
JARC anuncia protestes 
a totes les regions on 
es produeix fruita dolça 
per la situació del sector
Consideren insuficients les mesures 
que el Ministeri els va proposar ahir
Madrid
REDACCIÓ
JARC va anunciar ahir que “des-
prés d’una desena de reunions” 
amb el Ministeri d’Agricultura es 
veuen obligats a “sortir al carrer 
per reclamar que s’adoptin mesu-
res de calat perquè els fructicul-
tors pugin suporta la campanya i 
no es vegin abocats a l’abandona-
ment de les explotacions”. Segons 
JARC, els preus que han rebut els 
fructicultors durant diversos anys 
han estat baixos o molt baixos i 
han creat una situació molt com-
plicada, amb perspectives molt 
negatives per afrontar la futura 
campanya, per falta de liquiditat. 
És per això que reiteren que el 
paquet de mesures urgents s’ha 
de complementar amb l’amplia-
ció de la partida de despeses de 
difícil justificació; amb ajudes i 
moratòries per als préstecs con-
trets, establint línies de finança-
ment bonificades i amb crèdits 
tous; amb la condonació de les 
quotes a la Seguretat Social i de 
l’IBI; i amb la recuperació del mà-
xim percentatge de subvenció es-
tatal en la contractació de l’asse-
gurança de la fruita. ASAJA també 
va participar en al reunió amb el 
Ministeri d’ahir a Madrid.

La Subdelegada del Govern a 
Lleida, Inma Manso, es va re-
unir ahir al matí a la Subdele-
gació del Govern amb el presi-
dent de PIMEC Lleida, Jaume 
Saltó, i el seu homòleg a JARC, 
Joan Carles Massot, que li han 

traslladat el seu interès per la 
creació d’una unitat certifica-
dora a Lleida que “permeti mi-
llorar la competitivitat de les 
empreses lleidatanes del sector 
carni”. Manso s’ha compromès 
a fer gestions per impulsar-ho.

Manso, amb els presidents 
de PIMEC i JARC de Lleida

FOTO: Inma Manso amb els presidents de les entitats PIMEC i JARC
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Efectius de la Guàrdia Civil de la 
Comandància de Lleida van deco-
missar el passat dimecres 31 de 
gener fins a 634 plantes de ma-
rihuana de mida mitjana a Torà. 
El responsable de la plantació 
i el propietari de la instal·lació, 
dos homes de 43 i 44 anys, van 
ser detinguts i posats en llibertat 
després de prestar declarar da-
vant l’Autoritat Judicial. 

En la mateixa operació també 
van confiscar 50 transformadors 
de llum, 2 extractors i productes 
de cultiu d’aquestes plantes que 
es trobaven a l’interior d’un mas 
del terme municipal de Torà. L’es-
pai on es van trobar les plantes 
estava preparat especialment per 
cultivar la varietat Cànnabis Sati-
va, pel tipus de sistema que s’uti-
litzaven. 

La Guàrdia Civil confisca
634 plantes de marihuana 
cultivades ‘indoor’ a Torà

FOTO: Guàrdia Civil / La plantació de marihuana dins el mas de Torà

Els alumnes del  
club de lectura de 
Tremp comenten 
un llibre tastant vi

Dins del cicle d’activitats Bibli-
oteques amb DO, dijous passat 
al vespre va tenir lloc la tertú-
lia del club de lectura sobre 
la novel·la de John Steinbeck, 
Las uvas de la ira. En aquesta 
ocasió, els alumnes, conduits 
pel filòleg Albert Puiggròs, van 
acompanyar la tertúlia literària 
amb la degustació de dos vins 
de la comarca dels cellers Cas-
tell d’Encús i Vidavins.

Mercat de rebaixes a Balaguer
L’Associació de Comerciants de Balaguer va celebrar ahir al matí   
el mercat de les Rebaixes d’Hivern, que va comptar amb una 
trentena de parades al Passeig de l’Estació. /FOTO: Aj. Balaguer

El Departament de Territori i 
Sostenibilitat i el Conselh Ge-
nerau d’Aran han arribat a un 
acord per ampliar l’heliport de 
Vielha amb l’objectiu que pu-
gui ser un referent europeu en 
aquests tipus d’infraestructures. 
L’ampliació consistirà en assegu-
rar l’operativitat de la instal·lació 

les 24 hores al dia, reformar els 
espais interiors de l’actual han-
gar en zona de serveis i sala de 
gestió d’emergències i instal·lar 
un hangar i una plataforma d’es-
tacionament en un terreny adja-
cent. Està previst que les obres 
comencin durant la primavera i 
finalitzin a l’estiu.

El Departament de Territori i 
el Conselh Generau acorden 
ampliar l’heliport de Vielha

La Seu proposarà a 
Anna Martí com la 
seva nova síndica

En l’ordre del dia del pròxim ple 
de l’Ajuntament de la Seu d’Ur-
gell que se celebrarà dilluns 5 
de febrer es posarà a votació el 
nomenament de la urgellenca 
Anna Martí com a nova Síndica 
Municipal de Greuges de la ca-
pital. Martí substituiria a Àngel 
Rubio, l’anterior síndic munici-
pal de greuges que va estar al 
capdavant d’aquesta sindicatu-
ra durant deu anys, fins el 14 de 
gener d’enguany.  

