
El preu de l’habitatge en lloguer 
a Catalunya s’ha situat en el pri-
mer trimestre d’aquest any en 
una mitjana de 12,26 euros el 
metre quadrat, l’1,1% menys 
que el trimestre anterior, segons 
les dades de l’Índex Immobilia-
ri ‘Fotocasa’. Per demarcacions, 
en dos dels quatre territoris de 

Catalunya el preus es van incre-
mentar. La pujada més pronun-
ciada la va registrar la demar-
cació de Lleida, amb 5,64 euros 
el metre quadrats i un augment 
del 0.9% de les rendes, seguit de 
Barcelona, que amb 13,72 euros 
el metre quadrat va veure com 
els preus pujaven el 0,2%.

Lleida és la demarcació 
catalana on pugen més els 
preus de lloguer de pisos

L’Ajuntament d’Almacelles es-
tà estudiant la forma de crear 
un complex cultural, dotat de 
l’equip adequat i amb la qualitat 
necessària, per poder portar a 
terme les activitats que es vul-

guin fer. En principi, el lloc que 
es creu mes adient per crear el 
complex cultural es l’espai on es 
troba l’antic escorxador munici-
pal. La inversió necessària seria 
de 200.000 euros. J.Pascual

Almacelles vol usos culturals 
per a l’antic escorxador

FOTO: Jordi Pascual / A l’edifici ja es reuneixen diferents agrupacions

Ferrocarrils de la Generalitat de 
Catalunya (FGC) ha finalitzat els 
treballs per a la eliminació del 
pas a nivell número 10 situat a 
Vilanova de la Barca (Segrià). Se-
gons l’establert en el conveni sig-
nat amb l’ajuntament de Vilanova 
de la Barca, l’eliminació d’aquest 
pas a nivell també ha comportat 
la millora i eixamplament del ca-
mí que circula paral·lel a les vies 
i que connecta amb el pas a nive-
ll número 9, situat a 300 metres. 
Des de que al 2005 la línia entre 
Lleida i La Pobla de Segur va ser 
traspassada de l’Estat a la Gene-
ralitat s’han eliminat 4 passos a 
nivell. A més, FGC ha dut a terme 
millores tècniques en tots els pas-
sos a nivell de la línia per incre-
mentar-ne la seguretat. Actual-

ment, hi ha 7 passos a nivell que 
estan en projecte de redacció per 
a ser eliminats. A la línia Lleida-La 
Pobla hi ha actualment 21 passos 
a nivell en servei. 

Els passos a nivell es classi-
fiquen en tres categories: A, B i 
C. Els tipus A estan protegits per 
senyalització fixa, els tipus B es-
tan protegits amb semàfors i els 
tipus C amb barreres automàti-

FGC elimina el pas a nivell 
de la línia de la Pobla a 
Vilanova de la Barca

ques. A la línia Lleida-La Pobla hi 
ha actualment 21 passos a nivell 
en servei. Tots ells acompleixen 
amb els nivell de protecció que 
legalment els correspon segons la 
tipologia que s’estableix a la nor-
mativa vigent en matèria de pas-
sos a nivell. D’aquests 21 passos, 

13 són del tipus C, 7 del tipus B i 1 
del tipus A. 

La línia de la Pobla ha registrat 
un increment exponencial en el 
nombre de viatgers des que van 
entrar en funcionament els dos 
nous trens fabricats expressa-
ment per aquest corredor.

FOTO: FGC/ Lloc on s’ha eliminat el pas a nivell a Vilanova de la Barca

Actualment 
al corredor hi 
ha 21 passos 

en servei 
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L’Agència Tributària ja 
ha retornat 7,8 milions a 
Lleida de la Renda 2017
Fins al moment a Ponent s’han 
presentat 24.371 declaracions
En el global de l’Estat 
espanyol l’Agència Tributària 
ja ha retornat 1.400 milions 
d’euros als contribuents en 
les tres primeres setmanes 
de la campanya de la Renda 
2017.

Lleida
REDACCIÓ
L’Agència Tributària ja ha retor-
nat 7,8 milions d’euros als contri-
buents de les comarques de Llei-
da en les tres primeres setmanes 
de la campanya de la Renda, se-
gons va informar ahir el Ministeri 
d’Hisenda. Fins al moment han 
presentat la declaració de l’IRPF 
corresponent a 2017 un total de 
24.371 lleidatans, xifra que supo-
sa un increment del 34,6% res-
pecte a la campanya del 2016. Els 
contribuents de Lleida que ja han 
percebut devolucions són un to-
tal de 15.072.

