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elS comerciantS

«La campanya està sent 
dura. El gener ha anat 
molt bé i confiem que 
aquests dies vagi a més 
per tenir bon balanç»
antonia duran. DanDara

«a l’hivern s’ha venut un 
5% menys de l’esperat. 
L’inici d’any ha seguit 
aquesta tendència i el 
balanç és pèssim».
Montse eritja. gEsa

Com han anat les 
rebaixes i l’inici d’any?

L’Eix inicia el Mercat de les 
Rebaixes, que arriba en 
ple descens de vendes
L’any va començar bé, però ha anat a pitjor

coMerç proMocions

l’eix es van omplir de parades amb descomptes i ofertes.

S.c.d.
❘ LLEiDa ❘ L’Eix Comercial va ar-
rancar ahir el Mercat de les Re-
baixes, que es prolongarà fins 
dilluns vinent, amb cridaners 
descomptes i ofertes després 
d’un inici d’any irregular. El 
fet que el mercat es prolongui 
fins dilluns es deu al fet que va 
començar un dia més tard del 
que estava previst a causa de la 
vaga general de dijous passat. 
La majoria dels establiments de 
l’Eix van treure els seus produc-
tes a peu de carrer oferint des-
comptes de fins al seixanta per 
cent i ofertes com comprar dos o 
tres peces de roba al preu d’una. 
Malgrat l’activitat que hi havia 
ahir a l’Eix, la majoria dels co-
merciants no eren gaire optimis-
tes respecte a com preveuen el 

2019 després d’una arrancada 
desigual.  

“El mes de gener va anar molt 
bé, però és cert que al febrer 
s’ha estancat la facturació i no 
sabem gaire bé el motiu”, va dir 
el president dels comerciants de 
l’Eix, Llorenç González. 

També va assegurar que “el 
fet que hàgim acabat la tempo-
rada de rebaixes i just després 
alguns comerços tornin a oferir 
descomptes despista una mica el 

amaDo forroLLa

client i no ajuda el sector”. Gon-
zález, d’altra banda, va reco-
nèixer que, “encara que és cert 
que les perspectives del 2019 
no són gaire bones comparades 
amb altres anys, batallarem per 
reivindicar-nos i poder fer un 
bon any”.

Malgrat les males sensacions 
d’aquest principi d’any i els mals 
auguris que es preveuen per als 
propers mesos, la majoria dels 
comerciants consultats ahir 

van valorar molt positivament 
la iniciativa del Mercat de les 
Rebaixes, que durant el matí va 
presentar una bona afluència de 
clients i activitat. 

“És una oportunitat per co-
mençar a oferir productes per 
a la primavera i estiu i, alhora, 
acabar amb l’estoc sobrant de la 
temporada d’hivern”, va assegu-
rar una comerciant. “Avui hi ha 
força gent, sembla que sigui un 
dissabte”, va concloure.

campanya

El president de l’Eix admet 
que al febrer “hi ha hagut 
una davallada de l’activitat” 
respecte al gener

Un instant de la presentació de les dades del sector, a la coell.

s.c.D.

S.c.d.
❘ LLEiDa ❘ El president de l’Asso-
ciació de Promotors de Catalu-
nya, Lluís Marsà, va advertir 
ahir que el nou Pla d’Ordenació 
Urbanística Municipal (POUM) 
de Lleida, que està pendent 
d’aprovació, comportarà per-
dre 15.000 futurs habitatges a la 
ciutat, 5.000 dels quals estarien 
qualificats com a pisos socials. 
Ho va dir en la presentació de 
les dades de nova construcció 
a Catalunya el 2018 i el motiu 
d’aquesta pèrdua d’habitatges es 
deu al fet que la nova ordenació 
preveu requalificar com a no ur-
banitzables terrenys que ara són 
urbanitzables, una decisió que 
Marsà considera “perjudicial”. 

“El POUM preveu edificis 
que encara no s’han construït 
com a edificació potencial, però 
per a això s’hauria de pregun-
tar primer a la propietat, ja que 
els promotors no podem assu-
mir-ho tot”, va dir Marsà. És per 
això que va recalcar que no “ens 
sembla prudent desqualificar 
sòl urbanitzable quan hi ha una 
tendència a traslladar població 
dels afores a la ciutat, i això 
suposaria que amb el POUM 
quedaríem curts quant a les 
perspectives de creixement”, 
va dir Marsà. 

