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Turistes britànics esperant a la terminal de l’aeroport d’Alguaire diumenge passat.
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REDACCIÓ
❘ LLEIDA ❘ El sector hoteler i el dels
esports d’aventura van aplaudir
ahir l’anunci de Neilson, que
opera vols d’esquí ambThomas
Cook a l’aeroport d’Alguaire,
sobre la preparació de paquets
de turisme actiu al Pirineu de
Lleida per a la primavera i l’es-
tiu del 2013 i van assegurar que
és una “notícia excel·lent en un
moment de crisi com l’actual”.
Aquesta nova oferta podria in-
cloure en un paquet activitats
d’aventura i estades a Barcelo-
na. El president de l’associació
d’empreses de turisme actiu del
Sobirà, Florido Dolcet, va asse-
nyalar que “l’oferta turística de
Lleida no s’acaba amb els qua-
tre mesos de neu” i va dir que
el “potencial inclou no només
els esports d’aventura, sinó tam-
bé el romànic, les aigües de la
Noguera Pallaresa, el parc naci-
onal d’Aigüestortes i la gastro-
nomia”, entre d’altres. Per
aquest motiu, va demanar aju-
da per a la promoció del con-
junt del Pirineu, “des del parc
del Segre a la Seu fins a les es-
glésies de la vall de Boí”. En
aquest sentit, Dolcet va apun-
tar que la promoció també s’ha
de dirigir als mercats potencials
rus i de l’Europa de l’Est i a l’is-
raelià. El president de la Fede-
ració d’Hostaleria, Juan Anto-
nio Serrano, va dir que l’anun-
ci de Neilson avala la inversió a
l’aeroport d’Alguaire i va rei-
vindicar que els tour operators

El turisme de Lleida demana una
oferta conjunta per als vols d’estiu
Thomas Cook obre la porta a paquets d’estades al Pirineu i a Barcelona

TURISME AEROPORT D’ALGUAIRE

treballin amb el Pirineu de Llei-
da. El director del Patronat de
Turisme, Jordi Blanch, va asse-
nyalar que la Diputació i el sec-
tor treballen intensament en la
“creació de producte”, lligat en-
cara a grans pols d’atracció com
Barcelona, i va destacar el po-
tencial de turistes procedents
dels països de l’Est. De fet, el
responsable de Neilson al Piri-
neu, IainArcher, va destacar la
possibilitat d’unir en un paquet
Lleida i Barcelona.

■ El director general deVi-
atges Iltrida, Celestí Roca, va
advertir ahir sobre la falta de
seguretat del pàrquing gratu-
ït de l’aeroport d’Alguaire,
utilitzat per alguns usuaris
per deixar-hi el vehicle entre
les sortides i les tornades a
l’aeroport, que es poden pro-

longar diversos dies. En de-
claracions a Catalunya Rà-
dio, Roca va dir que la falta
de vigilància quan l’aeroport
no té activitat és motiu de re-
cel per a Travel Plan, la ma-
jorista de viatges que volarà
a l’estiu amb xàrters a les Ba-
lears.

Lesagènciesdeviatgesdemanen
protegir el pàrquingd’Alguaire

❘ EL POAL ❘ Un estudi encarregat i
fet públic ahir per l’ajuntament
del Poal adverteix que la plan-
ta de biomassa que es projec-
ta en aquesta localitat afecta-
ria de forma “greu” l’aqüífer
de la zona aigües avall i asse-
nyala que també comportaria
conseqüències per als cultius
i per als pous dels quals se ser-
veixen diferents activitats i
granges de la zona. Les conclu-
sions de l’informe assenyalen
que el projecte preveu una ex-
tracció d’aigua de 65.000 litres
per hora, xifra que suposaria
una “greu afectació” sobre la
capa freàtica. Segons l’ajunta-
ment del Poal, afegeix que
l’aqüífer té en aquest punt una
profunditat de quatre metres,
però el seu cabal circulant no
arriba als dos metres. El con-
sistori va avançar que enviarà
l’estudi a les administracions

Un estudi del Poal adverteix que la
planta de biomassa afectarà l’aigua
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Cultius energètics per a la planta de Nufri al Poal.
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i també al Canal d’Urgell. A
més, segons l’alcalde, Rafel Pa-
nadés,Territori i Sostenibilitat
hauria confirmat que el projec-
te, que impulsa la fructícola Nu-

fri, podria acollir-se a un canvi
de matèria combustible sense
que suposi una modificació
substancial, de manera que no
requeriria més tramitació.

LesBorges,
denunciatperno
hissarlabandera
espanyola
Per Mans Netes, amb
dos consistoris més
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❘ LLEIDA ❘ L’ajuntament de les
Borges Blanques és un dels
tres denunciats pel sindicat
Mans Netes per no hissar la
bandera espanyola al balcó
de l’ajuntament.Així ho va
assegurar ahir aquesta enti-
tat, que ha denunciat davant
del Govern 53 consistoris ca-
talans per aquest motiu, tres
dels quals a Lleida (vegeu SE-
GRE de diumenge). No obs-
tant, l’entitat no va concretar
quins eren els altres dos ajun-
taments denunciats i va asse-
gurar que s’ha enviat a la de-
legació del Govern a Catalu-
nya perquè analitzi aquesta
situació. Fonts de la subdele-
gació de Lleida van indicar
que a les seues oficines no
consta aquesta tramitació.
L’alcalde de les Borges, Enric
Mir, va assegurar que no te-
nia constància d’aquesta de-
núncia de Mans Netes, de mo-
ment. Entre altres ajunta-
ments que no hissen la ban-
dera espanyola hi ha Solsona
iTàrrega.

El bus d’Esterri a Lleida,
sense clients de l’Avant
❘ LLEIDA ❘ El Pallars va estrenar
ahir el nou servei de bus amb
sortida d’Esterri d’Àneu de
matinada i arribada a Lleida
a les 07.30 hores, un horari
previst per enllaçar amb
l’Avant de les 08.00 a Barce-
lona. Però cap passatger (n’hi
van pujar un a Esterri i set a
Tremp) va agafar l’Avant.

CiU i PSC pregunten
per la A-14 i la N-230
❘ LLEIDA ❘ El senador de CiU per
Lleida RamonAlturo pregun-
tarà avui en sessió de control
a la ministraAna Pastor quan
preveu seguir les obres de
l’autovia aVielha,A-14, en els
trams paralitzats.Així mateix,
Francés Boya (PSC-UA) pre-
guntarà per la millora de la
N-230 entre Lleida i la fron-
tera francesa.

Els pantans guanyen 14
hectòmetres per la pluja
❘ LLEIDA ❘ Les pluges de la set-
mana passada han permès re-
cuperar una part de les reser-
ves dels pantans, encara in-
suficient davant de la campa-
nya de regadius. El Segre ha
guanyat 3 hectòmetres (està
al 56%); la Noguera Ribagor-
çana, sis (42%), i la Pallare-
sa, 5 (56%). Pel que fa a la
neu, hi ha 428 hectòmetres
de reserva.
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