A nivell de tot l’Estat espanyol 
l’Agència tributària ha retornat a 
data d’avui 1.400 milions d’euros, 
quasi un 28% més que l’any pas-

sat en el mateix període durant 
aquestes tres primeres setmanes 
de campanya de l’Impost sobre 
la Renda de le Persones Físiques 
corresponent a 2017 (IRPF 2017). 
Són ja 2.238.000 els contribuents 
que han rebut fins al moment la 
seva devolució, un 29% més que 
en l’exercici anterior.

Segons el Ministeri d’Hisenda, 
aquesta agilització en les devolu-

cions és el resultat d’una nova i 
forta acceleració de les presenta-
cions en aquest inici de campan-
ya, impulsada per l’avançament 
en els serveis d’assistència i amb 
el suport de les dues noves vies 
incorporades aquest any per a la 
presentació de declaracions, la 
nova aplicació mòbil i el pla “Li 
truquem” de confecció telefònica 
de declaracions.

FOTO: S.G / Imatge d’arxiu de l’edifici d’Hisenda a Lleida

La DOP Garrigues 
inicia una 
campanya per 
fomentar la lectura
La DOP Les Garrigues inicia una 
nova campanya a xarxes so-
cials anomenada ‘llegim amb 
la DOP’ que transmetrà els va-
lors de la lectura entre els més 
petits, donant visibilitat a la se-
gona edició de punts de llibres 
que recentment s’han lliurat a 
totes les biblioteques de Lleida 
ciutat i província.

EDICTO
La junta de socios de “FAMAR, SOCIEDAD CIVIL 
PARTICULAR”, en sesión universal y extraordinaria de 
18 de abril de 2.018, acordó por unanimidad, aprobar el 
balance cerrado en 28 de marzo de 2.018, y transformar 
la sociedad civil en sociedad de responsabilidad limitada, 
la cual se denomina “FAMAR SERVEIS AGRICOLES, 
SOCIEDAD LIMITADA”, que tiene el mismo domicilio social 
que la Sociedad transformada, un capital social de 3.000,00 
euros y cuyo objeto social es la explotación y agrícolas y 
ganaderas y los servicios agrícolas y ganaderos, de lo que 
se hace público a los efectos legales oportunos y con el 
objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 
14.1 de la Ley 3/2009, de 3 de abril, de Modificaciones 
Estructurales de Sociedades Mercantiles. En Torregrossa, a 
18 de abril de 2.018. Firmado: El administrador único.
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L’Arquebisbat de Tarragona 
exhuma unes restes òssies per 
identificar Arnau de Torroja 
Busquen corroborar la identitat del noble lleidatà a 
partir de l’ADN del seu germà enterrat a la catedral 
Tarragona
ACN
L’Arquebisbat de Tarragona ha 
exhumat unes restes òssies que 
poden ser la clau per resoldre el 
misteri que plana sobre les des-
pulles d’Arnau de Torroja, mestre 
del Temple lleidatà, del qual se’n 
podrien haver trobat les seves 
restes en un sepulcre a Verona, a 
Itàlia. Si es pogués confirmar la hi-
pòtesi que les restes pertanyen al 
noble de Solsona, es tractaria del 
primer i únic gran mestre templer 
identificat fins a l’actualitat. 

A la catedral de Tarragona s’hi 
troba enterrat el germà del gran 
mestre, Guillem de Torroja, qui 
va ser arquebisbe de Tarragona 
entre els anys 1171 i 1174. És per 
aquest motiu que l’Arquebisbat 
i l’Ajuntament de Tarragona van 
donar l’autorització per accedir 
a la tomba i agafar-ne mostres, 
lliurades aquest mateix dimarts. 
D’aquesta manera, es vol com-
parar científicament el seu ADN 
amb les possibles restes del novè 
gran mestre de l’ordre del Temple 
i confirmar-ne, així, la identitat.

Segons informen fonts de l’Ar-
quebisbat, el Capítol de la Cate-
dral de Tarragona, a instància de 
l’arquebisbe de Tarragona, Jaume 
Pujol, va fer entrega ahir dimarts 
d’unes partícules òssies corres-
ponents a les restes mortals de 
Guillem de Torroja. El lliurament 

FOTO: Arquebisbat de Tarragona / Moment en que els investigadors exhumen les restes òssies

es va fer al professor Carles Lalu-
eza Fox, doctor en Biologia i ex-
pert en l’estudi de l’ADN antic. 
Les mostres es van exhumar di-
vendres passat, 20 d’abril, del 
sarcòfag ubicat al mur nord-est 
del transsepte de la catedral, amb 
l’objectiu de procedir a les anàlisis 
i proves que es considerin opor-
tunes per tal de comparar científi-
cament el seu ADN amb les restes 
d’Arnau de Torroja.