Un altre dels aspectes que va 
criticar tant Marsà com la presi-
denta dels promotors lleidatans, 

Els promotors diuen que el POUM 
farà perdre 15.000 futurs pisos
Al suprimir sòl urbanitzable, i la patronal assegura que un terç serien socials ||              
Els construïts a la província passen de 291 el 2017 a 664 l’any passat

habitatge balanç

Pilar Pallàs, és el fet que les no-
ves promocions s’han d’adaptar 
a la normativa de l’antic Pla Ge-
neral Municipal i del nou POUM 
fins que no s’aprovi aquest úl-
tim per obtenir la llicència de 
construcció. 

“Demanem a les administra-
cions que facilitin la concessió 
de llicències com més aviat mi-
llor per no posar traves al mer-
cat”, va manifestar Pallàs. 

Quant a l’habitatge constru-
ït, Pallàs va destacar l’augment 
que hi ha hagut en dos anys a 
la província, al passar dels 291 

de 2017 als 664 de l’any passat. 
Marsà va assenyalar que “la si-
tuació ha millorat i es preveu 
que la demanda vagi a més des-
prés d’uns anys molt durs, i la 
bona notícia és que a Lleida ha 
crescut i les perspectives són 
positives”.

El preu mitjà a la 
província creix       
un 5,8% i és de 
110.409 euros
■ El preu de venda va 
augmentar un 5,8 per 
cent de mitjana a la pro-
víncia l’any passat i l’im-
port mitjà d’un habitatge 
és de 110.409 euros, amb 
el Pallars Jussà i el Segrià 
com les comarques en les 
quals més va augmentar 
aquest valor, amb una pu-
jada del 9,6 i del 10,8 per 
cent, respectivament, per 
la qual cosa el valor mitjà 
d’un habitatge al Pallars 
Jussà el 2018 va ser de 
95.456 euros i al Segrià, 
de 135.330 euros.

Respecte a l’oferta d’ha-
bitatge a la capital, el 2018 
el nombre de pisos en ven-
da va ser de 226, 222 dels 
quals corresponien a edi-
ficis plurifamiliars, men-
tre que els quatre restants 
eren unifamiliars. 

El preu de venda a la 
capital va augmentar l’any 
passat un 0,5% respecte 
al 2017, al passar dels 
188.927 euros als 189.948 
euros de mitjana.

la notícia,  
a lleida tV

Vegeu el vídeo al 
mòbil amb el codi.

Votació avui   
per triar la llista 
de Primàries 
Lleida

Municipals

❘ LLEiDa ❘ El moviment Primà-
ries Lleida celebra avui una 
votació oberta a tots els ciu-
tadans, des de les 10.00 fins 
a les 18.00 hores, a la seu de 
l’ANC al carrer Acadèmia 
16, per elegir qui encapça-
larà la seua llista entre els 
dotze candidats que s’hi han 
presentat. Els més coneguts 
són Pep Tort, exdirector del 
consorci de la Seu Vella, i el 
fotògraf Jordi Vicenç Pou. 
Avui també hi ha votacions 
de Primàries en quaranta 
municipis catalans, entre 
els quals figuren Rosselló, les 
Borges Blanques i Guissona.  
Primàries està impulsat per 
l’ANC i Demòcrates i a Lleida 
té 1.200 inscrits.

Analitzen material 
d’una demolició per 
si hi hagués amiant

barri antic

❘ LLEiDa ❘ L’empresa que de-
moleix dos edificis del Bar-
ri Antic, a la parcel·la on la 
Paeria preveu una àrea per 
a nous pisos, portarà a ana-
litzar dilluns un material 
per certificar que no hi ha 
amiant. En el ple, la Crida 
va alertar que ha aparegut 
amiant, però fonts munici-
pals van precisar que seria 
fibra de ciment.
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Treballs per substituir els plataners 
de la plaça Mercadal de Balaguer.

p. 15
La Val d’Aran reforçarà la recollida  
de la brossa orgànica.

p. 16

Dos passatgers abans de pujar ahir al tren a Manresa en direcció a Sant Vicenç de Castellet.

