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Thomas Cook ja ven
viatges a Aran i Andorra
per a l’hivern que ve

INFRAESTRUCTURESAEROPORTDELLEIDA

❘ LLEIDA ❘ El tour operator britànic
Neilson-Thomas Cook ha inici-
at la venda a través d’Internet de
viatges organitzats d’esquiadors
des del RegneUnit fins a Baquei-
ra i les estacions d’esquí d’An-
dorra amb vols a l’aeroport d’Al-
guaire per a la pròxima tempo-
rada d’esquí. La venda de packs
d’una setmana amb estada en
hotel i forfet a l’estació aranesa
per a dos persones oscil·len ac-
tualment entre els 838 i els 950
euros. S’ha de recordar que la
companyia va tancar la seua pri-
mera temporada de vols a Llei-
da amb uns 25.000 passatgers,
en la seua granmajoria amb des-
tinació a les pistes del Principat,
i va anunciar la seua intenció de
donar més promoció aAran.

La preparació de la nova tem-
porada arriba després que l’em-

presa britànica sol·licités mesos
enrere a la Generalitat que re-
considerés implantar la taxa tu-
rística, que grava cada pernocta-
ció amb entre un i tres euros. El
director d’assumptes exteriors
de la firma,AndyCooper, va afir-

mar que l’aprovació d’aquest nou
impost suposa una“decepció” i
creu que pot resultar“contrapro-
duent”, en declaracions a la re-
vista TravelWeekly el passat mes
de maig.

CONTRA LA TAXA

L’empresa es va mostrar
“decebuda”davant de la
nova taxa turística per
part de la Generalitat

Els alcaldes dels sis municipis i el representant del nucli agregat de Butsènit.

E. FARNELL
❘ BELLMUNT D’URGELL ❘ Els municipis
de Bellcaire d’Urgell, Bellmunt,
Cubells, la Sentiu de Sió,Mont-
gai, el seu nucli de Butsènit i Pe-
nelles oferiran aquest estiu un
carnet únic que permetrà l’ac-
cés dels usuaris a les piscines
municipals de cada un d’aquests
pobles. La iniciativa, impulsa-
da pels mateixos alcaldes, pre-
tén promoure la mobilitat de la
gent jove entre aquests munici-
pis veïns de la comarca de la
Noguera, tot i que també està
oberta a qualsevol usuari i fins
i tot a famílies. En aquest sen-
tit, l’alcalde de Bellcaire d’Ur-
gell, Xavier Bergé, i el de Pene-
lles, Eloi Bergós, van destacar
que l’objectiu del carnet únic
és col·laborar entre pobles ve-
ïns i fomentar l’activitat. “D’al-
guna manera afavorim la mo-
bilitat interior que ja hi ha en-
tre aquests pobles i ajudem a
potenciar els diferents serveis
que cada municipi pot oferir”,
van apuntar.

El carnet únic s’expedirà a
tots els ajuntaments al preu de
40 euros a partir de la setma-
na que ve. La tarifa s’ha fixat
per consens entre tots els par-
ticipants, tot i que els ajunta-
ments ho han d’aprovar en ple.
Tot i així, cada ajuntament
mantindrà l’opció de l’abona-
ment normal de temporada de
les seues respectives piscines
d’estiu.

Els alcaldes van considerar
l’actuació com una prova pilot

Forfet aquàtic a la Noguera
Sis municipis i un agregat de Montgai ofereixen un passi unitari a les seues
piscines || Prova pilot amb uns resultats que s’avaluaran a finals de l’estiu

MUNICIPISCOOPERACIÓ

per a aquest estiu i no serà fins
al pròxim mes de setembre
quan se n’avaluaran els resul-
tats i la funcionalitat. En aquest
sentit, van destacar que de ca-
ra a l’any que ve s’intentarà ho-
mogeneïtzar el preu del carnet
únic i també incrementar la pos-
sibilitat d’oferir més serveis al
mateix carnet, com ara activi-
tats esportives o cursos. En
aquest sentit, van assenyalar
que la iniciativa pot ser un punt

de partida per col·laborar en al-
guns serveis municipals entre
els municipis veïns de la comar-
ca.

De fet, el consistori de Bell-
caire ja va oferir la possibilitat
de donar als municipis de Bell-
munt i Penelles el servei de
guarderia i que aquests es po-
guessin beneficiar de les ins-
tal·lacions de Bellcaire per fa-
cilitar així el desplaçament a
una altra comarca.

LADADA

40
EUROS

La setmana que ve s’expedirà el
carnet únic per a les piscines de
sis municipis i un agregat al preu
de 40 euros.

Moció a la Diputació
d’ajudes a guarderies
❘ LLEIDA ❘ El grup d’ERC, a
l’oposició a la Diputació, pre-
sentarà demà al ple una mo-
ció a favor de les guarderies
municipals, al considerar que
la rebaixa d’ajudes del Go-
vern de 1.300 a 875 per
alumne “dificulta la viabili-
tat de bona part” d’aquests
equipaments.

Unamarca de refrescos
promociona Llimiana
❘ LLEIDA ❘ La marca de refrescos
Aquarius ha inclòs Llimiana
a la seua campanya publici-
tària Orfes de poble, que in-
clou descomptes en allotja-
ments i serveis d’oci per a per-
sones que visitin aquesta lo-
calitat.

Tàrrega anomenaBòbiles
la segona plaçamés gran
❘ TÀRREGA ❘ La segona plaça més
gran deTàrrega, pròxima a
l’avinguda Ondara, portarà
el nom de plaça de les Bòbi-
les en record als antics forns
de ceràmica per a la fabrica-
ció de teules que hi havia en
aquesta zona, segons va ex-
plicar l’ajuntament.

Seminaris per crear
empreses innovadores
❘ LLEIDA ❘ El Centre Europeu
d’Empreses i Innovació (CE-
EI) de Lleida organitza un ci-
cle de seminaris als diferents
centres de la província orien-
tats a la creació d’empreses
innovadores. S’impartiran a
Sort, Cervera, Balaguer,Tàr-
rega, les Borges, Bell-lloc,Vi-
elha, la Seu, Solsona i Llei-
da.
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