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Laia Serra, primera alcaldessa de 
Bellver després de la dimissió de Porta. 
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L:hotel La Pleta de Baqueira, 
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INFRAESTRUCTURESAEROPORTS 

Surten a concurs obres perque Alguaire 
aculli un campus d'estudis aeronautics 
Liciten un edifici d'una planta pera les escales de vol, que podra ampliar-se amb més pisos-en el futur 
1

1 
Suposara una Inversio de mes de 600.000 euros i podra entrar en servei a partir del2023 

R.RAMfREZ 
1 LLEIDA 1 La Generalitat ha fet 
el primer pas per instaHar un 
campus especialitzat en estudis 
aeronfmtics a l'aeroport d'Al
guaire. L'empresa pública Ae
roports de Catalunya ha tret 
a concurs la construcció d'un 
edifici per a les escales de vol 
que operen en aquesta infra
estructura. Sera un immoble 
d'una sola planta de 371 me
tres quadrats, sobre la qual es 
podran construir nous pisos en 
el futur. 

A l'espera de 
més hangars i un 
edifici pera usos 
industrials 
• El concurs peral cam
pus aeronautic d'Alguaire 
coincideix amb dos pro
cediments més en marxa 
per dotar de noves instal
lacions l'aeroport lleidata 
i orientar-lo a usos indus
trials i de formació. D'una 
banda, s'espera l'adjudi
cació de les obres d'un 
nou edifici peral desen
volupament d'activitats 
del sector aeronautic i 
aeroespacial. 

Segons consta al pla especial 
urbanístic aprovat el setembre 
passat, l'objectiu a llarg termi
m és que el complex arribi a 
acollir formació universitaria 
o d'FP vinculada al sector ae
ronautic. L'edifici del futur 
campus té un pressupost de lici
tació de gairebé 607.000 euros. 
L'empresa que s'adjudiqui les 
obres tindra un termini d'onze 
mesas per completar-les, amb 
la qual cosa aquest nou equi
pament podría entrar en servei 
a partir del 2023. L'immoble 
s'al~ara a la zona on es traben 
els dos hangars inflables i el del 
Reial Aeri Club. 

Jmatge d'arxiu de la zona on s'instal·lara el campus aeronautic de l'aeroport. 

Les obres van sortir 
a concurs el mes d'abril 
passat amb un pressu
post de licitació de més 
de 420.000 euros. D'al
tra banda, Aeroports de 
Catalunya ha obert una 
convocatoria per llagar 
durant deu anys hangars 
per a empreses al recinte 
aeroportuari. 

el futur campus d'una residen
cia per a estudiants, si bé va 
renunciar-hi arran d'objeccions 
d'Urbanisme. 

EL FUTUR EDIFICI 

El no u immoble haura d'aco
llir una aula amb capacitat per 
a quinze alumnes, així coro un 
espai de menjador que podran 
utilitzar mitja dotzena d'estu
diants de forma simulUmia i un 
altre per a instructors de vol. 
També hi haura una are apera 
reunions, despatxos, un arxiu 
i lavabos. 

La Generalitat va arribar a 
plantejar la possibilitat de dotar 

AIGÜES PROVE'iMENT 

La formació de pilots re
presenta actualment la majar 
part de les operacions a l'ae
roport d'Alguaire, on operen 
academies de vol com BAA 
Training, CESDA i Barcelo
na Flight School. Així mateix, 
acull sessions de formació pera 
personal de companyies aeries 
com Vueling i Volotea, així com 
cursos per a medmics d'avions. 

Cisternes per donar aigua a un poble 
del Jussa i obres per evitar restriccions 
E. FARNELL 
1 SANT ESTEVE DE LA SARGA 1 L'ajunta
ment de Sant Esteve de la Sarga 
porta cisternes d'aigua al poble 
d'Estorm des de l'hivern passat 
per garantir el subministrament 
d'aquesta localitat, i ha posat en 
marxa obres per millorar laxar
xa de d'aigua potable del muni
cipi per optimitzar aquest recurs 
i evitar d'aquesta manera haver 
de recórrer a cisternes, especi
alment en els mesas primavera 
i estiu. 

L'alcalde, Jordi Navarra, va 
explicar que la majoria de po
bies de Sant Esteve de la Sarga 
estan connectats amb un dipo
sit general de més de 500.000 
litres i disposen de captació 
propia tret del nucli d'Estorm 
i Castellnou del Montsec. Els 
treballs que s'estan executant 
permetran millorar les cap
tacions de l'Alzina i la Clua, i 
també se substituira la xarxa 
de distribució de Castellnou. 
Segons Navarra, aquesta actu-

ació ha d'evitar els problemes 
de prove!ment d'aigua potable 
i garantir el subministrament. 
En aquest sentit, des de dissabte 
passat el consistori ha recorre
gut a dos camions cisterna per 
donar aigua al nucli d'Estorm 
i Castellnou. Esta previst que 
aquesta mateixa setmana una 
altra cisterna porti de nou ai
gua a aquestes localitats. Els 
treballs preveuen una inversió 
de 50.000 euros i estan subven
cionats per la Diputació. 

Una planta ampliable. Tindra 
una superfície de 371 me

tres quadrats i s'hi po
dran edificar no

ves plantes a 
sobre. 

Els ofereix a preus a 
partir de 3,5 euros per 
metre quadrat, sota la 
condició que els arrenda
taris els utilitzin només 
pera activitats empresa
rials aeronautiques o ae
roespacials i s'hi estiguin 
almenys cinc anys. A tot 
aixo se sumen noves ins
tal:lacions per desenvolu
par i provar drons. 

Restriccions de transita Balaguer • Les obres de substitució de 
la xarxa de desaigües del carrer Barcelona de Balaguer obli
guen a tallar durant dos setmanes el trfmsit a aquesta via des 
del passeig de l'Estació fins al carrer Tarragona. 
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