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Avions de BAA Training a l’aeroport d’Alguaire.

redAcció
❘ lleiDa ❘ Els vols a Alguaire van 
descendir un 54% el 2022 res-
pecte del 2021. L’aeroport llei-
datà va tancar l’any amb 15.859 
maniobres d’enlairament i ater-
ratge, menys de la meitat de les 
35.091 que va tenir fa dos anys. 
També són menys que les 16.921 
registrades el 2020, quan s’apli-
caven les restriccions més grans 
al transport aeri per la pandè-
mia de la covid. L’empresa pú-
blica Aeroports de Catalunya 
ho atribueix a un descens en 
l’activitat de formació de pilots 
de BAA Training. L’acadèmia 
lituana és la responsable de la 
major part de les operacions a 
Alguaire.

Fonts d’Aeroports van apun-
tar que la guerra d’Ucraïna ha 
reduït els alumnes de l’empresa 
lituana. Així mateix, van indi-
car que la xifra d’estudiants va 
créixer per sobre de l’habitual 
l’any 2021, gràcies a un acord 
per formar pilots per a Turkish 
Airlines. BAA Training conti-
nua oferint al seu web cursos 
amb pràctiques a Alguaire el 
2023.

El descens d’operacions llasta 
també les xifres de passatgers, 
que recullen tant els viatgers 
de vols comercials com les tri-
pulacions d’avions de formació. 
En conjunt, passen de 47.326 el 
2021 a 33.053 el 2022. Tanma-

Els vols a Alguaire cauen un 54%  
al reduir-se la formació de pilots
Menys activitat de l’acadèmia lituana BAA Training, responsable de la majoria 
d’operacions de l’aeroport || Els viatgers d’aviació comercial, en augment
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teix, augmenten les persones 
que van prendre els vols d’Air 
Nostrum a les illes Balears. Van 
ser 6.612 el 2020, van ascendir 
a 10.761 el 2021 i van arribar a 

18.178 el 2022. Val a recordar 
que Aeroports ha habilitat un 
tercer vol setmanal entre Lleida 
i Palma que opera també Air 
Nostrum.

La Seu, amb 
11.000 passatgers 
després d’estrenar 
l’avió a Madrid
■ Per la seua part, l’ae-
roport de la Seu va tan-
car l’any amb un notable 
augment de passatgers. 
D’aquesta manera, va pas-
sar de 5.145 el 2021 a un 
total d’11.238 passatgers 
l’any passat, coincidint 
amb la posada en mar-
xa dels vols comercials 
a Madrid. L’aerolínia Air 
Nostrum opera aquesta 
línia regular amb dos tra-
jectes setmanals. Quant al 
nombre d’operacions, ha 
experimentat un lleu des-
cens, que es deu a menys 
vols de formació. Van ser 
6.846 l’any 2021 i es van 
reduir a 5.686 l’any pas-
sat. L’aeroport de la Seu 
acull també activitats 
d’empreses, mentre que 
el d’Alguaire s’està orien-
tant en aquesta direcció. 
A més d’obrir-se a firmes 
del sector aeronàutic, la 
Generalitat de Catalunya 
vol impulsar a l’aeroport 
lleidatà activitats del sec-
tor aeroespacial.

15.859
operacions

Menys de la meitat de les 35.091 
de l’any passat i menys que les 
16.921 del 2020.

33.053
passatgers

Menys que els 47.326 del 2021 i 
més que els 23.029 del 2020. els 
d’aviació comercial creixen.

dAdeS del 2022

El Pont de Suert reclama que tota la 
futura variant de l’N-230 sigui un túnel

infraestructures carreteres

x. rodríguez
❘ lleiDa ❘ L’ajuntament del Pont de 
Suert reivindica que tota la futu-
ra variant de l’N-230 transcorri 
per un túnel. Aquesta serà una 
de les principals al·legacions que 
presentaran a l’estudi informa-
tiu del ministeri de Transports 
per millorar aquesta carretera 
entre Sopeira i la boca sud del 
túnel de Vielha. Ara preveu que 
la ronda compti amb una galeria 
subterrània i dos viaductes. L’al-

calde, José Antonio Troguet, 
va explicar que demanaran que 
la variant acabi a l’altura de la 
rotonda que enllaçarà amb la 
carretera d’accés a la Vall de 
Boí (L-500). Així mateix, exi-
giran que un dels viaductes no 
afecti la zona del camp de tir i 
demanaran que se suprimeixi 
un pàrquing d’emergència per 
a 300 camions previst a Sarro-
queta. José Antonio Troguet va 
avançar que la setmana que ve 

preveuen fer una reunió amb 
els veïns per informar-los sobre 
aquest projecte.