El Museu de les Papallones 
de Catalunya, ubicat a Pujalt, 
al Pallars Sobirà, està tancat i 
sense data d’obertura. Un des-
acord en la gestió del Museu 
entre l’Ajuntament de Sort, ti-
tular de l’edifici, i els promotors 
i propietaris del fons, Alfons G. 
Dolsa i Maria Teresa Albarràn, 
han posat fi a 15 anys de funci-
onament del museu d’insectes 
de Pujalt. 

El Museu de les 
Papallones de 
Catalunya tanca 
les seves portes
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La demarcació de Lleida fa els 
pisos més barats de Catalunya
El preu mitjà dels habitatges de nova construcció a Ponent 
era l’any passat de 104.398 euros, segons els promotors

El preu dels habitatges nous 
a la demarcació va dismi-
nuir significativament a la 
majoria de comarques de 
Lleida durant el 2017 a ex-
cepció de la Segarra on va 
créixer en un 18,9%, segons 
un estudi de l’Associació de 
Promotors de Catalunya. 

Lleida és la demarcació catalana 
que construeix en aquests mo-
ments els pisos més econòmics. 
Durant el 2017 el preu mitjà d’un 
pis nou a Lleida era de 104.398 
euros, mentre que a Tarrago-
na era de 122.958; a Girona, 
348.452, i a Barcelona, 314.925.

Aquestes dades formen part 
de l’estudi sobre oferta d’ha-
bitatges de nova construcció a 
Catalunya el 2017 i que fou pre-
sentat ahir a la ciutat de Lleida a 
càrrec del president de l’Associa-
ció de Promotors de Catalunya, 
Lluís Marsà.

Durant l’any passat a la de-
marcació de Lleida hi va haver 
148 promocions de pisos d’obra 
nova amb un total de 1.966 ha-
bitatges, dels quals un 45% (889) 
estaven en venda.

La superfície mitja dels pisos 
nous a la demarcació durant el 
2017 fou de 79,6 metres qua-

drats. Si es compara les xifres de 
2016 amb el 2017 a la demarca-
ció, s’aprecia que la superfície ha 
disminuit en un 6,6% respecte al 
2016 i el preu mitjà de l’habitat-
ge ho ha fet en un 7,4%.

La disminució de superfície 
més pronunciada la viu la comar-
ca de la Segarra, amb una reduc-
ció del 31%, mentre que el Pla 
d’Urgell destaca per ser l’excep-
ció, que incrementa un 2,9%.

El preu de l’habitatge dismi-
nueix el 2017 en la majoria de 
comarques de Lleida, treient la 
comarca de la Segarra, que és la 
única que augmenta el preu.

L’estudi presentat ahir a Lleida 
també especifica dades de la ciu-
tat de Lleida. Així, exposa que du-
rant el 2017 el número d’habitat-
ges nous a la venda era de 140, 
136 situats en edificis plurifami-
liars i 4 habitatges unifamiliars.

Del total d’habitatges a les 
promocions (22 promocions i 
464 habitatges), el 30,2% resta-
ven a la venda (140).

TRAMITACIONS LENTES

El president dels promotors 
de Catalunya, Lluís Marsà, va 
advertir que el fet de què en els 
anys de crisi els ajuntaments i la 

Generalitat hagin suprimit fun-
cionaris fa que ara costi en molts 
casos tramitar llicències d’obres 
o plans parcials per exemple. En 
el cas de Lleida va indicar que 
encara no hi ha aquest proble-
ma però va emplaçar a les admi-
nistracions per a què estiguin a 
punt quan l’obra nova comenci a 
repuntar.

Per la seva part, la responsa-
ble de l’Associació de Promotors 
de Catalunya a Lleida, Pilar Pa-
llàs, va manifestar que les pro-
mocions de pisos d’obra nova 
a Lleida “van sortint en comp-
ta-gotes” i que es preveu que per 

aquest 2018 n’hi hagi entre 5 i 6 
a la ciutat de Lleida. Segons Pa-
llàs, en aquests moments el gruix 
d’obra nova es concentra en la 
ciutat de Lleida, Balaguer i Tàrre-
ga, mentre que les poblacions 
de menys de 50.000 habitants 
encara no reflexen el repunt de 
l’activitat. Segons el sector, en 
aquests moments hi hauria mol-
tes més promocions de pisos 
nous a les comarques de Lleida, 
si bé el fet de que els bancs de-
manin prevendes per a finançar 
(en concret d’un 50% dels pisos 
a vendre) fa que molts projectes 
no tirin endavant encara.

FOTO: T.Alcántara / Marsà i Pallàs , ahir a Lleida
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PREU HABITATGE (en euros)
2016 2017 %Var. 17/16

Lleida (Província) 112.785 104.398 -7,4

Alt Urgell 119.725 96.865 -19,1

Alta Ribagorça 115.400 103.117 -10,6

Garrigues 86.200 58.618 -32,0

Noguera 80.348 75.104 -6,5

Pallars Jussà 111.570 87.071 -22,0

Pallars Sobirà 143.621 122.593 -14,6

Pla d’Urgell 52.050 51.101 -1,8

Segarra 81.425 96.826 18,9

Segrià 123.669 122.180 -1,2

Solsones 132.000 132.000 0,0

Urgell 107.898 87.106 -19,3

Val d’Aran 384.257 363.995 -5,3
Font: Associació de Promotors de Catalunya
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