Acn

x. roDríguez / aCn
❘ LLeiDA ❘ La circulació de trens 
de la línia de Lleida a Manresa 
va quedar restablerta ahir al 
matí, dos setmanes després de 
l’accident mortal del 8 de febrer 
passat a l’altura de Castellgalí 
i que va obligar a oferir servei 
alternatiu per carretera entre 
Calaf i Sant Vicenç de Caste-
llet. L’Agència Estatal de Se-
guretat Ferroviària (AESF) va 
emetre dos recomanacions ar-
ran de l’accident. A la primera, 
insta a limitar les circulacions 
a contravia en trams com el de 
Castellgalí. En aquest sentit, el 
tren de l’R-12 que va sortir de 
Lleida va fer parada a Manresa 
en una contravia i no es va en-
carrilar després per la via cor-
recta, la qual cosa va provocar 
que xoqués frontalment amb el 
comboi de l’R-4 procedent de 
Sant Vicenç de Castellet (vegeu 
SEGRE del dia 9). No obstant, 
la investigació dels fets i les 
causes de la col·lisió encara con-
tinua. En la segona de les reco-
manacions, l’AESF demana que 
“els administradors d’infraes-
tructures, empreses ferroviàri-
es i centres de formació parin 
especial atenció a la formació 
davant de situacions d’operació 
no ordinària”. Aquestes són 
mesures transitòries com les 
que demanaven els maquinistes 
per circular de nou per aquest 
tram de la línia, que aniran 
acompanyades d’una millora 
de la senyalització. En aquest 
sentit, Adif va recordar que 
abans de l’accident ja estaven 
elaborant un projecte per ins-

Restablerta la circulació a la línia de Lleida a 
Manresa sense aclarir les causes de l’accident
Demanen limitar al màxim les circulacions a contravia en trams com on es va produir el xoc mortal 
del dia 8 || Viatgers expressen el seu temor que es repeteixi un sinistre d’aquestes característiques

comunicacions trens

tal·lar nous sistemes de senya-
lització al tram entre Terrassa 
i Manresa, que es troba ara en 
fase de supervisió tècnica. La 
previsió és que els treballs per 
executar aquestes millores sur-

tin a licitació durant el segon 
trimestre d’aquest any.

Alguns passatgers que van 
pujar al tren a Manresa confi-
aven que les mesures que s’han 
pres després de l’accident de 
Castellgalí i el de Vacarisses 
del novembre passat servei-
xin per millorar la seguretat. 
D’altres van expressar el seu 
temor que incidents d’aquestes 
característiques es repeteixin. 
Les reiterades incidències en 
aquesta infraestructura han fet 
que la Diputació, Generalitat 

i ajuntaments hagin reactivat 
una plataforma per reivindi-
car millores en la línia (vegeu 
el desglossament). Fonts de 
CCOO van assegurar que el 
tram entre Manresa i Terrassa 
és de via doble sense banalitzar 
(només té senyalització en un 
dels sentits de la marxa, encara 
que excepcionalment es pot cir-
cular a contravia) i van apuntar 
que “totes les mesures que es 
puguin impulsar per millorar la 
seguretat i minimitzar els riscos 
són benvingudes”.

SenyalitzaCió

instal·laran nous senyals 
entre Terrassa i Manresa  
i encara continua la 
investigació del xoc frontal

Nova reunió de la 
plataforma per 
exigir millores en 
la infraestructura
n La Diputació té previst 
convocar en un màxim de 
dos setmanes una nova 
reunió de la plataforma 
per exigir millores a la 
línia de tren de Lleida 
a Manresa, a la qual es-
tà previst que acudeixin 
alcaldes, consells comar-
cals, sindicats, cambres 
de comerç i agents socials 
del territori. Així mateix, 
la corporació està con-
tactant amb experts en 
mobilitat per crear una 
comissió tècnica que ajudi 
a determinar quines ac-
tuacions són més conve-
nients per a aquesta infra-
estructura. De la mateixa 
manera, la presidenta de 
la Diputació, Rosa Ma-
ria Perelló, té previst 
reunir-se en els propers 
dies amb el conseller de 
Territori, Damià Calvet, 
per parlar sobre la línia 
de Manresa, on només 
l’any passat es van regis-
trar més de 40 avaries. 
Val a recordar que fa anys 
els alcaldes dels munici-
pis per on passa aquesta 
infraestructura que exi-
geixen més inversions i 
demanen el traspàs de la 
línia a la Generalitat.