Boira a l’autopista
D’altra banda, la boira va 

obligar ahir a limitar la veloci-
tat a l’AP-2 entre Castelldans i 
les Borges Blanques. Els plafons 
lluminosos de l’autopista indi-
caven que els vehicles havien 
de circular a un màxim de 100 
quilòmetres per hora.els senyals que limitaven ahir la velocitat a l’AP-2 a 100 km/h.

JORDi eCHeVaRRia

Retards en la línia  
de tren de Manresa
❘ lleiDa ❘ La línia de tren que 
uneix Lleida i Barcelona per 
Manresa (R-12) va registrar 
ahir al matí retards a causa 
d’una incidència en les ins-
tal·lacions a l’altura de Mo-
llerussa a causa del fred, 
segons fonts de Renfe. Per 
exemple, el comboi que va 
sortir de Cervera a les 06.55 
del matí va patir un retard 
de 35 minuts. L’avaria es va 
solucionar al voltant de les 
10.20 hores.

Pressupost de 6,5 
milions a Torrefarrera
❘  tO R R efaR R eR a ❘  El ple de 
l’ajuntament de Torrefarre-
ra va aprovar el pressupost 
d’aquest any, que ascendeix 
a 6,5 milions. Són 650.000 
euros més que el de l’any 
passat i inclou una inversió 
d’1,6 milions en equipaments 
i obres. S’han inclòs 14 esme-
nes d’ERC, a l’oposició.

Montoliu dona llum 
verda a 1,3 M€ per al 2023
❘ MOntOliu ❘ Montoliu de Llei-
da va aprovar el pressupost 
d’aquest any, que ascendeix 
a 1,3 milions d’euros i aposta 
per la sostenibilitat, el medi 
ambient i la conservació del 
patrimoni.

Aplicació de realitat 
virtual al Jussà
❘ tReMp ❘ El Jussà ha desenvo-
lupat una aplicació de realitat 
virtual que permet recrear 
experiències de realitat aug-
mentada en diversos punts 
d’interès patrimonial.
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El Mundial 
paralímpic de la 
Molina s’ajorna

snowboard

❘  m a D r i D ❘ E l  Mu nd ia l  de 
Snowboard Paralímpic que 
s’havia de disputar a l’estació 
gironina de la Molina a finals 
d’aquest mes de gener s’ha 
ajornat finalment al març (del 
dia 9 al 18) per la falta de neu 
a les instal·lacions, segons va 
informar ahir la Federació 
Espanyola d’Esports de Per-
sones amb Discapacitat Física 
(FEDDF).

La Copa d’Espanya 
de Binèfar reuneix 
100 participants

judo

❘ binèfar ❘ Més d’un centenar de 
judokes de categoria júnior 
es reuniran aquest cap de set-
mana al CDM El Segalar de 
Binèfar per participar en la II 
Copa Espanya, en què busca-
ran la puntuació per al Cam-
pionat d’Espanya. Hi pren-
dran part judokes de tretze 
comunitats autònomes, entre 
les quals Cantàbria, Astúri-
es, València, Catalunya o la 
Comunitat de Madrid.

La prova pallaresa es va celebrar per última vegada el 2019.

x. pujoL
❘ lleiDa ❘ La tradicional travessia 
d’esquí-alpinisme Open Vall 
Fosca torna al calendari després 
de tres anys interrompuda. El 
2019 es va celebrar l’última edi-
ció, però la pandèmia, primer, 
i la falta de neu, després, van 
obligar l’organització a anul·lar 
els dos últims anys la prova, que 
té caràcter biennal.

La setzena edició de la traves-
sia internacional està prevista 
per al 18 de febrer, encara que 
pendent de la meteorologia. A 
dia d’avui, com va confirmar 
ahir el director, Albert Bláz-
quez, la prova es podria dispu-
tar. “Amb les condicions actuals 
es podria fer, malgrat que no 
anem gaire sobrats, perquè la 
neu és en cotes altes, la qual co-
sa ens obligaria a començar més 
amunt. Tenim moltes ganes de 
tornar a fer-la, serem optimistes 
i de moment som dels llocs amb 
millors condicions de neu, però 
com que l’hem hagut d’anul·lar 

esquí muntanya

alguns anys per falta de neu cal 
ser realistes, però la maquinà-
ria de la carrera està en marxa 
i ja estem mirant itineraris”, va 
assenyalar.

