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� La companyia aèria Vue-
lingunirà l’aeroportdePalma
deMallorcaambeldeLleida-
Alguaire a partir del 5 de fe-
brer enunanovarutapera la
qual s’han venut 1.600
biitllets en menys d’un mes,
ja que la seua comercialitza-
ció va començar el 23 de de-
sembre. Vueling i el Govern
van augurar un gran èxit a la
ruta emparant-se en els
bitllets venuts en aquestes
pocmés de 3 setmanes, xifra
que suposa també el primer
èxit de la infraestructura al
comptar només una de les
quatre rutes previstes amb
les quals es preveu transpor-
tar 50.000 viatgers enguany.
Caldrà esperar ara els resul-
tats de vendes dels trajectes
a París i Milà, els més dema-
nats, a priori, pels lleidatans.
Eldirectorgeneral de l’ae-

rolínia, Alejandro Cruz, va
destacar en roda de premsa
a Palma que el nou trajecte
presenta “característiques
atractives” per als clients
com els horaris “extremada-
ment còmodes”, amb sorti-
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VENUTS1.600BITLLETSD’ALGUAIREAPALMAEN3SETMANES

VuelingielGovern augurenl’èxitdeltrajectequeuniràelPirineuilesBalears

Lapistade l’aeroport d’Alguaire ja fa lesdelíciesdelsaviadorsaficionats. ITMARFABREGAT

Avuiésnotícia

Reuniód’esglésiesdeLleidaenlaSet-
manadePregàriaper laUnitatdelsCris-

tians (SantaM.deGardeny,19:30h)

des els divendres i diumen-
ges, quepermetranals usua-
ris passar els caps de setma-
na a les Balears o al Pirineu.
Així, fins al 27 de febrer, els
vols serana les 18.25—desde
Lleida—o19.55—desdePal-
ma—, i apartir d’aquestada-
ta seran a les 11.10 i 10.20 ho-
res, des de Lleida i Son Sant

Joan, respectivament. No
obstant, Cruz va assenyalar
que la intenció de la compa-
nyia és ampliar aquests vols
i, d’altra banda, va remarcar
que els bitllets es venen a 25
euros (12,5 amb el descomp-
te de resident).
Per la seva part, el direc-

tor general d’Aeroports,

Oriol Balaguer, va destacar
queaquestadestinació “serà
un èxit”, ja que “s’escurça el
viatge en dos o tres hores”
entre el Pirineu i lesBalears,
i, doncs, és “molt competi-
tiu”.Des d’Alguaire es podrà
volar tambéaParís (Vueling)
iFrankfurt iMilà, apartirdel
2 d’abril amb Ryanair.

D’altra banda, la regidora
de Turisme de Saragossa,
Elena Allué, va afirmar ahir
que l’aeroport d’Alguaire,
inaugurat diumenge, no res-
tarà viatgers al de la capital
aragonesa, malgrat compar-
tir les mateixes quatre desti-
nacions, entre d’altres més
que ja ofereix Saragossa.

UlleresperalSenegal.Les llarsdeSantaCecília i
el SecàdeSantPerehanrecollit ulleresperentregara la
FundacióFerreruelaSanfeliu, enelmarcdelsprojectesde
l’organitzaciópel tractamentoftalmològic alSenegal. LL.D.

Elcreixement
depoblacióes
frenaaLleida
� La província de Lleida va
guanyar l’any passat 2.800
veïns i ja ensuma430.226, se-
gons les últimes estimacions
de l’InstitutNacional d’Esta-
dística (INE),publicadesahir,
ambdata 1 de gener del 2010.
Això suposa un creixement
del0,6%respectea lamateixa
data de l’any 2009, menys de
la meitat de l’augment regis-
trat l’any anterior, en què ja
es van notar els efectes de la
crisi sobre el creixement po-
blacional i quatre vegades
menys que l’increment du-
rant el 2007, enquèesvansu-
mar 10.000 veïns.

Detinguts per
atracar una
gasolinera
�ElsMossosvandetindredi-
jous passat AntonioM.R., de
21 anys i portuguès, iAntonio
M.G., de 19 anys i veí dePene-
lles, peratracarunagasoline-
ra de Bellcaire d’Urgell ar-
mats amb una pistola i des-
prés d’una persecució en
cotxe per la carretera C-53,
entre Penelles i Linyola. Els
dos homes, que es tapaven la
cara amb un passamun-
tanyes i duien una pistola
ambquèvanamenaçar lade-
pendenta, esvanendurelsdi-
ners de la caixa i van fugir en
cotxe. Els Mossos els van lo-
calitzar a Castellserà, on va
començar la persecució.

LaUdL,enun
observatori
derenovables
� Investigadors del Centre
GREAInnovacióConcurrent
de laUdL ide lesuniversitats
de Saragossa i Perpinyà tre-
ballen plegats per crear un
observatori transfronterer
d’energies renovables que
abraci els territoris de Cata-
lunya, Aragó i el sud de
França iqueestaràapunten-
guany. Aquest projecte, amb
un pressupost de 34.000 eu-
ros, és una de les set accions
delprogramaeuropeuTrans-
versalis amb l’objectiu de re-
forçar la integració econòmi-
ca i social del territori franco-
espanyol.

Clics!

Assaigmultitudinaridel’òpera‘IlTrovatore’alaLlotja.L’assaiggeneral
de l’òpera Il Trovatore,deVerdi, obraambquès’inicia l’oferta cultural de laLlotjademà
passat, va tindre llocahir a la tardaa la salaprincipal.Unes500personesvanparticipar
comapúblic en l’assaig, quevadeixarentreveure labonasonoritat de la sala. LL.DELSHAMS

L’apunt

Primeresavionetes
alapistad’Alguaire

�Lesprimeresavionetes
privadesvancomençara
aterrarahir a l’aeroport
d’Alguaire, nomésundia
desprésde lamultitudinària
inauguracióoficial. Comva
informarADN-Lleida, les
avionetespodranutilitzar la
pistad’aterratge, només li-
mitadaper la torredecon-
trol els capsdesetmana,
diesenquèhi havols comer-
cials. Enaquest sentit, l’ae-
roclubdeReushapreparat
una invasióde lapistaamb
unaexcursióper laqual
s’han registrat unes25per-
sonesperdissabtequeve.


