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Més de 600
viatgers en
avions privats
a Alguaire
Entre elsmesos de
juny i agost

INFRAESTRUCTURES

❘ LLEIDA ❘ L’aviació general, que
comprèn des d’avionetes es-
portives fins a jets privats, ha
suposat l’arribada a Lleida
d’un total de 688 persones a
través de l’aeroport d’Alguai-
re des del passat mes de juny,
segons les dades amb què
compta el departament de
Territori i Sostenibilitat.A
aquest flux de viatgers s’hi
suma el de l’aviació comer-
cial, amb un total de 3.337
usuaris en els últims tres me-
sos.

Als prop de 2.000 viatgers
en els vols d’estiu d’Air Nos-
trum a Palma, Menorca i Ei-
vissa entre finals de juliol i el
cap de setmana passat (vegeu
SEGRE de dissabte passat),
s’hi sumen els passatgers que,
durant tot el mes de juny i
bona part de juliol, van aga-
far la línia regular de la com-
panyia entre Lleida i Palma
de Mallorca, més d’un miler
de persones.

D’aquesta manera, entre
vols comercials i privats, l’ae-
roport d’Alguaire ha rebut un
total de 4.025 passatgers des
del passat mes de juny.

El Solsonès
rehabilita camins
amb àrids reciclats

OBRES

❘ SOLSONA ❘ El consell del Solso-
nès està acabant les obres per
condicionar camins forestals
amb àrids reciclats procedents
de residus de la construcció.
Aquesta actuació, amb un
cost de 37.536 euros, es por-
ta a terme als municipis de
Navès, Olius, Riner i Pinós.
Una etapa anterior es va exe-
cutar a Solsona, Olius, Clari-
ana i Riner.

Nou hectòmetres
menys al pantà
de Rialb

AIGÜES

❘ LLEIDA ❘ Les reserves del pan-
tà de Rialb han descendit en
nou hectòmetres durant l’úl-
tima setmana, segons dades
de la Confederació Hidrogrà-
fica de l’Ebre (CHE), i se si-
tuen en el 87% de la capaci-
tat de l’embassament. Per la
seua part, el pantà d’Oliana
es manté igual que la setma-
na anterior i acumula 74 hec-
tòmetres cúbics, un 88,1% de
la seua capacitat.

Imatge d’arxiu del telecabina de Baqueira a Ruda.
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❘ LLEIDA ❘ ElTribunal Suprem (TS)
i elTribunal Superior de Justícia
de Catalunya (TSJC) han dictat
dos noves sentències contràries
al telecabina de Baqueira a Ru-
da. El primer ha ratificat la sen-
tència que, fa quatre anys, va de-
clarar nul el pla especial urba-
nístic que va aprovar la Genera-
litat per a aquest remuntador.
Per la seua part, elTSJC va va-
lidar la sentència del jutjat con-
tenciós administratiu de Lleida
que va anul·lar la llicència am-
biental i d’obres concedida per
l’ajuntament de NautAran.Ai-
xí ho van confirmar fonts prò-
ximes al procés, que van apun-
tar que l’efecte que aquestes dos
resolucions poden tindre sobre
el funcionament del remunta-
dor encara és incert.

Les sentències del Suprem i
delTSJC, totes dos del juliol pas-
sat, fan referència a autoritzaci-
ons concedides per la Generali-
tat i l’ajuntament el 2005.Vuit
anys després, el telecabina està
subjecte a uns permisos dife-
rents.Davant de les primeres re-
solucions contràries al telecabi-
na, el 2009 i el 2010, el consis-
tori i el Govern van presentar
recursos però, alhora, van mo-
dificar de comú acord les nor-
mes urbanístiques municipals
per donar cobertura jurídica al
telecabina i van expedir noves
llicències.

La justícia dicta dosnoves sentències
contra el telecabinadeBaqueira
El Supremconsidera nul el pla urbanístic i el TSJC, llicències d’obres delmateix any
|| Quan Naut Aran ja ha canviat les seues normes i ha donat nous permisos

URBANISMELITIGI

Baqueira no forma part
d’aquests litigis, que enfronten
el consistori i la Generalitat amb
una comunitat de propietaris
contrària al remuntador.Tot i ai-
xí, segueix de prop un procés el
resultat del qual podria afectar
l’estació. El director general,Au-
reli Bisbe, va expressar la seua
confiança que les últimes llicèn-
cies, expedides fa més de dos
anys, no quedaran anul·lades per
les recents sentències.

LESCLAUS

Una allau de demandes. Les últimes sentències formen part
d’una allau de demandes presentada per la comunitat de propieta-
ris de l’edifici Port de la Bonaigua contra les llicències del remunta-
dor i contra els diferents passos de les administracions per regularit-
zar-lo, algunes encara pendents de resolució.

Anul·lació i legalització. La Generalitat va regularitzar les obres
de la urbanització de Ruda, amb 400 pisos, després de la sentència
del TSJC que va anul·lar la llicència d’obres el 2009.

❘ LLEIDA ❘ Investigadors del Museu
de les Papallones de Catalunya,
a Sort, han descobert al poble
de Pujalt i els seus voltants
exemplars d’una espècie d’in-
secte documentada per prime-
ra vegada l’any 1915 i que no-
més es pot trobar en part del Pi-
rineu de Lleida i d’Osca.A Llei-
da, s’ha detectat al Pallars Jus-
sà, el Sobirà, l’Alt Urgell, l’Alta
Ribagorça i el Solsonès. El cen-
tre va assenyalar que aquesta es-
pècie, emparentada amb els
grills, és un “insecte caverníco-
la” que es pot veure en espais
subterranis com coves i fins i tot
soterranis i cellers de cases. Fa
uns set centímetres amb les po-
tes esteses. El Museu en conser-
va un exemplar dissecat en la se-
ua exposició permanent.

“És la primera vegada que
hem trobat aquests insectes en
una zona situada tan al nord”,

Insecte cavernícola del Pirineu de Lleida
Descobreixen exemplars a Pujalt d’una espècie documentada per primera vegada
l’any 1915 i que viu únicament en comarques de muntanya de Lleida i d’Osca

FAUNAENTOMOLOGIA

L’exemplar conservat al Museu de les Papallones.

MUSEU DE LES PAPALLONES

va explicarAlfons Dolsa, ento-
mòleg del Museu de les Papallo-
nes, que va apuntar que el nucli
de Pujalt, a Sort,“és la zonamés
septentrional que poden habi-

tar”. Dolsa va indicar que es
tracta d’una espècie coneguda
per a nombrosos habitants de les
comarques del Pirineu, encara
que sovint passa desapercebu-

da, ja que són molts els que des-
coneixen que “es tracta d’una
espècie endèmica, que només es
pot trobar aquí i en part de la
Franja”.
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