Nascut a Solsona (Lleida) i tras-
passat l’any 1184, va arribar a ser 
el novè gran mestre de l’ordre 
del Temple. El seu sarcòfag es va 
trobar l’any 2016 mentre es feien 
uns treballs de restauració a l’es-
glésia de Sant Fermo Maggiore a 
Verona, Itàlia.

La sessió s’ha efectuat a la sa-
gristia de la capella de la Presen-
tació i en representació del Capí-
tol hi ha assistit el doctor Antonio 

P. Martínez Subías, canonge res-
ponsable del patrimoni artístic de 
la catedral i delegat diocesà, mos-
sèn Joaquim Gras Minguella, ca-
nonge obrer i mossèn Josep Que-
raltó Serrano, secretari capitular.  

Un cop fets els estudis per-
tinents les partícules òssies es 
retornaran al sarcòfag, ubicat a la 
catedral, per tal d’incorporar-les a 
la sepultura del prelat Guillem de 
Torroja.
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La Diputació de Lleida, mitjançant 
el Patronat de Turisme, va partici-
par en les Jornades Inter-Pirineus, 
que van tenir lloc ahir a l’Epicen-
tre de Tremp. Aquestes jornades 
compten amb la participació de 
més de 60 empreses i entitats tu-
rístiques de la zona dels Pirineus 
catalans de les quals unes 45 son 
de les comarques del Pirineu de 
Lleida. Demà dijou  tindrà lloc 

una segona sessió a la Vall d’en 
Bas, a la comarca de la Garrotxa.

Les Jornades Inter-Pirineus, 
organitzades pel programa Piri-
neus, del qual forma part el Pa-
tronat de Turisme de la Diputació 
de Lleida, s’han convertit en un 
espai de trobada entre les em-
preses que desenvolupen les se-
ves activitats en aquest territori, 
creant un espai comú de treball i 

El sector turístic de Lleida 
participa en les Jornades 
Inter-Pirineus de Tremp

de debat i facilitant, així, el con-
tacte entre elles. Hi han partici-
pat empreses d’activitats, allot-
jaments i recursos que tenen seu 
a qualsevol de les comarques in-
closes dins del programa Pirineus  
com també agències de viatges 
i agències de viatges receptives 
amb seu a Catalunya. 

La presentació de la Jornada 
va anar a càrreg del director del 
Patronat de Turisme, Juli Alegre, 
el director de l’Institut per al Des-
envolupament i la Promoció de 
l’Alt Pirineu i Aran (IDAPA), Pere 
Porta, i el director executiu de 
l’Agència Catalana de Turisme 
(ACT), Patrick Torrent. FOTO: DDL / Representants del sector van debatre ahir a Tremp

Nou espai 
a Sort per 
l’Associació 
Salut Mental 
del Pallars
L’Associació Salut Mental Pallars 
disposa des d’aquest mes d’abril 
d’un nou espai ubicat a Sort on 
l’entitat sense ànim de lucre ofe-
reix suport i col·laboració a les 
persones amb un diagnòstic de 
salut mental i a les seves famílies. 
L’Associació es va crear el juliol de 
2014 per tal de millorar la qualitat 
de vida i la situació social de les 
persones amb problemes de sa-
lut mental, i vetllar per la igualtat 
d’oportunitats, la no discriminació 
i la defensa dels seus drets. Un al-
tre dels objectius és trencar estig-
mes en salut mental, ja que una 
de cada quatre persones experi-
menten algun problema de salut 
mental al llarg de la seva vida. 

Acord per finançar 
la consolidació 
del campanar de 
l’esglèsia de Gessa
El Conselh Generau d’Aran i 
l’EMD de Gessa, amb la col·la-
boració de la Diputació de Llei-
da, han acordat la signatura 
d’un conveni de col·laboració 
per al finançament de les obres 
de consolidació  i accés al cam-
panar de l’església de Sant Pèir 
de Gessa. El Conselh Generau 
d’Aran destinarà en aquesta ac-
tuació sobre el patrimoni cultu-
ral aranès 34.500 € per a realit-
zar les obres de rehabilitació, 
que consistiran en els arranja-
ments per a la consolidació i 
l’accés al campanar de l’esglé-
sia. L’EMD de Gessa aportarà la 
mateixa quantitat. L’església de 
Sant Pèir de Gessa és d’origen 
romànic. Data del s. XII però la 
construcció actual és del XVII.
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