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Les obre s del polígon , 
abans de finái s d'any 
ALBATÁRREC 
Les obres d'urbanització del 
polígon industrial Pía Dolé 
que promou a Albatárrec 
l'empresa Núñez y Alcaraz 
comengaran al novembre, 
segons les ultimes previsi-
ons, després de superarles 
través que ha suposat l'opo-
sició d'un deis sis propieta-
ris deis terrenys al projecte 
de reparcel-lació. Així ho va 
assegurar ahir l'alcalde, 
Baltasar Biosca, que va ex
plicar que, després de no 
arribar a un acord conjunt, 
s'ha hagut de recorrer a la 
constitució d'una junta de 
compensació. Baltasar Bi
osca va indicar que el pro
jecte de reparcel-lació ja es
tá acabat i sortirá a exposi-

ció pública al setembre. 
Aquest projecte divideix els 
terrenys de la futura zona 
industrial en 45 parcelles. 

Veta obrir la ludoteca 
com a guardería 
ALPICAT 
L'alcalde d'Alpicat, Pau Ca
bré, va assegurar que la 
conselleria d'Educació ha 
descartat habilitar la ludo-
teca com a guardería per 
ais nens de les 35 famílies 
que s'han quedat sense pla
ga. Va puntualitzar que des
prés de fer la petició a la 
conselleria, els técnics van 
inspeccionar el local i van 
concloure que no era idoni 
per ais nens mes petits de 3 
anys, ja que hi ha diverses 
escales. Aquesta va ser l'op-
ció que va donar el consis-

tori perqué els nens no s'ha-
guessin de matricular en al-
tres centres proxims a la 
població o recorrer a mai-
naderes fins que s'inauguri 
l'ampliació de Tactual par-
vulari amb 82 places mes. 
L'alcalde va dir que lamen
ta aquesta situació que al 
juny va motivar les queixes 

deis pares, que van recollir 
unes 500 firmes per reivin
dicar locáis d'aquest tipus. 

Alfés , capita l de 
l'aeromodelism e 
ALFÉS 
L'aeródrom d'Alfés acollira, 
entre el 22 i el 27 d'agost, el 

Presentad o del nou 
polígo n el 2003. 

campionat del món d'aero-
modelisme espacial. El 
mundial comptará amb la 
participació de 23 paisos di-
ferents amb un total de 300 
competidors, tot i que no 
tindrá representació lleida-
tana en cap de les categori-
es. L'aeromodelisme espa
cial és un esport que consis-
teix a dissenyar i construir 
una petita maqueta de ñau 
espacial, semblant a un co-
et, on s'incorpora un motor 
de propanol que li permet 
emprendre el vol. Les com-
peticions d'aquest esport 
consisteixen a mantenir els 
aparells voladors el máxim 
temps possible en Taire, per 
aixó els participants també 
han de teñir en compte al-
guns detalls de precisió 
com ara Taerodinámica de 
la ñau. 


