ciutadania".

Els Bombers apaguen un incendi de
xemeneia al carrer de la Creu d'Albesa
Els Bombers de la Generalitat van apagar ahir un incendi de xemeneia
que es va produir en un habitatge del carrer de la Creu d'Albesa. Pel
que fa als fets, els Bombers de la Generalitat van ser informats a les
16.02 hores que sortia fum i flames. Així, fins al lloc es van desplaçar
dues dotacions del cos que van ser les encarregades d'apagar-ho.

FOTO: Bombers I La jornada es va dur a terme a la zona de la Viteta

Un contenidor situat al carrer Jaume I de
Tàrrega queda calcinat per un foc a l'interior

Crema prescrita a Tremp
pel curs d'especialitat GRAF

Un contenidor situat a l'altura del número 29 del carrer Jaume I de Tàrrega va quedar ahir calcinat per un incendi que es va originar en el seu
interior. En aquest sentit, els serveis d'emergències van ser alertats del
foc a les 15.04 hores i ràpidament es va activar el protocol corresponent, desplaçant-se els Bombers de la Generalitat.

En el marc del curs oficial d'especialitat GRAF (Grup de Recolzament d'Actuacions Forestals),
de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya, ahir es va dur

a terme una crema prescrita de
direcció de foc tècnic a la zona
de la'V ileta, al terme municipal
de Tremp, segons van informar
els Bombers de la Generalitat.

