
16 comarques | viernes 12 De enerO De 2018

Nova exposició 
del Parc 
Astronòmic   
del Montsec
El passat dimecres 10 de ge-
ner es va signar un contracte 
entre la presidenta del Con-
sell Comarcal de la Nogue-
ra, Concepció Cañadell, i el 
conseller-delegat de l’empre-
sa STOA, Projectes Culturals i 
Turístics S.L., Jordi Padró, per 
a la realització i instal·lació al 
Centre d’Observació de l’Uni-
vers (COU) del Parc Astronò-
mic Montsec (PAM) d’una nova 
dotació expositiva adjudicada 
per un import de 404.000 €, 
finançats pel Departament 
d’Empresa i Coneixement de 
la Generalitat, mitjançant els 
plans de foment territorial.

Tàrrega adjudica 
la construcció de 
l’àrea de servei 
d’autocaravanes

Nou ‘Funpark’ 
ple de sorpreses 
a l’estació de 
Baqueira Beret 

‘Shopping’ de 
rebaixes diumenge 
a la Seu d’Urgell

L’Ajuntament de Tàrrega, mi-
tjançant la Junta de Govern 
Local, ha adjudicat el projec-
te de construcció de l’àrea de 
servei destinada a autocara-
vanes per un pressupost final 
de 42.165,35 euros, segons va 
informar ahir el consistori. El 
procés de licitació s’ha resolt 
a favor de l’empresa Romà In-
fraestructures i Serveis, que 
iniciarà l’execució de les obres 
a finals d’aquest mes de gener. 

L’estació d’esquí de la Val 
d’Aran i Valls d’Àneu va estrenar 
durant el Nadal el Funpark, un 
recorregut destinat a nens, fa-
mílies i grups de debutants en 
què s’interactua amb elements 
decoratius com monstres i flors 
gegants.

Aquest diumenge de les deu 
del matí a les vuit vespre, la 
sala Sant Domènec de la Seu 
d’Urgell acollirà una jornada 
extraordinària de vendes amb 
descomptes sota el lema Sho-
pping Rebaixes-Vine per passar 
un diumenge de rebaixes amb 
20 establiments comercials.

FoTo: Lidia sabaté / L’edició d’enguany de la Fira va ser presentada ahir al Parador Nacional de Lleida

L’aeroport d’Andorra - La Seu 
d’Urgell ha multiplicat per sis les 
operacions comercials dutes a 
terme entre els mesos de gener 
i novembre de 2017 respecte al 
mateix període de l’any anterior. 
En aquest temps, segons dades 
del departament de Territori i 
Sostenibilitat, han aterrat i s’han 
enlairat un total de 165 vols, 
quan fa dos anys la xifra era de 
26, el que suposa un increment 

d’un 535%. En termes globals, 
les operacions registrades a la in-
fraestructura han estat 3.642 en 
tot el 2017, 56 més que al 2016, 
que es va tancar amb 3.586. L’in-
crement es deu, entre d’altres, a 
l’augment de l’activitat d’aviació 
corporativa que desenvolupen 
les escoles de vol. L’aeroport, que 
es va posar en funcionament fa 
tres anys, està a l’espera de rebre 
la certificació d’AESA.

Els vols comercials de 
l’Aeroport d’Andorra-la Seu 
es multipliquen per sis

FoTo: acN / Imatge d’arxiu de l’aeroport d’andorra-la seu

Xefs ‘Michelin’ cuinaran 
en directe a la Fira de 
l’Oli de les Garrigues

Les Borges Blanques
reDacció
El Parador de Lleida va acollir ahir 
al vespre la presentació territo-
rial de la 55a Fira de l’Oli Quali-
tat Verge Extra i les Garrigues, 
en un acte molt concorregut en 
el qual l’organització va anunciar 

que ja ha assolit el 100 per cent 
d’ocupació d’expositors presents 
al certamen, amb més de 160 
estands, dels que n’hi ha 32 em-
preses que ocuparan 37 estands, 
fet que suposa el rècord històric 
d’expositors presents al Pavelló 
de l’Oli, superant els 31 de l’any 