Recorren els permisos de la subestació 
que Red Eléctrica projecta a Isona

energia polèmica

l’assemblea celebrada ahir a la tarda al municipi d’isona.

r. r.
❘ LLeiDA ❘ La plataforma contra 
l’autopista elèctrica va anunciar 
ahir que presentarà un recurs 
d’alçada contra l’autorització 
que el ministeri per a la Tran-
sició Ecològica ha atorgat a la 
subestació que Red Eléctrica 
de España (REE) projecta a Fi-
guerola d’Orcau, al municipi 
d’Isona i Conca Dellà. Ho fa-
ran al considerar que aquesta 
instal·lació és el primer pas per 
construir en el futur la línia de 

molt alta tensió Peñalba-Arne-
ro-Isona, coneguda també com 
la MAT del Pallars, a la qual 
s’oposen. Membres de l’entitat 
ho van anunciar durant una 
assemblea celebrada a Isona. 
L’acte va incloure una breu 
concentració de protesta con-
tra aquest projecte i va comptar 
amb la participació de l’alcalde 
i president del consell, Constan-
te Aranda, i de la delegada de 
la Generalitat al Pirineu, Rosa 
Amorós. Els representants de 

la plataforma basaran el seu 
recurs en el fet que les seues 
al·legacions no figuren ni tan 
sols com a presentades en la 
resolució estatal que ha auto-
ritzat la subestació de 400 qui-
lovolts. “Les vam presentar a 
temps i forma a la subdelegació 
del Govern”, van afirmar, per 
la qual cosa consideren que s’ha 
vulnerat el seu dret a presentar 
al·legacions. L’entitat tornarà a 
reunir-se el març, aquesta ve-
gada al Pont de Montanyana.

pLATAforMA conTrA L’AuTopisTA eLècTricA
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leS clauS

Via verda. Amadeu Ros va destacar que la modernització anirà de la 
mà amb un projecte mediambiental que permetrà habilitar una ruta 
verda que passi per les banquetes que es finançarà amb fons europeus.

Energies renovables. La consellera Jordà va remarcar que la moder-
nització ha d’implicar la utilització d’energies renovables, com la solar, 
que permetin reduir considerablement el consum elèctric.

Projecte. El projecte de modernització que es va aprovar el dia 13, 
com ja va avançar SEGRE, és per a tota l’àrea regable (70.000 hectàrees).

les jornades es van portar a terme al teatre l’amistat.

J.GómEz

j. gómez
❘ moLLERuSSA ❘ La Comunitat Ge-
neral de Regants dels Canals 
d’Urgell vol iniciar la modernit-
zació en unes 12.000 hectàrees 
el 2020. Així ho va confirmar 
ahir el seu president, Ama-
deu Ros, que va assegurar que 
l’entitat ja està treballant en el 
respectiu pla director amb els 
departaments d’Agricultura i 
Infraestructures.cat, que hau-
rà d’estar llest al llarg d’aquest 
any. Ros va destacar la neces-
sitat d’iniciar aquesta reforma 
“per així ja no parar” i per-
metre introduir nous cultius i 
empreses a la zona. En aquest 
sentit, va remarcar que el valor 
de la producció agrícola aug-
mentaria en un 74,7% i el Pro-

ducte Interior Brut (PIB) de les 
comarques regades pel canal 
creixeria un 2,1%. L’ocupació 
total, segons Ros, pujaria un 
3,8%, i en concret en agricul-
tura s’incrementaria un 38,8%, 
passant així a suposar un 9,8 
per cent de l’ocupació total a un 
13,6%. Respecte a la inversió, 
Ros va remarcar que “pressio-
narem tots els polítics. La meua 
obligació és que la paguin com 
la resta de canals de l’Estat”. 
Així mateix, va afegir que la 
modernització ha de permetre 
regar “al màxim amb pressió 
natural” i la resta a través d’es-
tacions de bombatge. Ros va fer 
aquestes declaracions en la 18 
edició de jornades Reg i Futur 
que es van dur a terme al te-

El Canal d’Urgell modernitzarà les 
primeres 12.000 hectàrees el 2020
Segons Amadeu Ros, la millora permetrà que el valor de la producció agrícola 
augmenti un 74% || L’Amistat de Mollerussa acull les 18 jornades Reg i Futur

regadiu projectes

atre L’Amistat de Mollerussa 
i que, moderades pel director 
executiu de grup SEGRE, Juan 
Cal, van comptar amb la pre-
sència de la consellera d’Agri-
cultura, Teresa Jordà, que va 

confirmar que la Generalitat 
ha començat a treballar en els 
projectes de modernització. So-
bre el seu finançament, va afe-
gir que “el departament està, 
però, de la mà de la Comunitat 

