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LLEIDA.Elsíndicd’Aranidipu-
tat del PSC-CpC,FrancésBo-
ya,esvaabstindreahirenlavo-
tació de les esmenes a la tota-
litat al projecte de llei de
vegueries al Parlament. Boya
va trencar la disciplina de vot
amb el grup socialista, que va
rebutjarlesesmenesderetorn

presentadesperCiU,PPCiC’s.
LaVald’Arans’oposaalprojec-
tede llei perquènovol formar
part de la vegueria de l’Alt Pi-
rineu. Boya va demanar una
vegueriapròpiacomaalterna-
tiva. La Paeria i la Cambra de
Comerçtambés’oposenadivi-
dir la província envegueries.

Boyas’abstésobrelesvegueries

Breus

LLEIDA. El Punt de Trobada
de Lleida, servei que garan-
teix el compliment del règim
devisites encasosde separa-
cions i conflictes familiars, va
atendre l’any passat 60 famí-
lies,mentrequeel 2008enva
atendre 45, un 25% més
d’atencions, vadir ahir aLlei-
da la secretària dePolítiques
Familiars, Carme Porta.

ElPuntdeTrobada
atén60famílies

LESBORGES.L’ajuntamentde
les Borges Blanques cobrarà
en breu del Govern central
539.666eurosper labonifica-
ció del 95% sobre l’impost de
béns immobles (IBI) de l’au-
topista AP-2 al pas pel muni-
cipi aplicat a la conces-
sionària i anul·lat judicial-
ment. 13poblesmésespoden
repartir més de tresmilions.

LesBorgescobrarà
500.000eurosdel’IBI

AmbAdriàipromocionantEspanyaalcoll.El
ditrectordelPatronatdeTurisme ipresidentd’ERCaLleida,
ÀngelVidal, lluïa ahir a la firade turismedeBerlínuncollar
promocional d’Espanyaquanvacoincidir ambel cuinerFe-
rranAdrià, a l’estandespanyol al saló. PATRONATDETURISME

PresadepossessiódedirectorsidegansdelaUdL.El salóVíctorSiuranadelRectorat de laUniversitat
deLleida vaacollir ahir lapresadepossessiódelsdegans, directorsdecentre i dedepartamentdel centre. XAVIERGOÑI

� La companyia aragonesa
Pyrenair començarà a oferir
apartirde l’hivernvinentvols
directes per portar esquia-
dors al Pirineu fent servir el
nou aeroport d’Alguaire com
abase.Finsara, la companyia
oferia aquest servei fent ser-
vir com a base l’aeroport
d’Osca. La companyia ope-
rarà demà a la tarda un pri-
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Pyrenairoperaràa
l’aeroportd’Alguaire

mer vol, de caràcter tècnic,
entre Madrid i Lleida, amb
uns quaranta periodistes.
D’altra banda, el Patronat

deTurismede laDiputacióde
Lleida participa per primer
copdesd’ahir a la fira ITBde
Berlín. Aprofitant que a par-
tir del 2 d’abril s’inicien els
vols de Lleida a Frankfurt, la
Diputació ha iniciat un tour
promocional per Alemanya
amb la col·laboració de Rya-
nair, que operarà els vols.
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