L’organització, que va a càr-
rec del Club d’Esquí Pobla de 

Segur i l’ajuntament de la Torre 
de Capdella, ha obert inscripci-
ons, que es tancaran a l’arribar 
a les 150 parelles, uns 300 es-
quiadors. De moment es ronda 
el mig centenar, però Blázquez 
creu que s’esgotaran. “Normal-

ment omplim sempre, fins i tot 
hi ha llista d’espera per si hi ha 
baixes. És una cursa que té ja 
un nom en el món de l’esquí i 
alpinisme i que agrada molt”, va 
assenyalar el director. S’espera 
una nombrosa inscripció de Ca-
talunya i el País Basc, a banda 
d’integrants dels equips auto-
nòmics de Madrid i Andalusia.

Llarga tradició
L’organització, que mou un 

pressupost d’uns 20.000 euros, 
espera més nevades abans de 
traçar el recorregut, que esta-
rà ubicat entorn del Parc Na-
cional d’Aigüestortes i Estany 
de Sant Maurici. El recorregut, 
que tindrà uns 1.800 metres de 
desnivell, es definirà els dies 
previs a la carrera en funció de 
la meteorologia. 

L’Open Vall Fosca va comen-
çar a disputar-se el 1995 i entre 
els il·lustres guanyadors hi ha el 
lleidatà Kilian Jornet, que hi va 
vèncer el 2008.

L’Open Vall Fosca torna 
després de 3 anys cancel·lat
La pandèmia i la falta de neu van obligar a anul·lar les últimes edicions

  SL : Lógicos  SS: Sorpresa
SS

1 VILLARREAL REAL MADRID 2
2 MALLORCA VALLADOLID 1 X
3 ESPANYOL GIRONA 1 X 2
4 ALMERÍA REAL SOCIEDAD X 2
5 RAYO VALLECANO BETIS 1 X 2
6 SEVILLA GETAFE 1
7 AT. MADRID BARCELONA 1 X 2
8 ANDORRA R. OVIEDO 1 X 2
9 MÁLAGA TENERIFE X 2
10 ALAVÉS BURGOS 1 X
11 GRANADA CARTAGENA 1 X 2
12 R. ZARAGOZA MIRANDÉS 1
13 LAS PALMAS RACING 1 X
14 EIBAR IBIZA 1

P15 ATHLETIC CLUB OSASUNA 2 0

1 VILLARREAL REAL MADRID 2 1X RED
2 MALLORCA VALLADOLID 1 X 1X2 RED
3 ESPANYOL GIRONA 1 X 2 1
4 ALMERÍA REAL SOCIEDAD X 2 1X RED
5 RAYO VALLECANO BETIS 1 X 2 1
6 SEVILLA GETAFE 1 1X2 RED
7 AT. MADRID BARCELONA 1 X 2 2
8 ANDORRA R. OVIEDO 1 X 2 1
9 MÁLAGA TENERIFE X 2 1X RED
10 ALAVÉS BURGOS 1 X 1
11 GRANADA CARTAGENA 1 X 2 1X2 RED
12 R. ZARAGOZA MIRANDÉS 1 1
13 LAS PALMAS RACING 1 X 1
14 EIBAR IBIZA 1 1
P15 ATHLETIC CLUB OSASUNA 2 0  2  -  0
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CONDICIONES ( A + B )

                                 PRONÓSTICOS ORIENT ATIVOS PARA LA JORNADA 33ª DE FECHA 7 de ENERO al 9 de ENERO                                         x.a.s.
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Q.  SEGRE

€uros

 2  -  0

                                1a División (LaLiga Santander)  /  2ª División (LaLiga SmartBank)                                       x.a.s.

24 Apuestas  //  18 €uros

 Información facilitada por Delegación Comercial S.E.L.A.E. - Lleida, C/ Nord, 11 Tfno 973 24 23 50 - e-mail: delegacion.lleida@selae.net                                     

LA QUINIELA DE SEGRE
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1X2
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
P15

17033

cfarre
Resaltado


	S202301061
	1673261680CATALA
	S202301061.pdf
	1673261680CATALA