nouS cultiuS

Ros va afirmar que la 
millora del reg permetrà 
diversificar els cultius a la 
zona regable

de Regants”. Així mateix, va 
remarcar que “és una estruc-
tura i infraestructura d’Estat, 
com l’L-9 del Metro. Si el país 
no entén que el regadiu és vital, 
tenim un problema”. Per això, 
serà una obra “que farem acom-
panyats, perquè surti rendible.” 
També van participar en l’acte 
la presidenta de la Diputació de 
Lleida, Rosa Maria Perelló, que 
va destacar projectes de la insti-
tució com el de la finca d’experi-
mentació de l’ametller a Maials, 
o l’alcalde de Mollerussa, Marc 
Solsona, que va apostar per una 
“renovació dins del mateix sec-
tor dels regants per trencar amb 
la percepció malintencionada 
del malbaratament” que la so-
cietat pugui tenir.

Salut treballa per atreure 
els especialistes al Pirineu

sanitat mèdics

acn
❘ LLEiDA ❘ La consellera de Salut, 
Alba Vergés, va explicar ahir 
que la Generalitat està treba-
llant per “contemplar” mesures 
per atreure els metges especi-
alistes al Pirineu. Així ho va 
assegurar amb referència a les 
peticions dels hospitals de les 
comarques de muntanya, que 
tenen demanda de més espe-
cialistes i demanen incentius, 
tal com va avançar SEGRE al 
gener. Vergés va afirmar que 

la formalització d’aliances amb 
altres centres sanitaris de Cata-
lunya pot ser una bona eina per 
compartir i atansar aquests pro-
fessionals al territori. La con-
sellera va convidar els metges 
a apostar per dur a terme una 
part de la formació pràctica al 
Pirineu i es va mostrar receptiva 
a “contemplar” incentius, enca-
ra que no va concretar si seran 
econòmics, com el complement 
de ruralitat dels facultatius de 
l’Institut Català de la Salut.

Donatius per  
al patrimoni  
del Pallars

pallars

❘ LLEiDA ❘ El consorci Leader 
Pirineu Occidental impulsa 
Gratitud Pallars, que pro-
mou que visitants, veïns i 
empreses turístiques s’im-
pliquin a conservar i restau-
rar el patrimoni d’El Cinquè 
Llac, al Pallars. Plantegen 
apadrinar un camí o com-
pensar l’empremta ecolò-
gica amb donacions a pro-
jectes ambientals o de res-
tauració, a més d’accions de 
voluntariat.

La política agrària 
de la UE continua 
apostant pel 
regadiu

El repte de 
disminuir la 
dependència 
energètica

n La política agrària de 
la Unió Europea seguirà 
apostant pel regadiu i per 
la modernització. Així ho 
va confirmar ahir el cap 
d’unitat adjunt d’Agri-
cultura de la Comissió 
Europea Ricard Ramon, 
que va presentar la nova 
proposta de la PAC 2021-
2027. En aquest sentit, va 
assegurar que “Europa 
continua compromesa 
amb una agricultura for-
ta, ja que el sector ali-
mentari és estratègic per 
al creixement econòmic 
de la UE”. Així, va remar-
car que des de la Comis-
sió Europea, “insistirem 
a tenir al més aviat pos-
sible un acord, indepen-
dentment del calendari 
polític”.

n La modernització del 
reg haurà de disminuir 
dràsticament la dependèn-
cia energètica. Així ho va 
explicar ahir Xavier Gui-
xà, de la divisió d’Obres 
Hidràuliques Infraestruc-
tures.cat. Segons Guixà, 
el cost de l’energia s’ha 
incrementat considerable-
ment i ara toca buscar “el 
mínim cost d’explotació 
possible”. En aquest sen-
tit, va remarcar la neces-
sitat de regar amb pressió 
natural amb canonades 
més grans. Unes 23.000 
hectàrees s’hauran de re-
gar a través de bombat-
ge, però unes altres 47.000 
hectàrees ho podran fer a 
través de pressió natural a 
través del canal principal 
i 5.000 de l’auxiliar.

AJuNTAmENT DE SoLSoNA

Guerra de pancartes a Solsona n Un grup de 7 persones va treure 
ahir pancartes independentistes i l’estelada de l’ajuntament de 
Solsona i la que hi havia en una rotonda. Els responsables van 
ser identificats i el consistori va col·locar de nou les pancartes.
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