2015, i també hi haurà 46 expo-
sitors més que han agafat 52 es-
tands al Pavelló Comercial, uns al-
tres 16 a la carpa de productes de 
proximitat, 5 expositors a l’exte-
rior del recinte i una cinquantena 
de botigues artesanals, d’alimen-
tació ràpida i altres atraccions a 

l’exterior. La Fira tindrà lloc du-
rant els dies 19, 20 i 21 de gener 
de 2018 a les Borges Blanques i 
aquest any vol posar en valor l’oli 
verge extra com a element bàsic 
de la cuina de qualitat, basada 
en la Dieta Mediterrània, i com 
a font de salut i de prevenció de 
malalties cardiovasculars. Així, 
segons va destacar l’alcalde de la 
capital garriguenca, Enric Mir, en-
guany hi haurà cada dia al vespre 
un xou cooking en directe, amb 
3 reconeguts xefs que acumulen 
4 estrelles Michelin, com el Fran 
López dels restaurants “Xerta” 
de Barcelona i “Villa Retiro” a 
Xerta, cadascun amb una estre-
lla, el Xixo Castaño del restaurant 
“Malena” de Gimenells, i el Jeroni 
Castell del restaurant “Les Moles” 
d’Ulldecona, tots dos amb una 
estrella, i que cuinaran algunes 
de les seves conegudes exquisi-
deses amb oli d’oliva verge extra 
de les Garrigues.

Igualment, Mir va anunciar 
que el Premi Cultura de l’Oli 2018 
ha estat concedit al Dr. Eduard Es-
crich, pels seus més de 30 anys 
estudiant la relació entre la nu-
trició i el desenvolupament del 
càncer, on ha obtingut destacats 
resultats entre el consum d’oli 
d’oliva verge extra i la seva con-
tribució a la prevenció del càncer 
de mama, entre altres beneficis 
i propietats protectores, espe-
cialment si es combina amb una 
dieta equilibrada i un estil de vida 
saludable. 

A més a més, en l’acte també 
van voler intervenir per donar 
suport al certamen els alcaldes 
de Lleida, Àngel Ros, el de Pene-
lles, Eloi Bergós, que també és 
diputat a la Diputació de Lleida, 
i el d’Agramunt, Bernat Solé, que 
aquest any serà un dels protago-
nistes convidats al certamen, ja 
que la Fira de l’Oli i les Garrigues 
s’agermana amb la del Torró i la 
Xocolata a la Pedra d’Agramunt. 
Finalment, també va pendre la 
paraula la directora de l’Escola 
d’Hoteleria i Turisme de Lleida, 
Anna M. De Madariaga.

el certamen se celebra del 19 al 21 
de gener amb més de 160 estands
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El Tren de la Pobla varia 
horaris per beneficiar 
els enllaços amb els 
trens Avant a BCN
Prop de 200.000 viatgers han 
utilitzat la línia durant el 2017
La Pobla de Segur
REDACCIÓ
Ferrocarrils de la Generalitat de 
Catalunya (FGC) introduirà canvis 
a la línia Lleida-La Pobla a partir 
d’aquest dissabte amb l’objectiu 
de millorar el servei ferroviari que 
s’ofereix actualment. Aquestes 
modificacions en el servei s’apli-
quen d’acord amb les propostes 
de millora manifestades per la 
Comissió de Seguiment del servei 
Lleida – La Pobla de Segur – Es-
terri d’Àneu, formada pels ajun-
taments, el Consell Comarcal i 
els agents econòmics i socials del 
territori.

D’aquesta manera la línia que 
uneix la ciutat de Lleida amb Ba-
laguer passarà a anomenar-se 
RL1 i la línia entre Lleida i La Po-
bla de Segur serà la RL2.  

També es faran lleugeres mo-
dificacions dels horaris amb l’ob-
jectiu de millorar les connexions 
dels trens d’FGC amb els trens 
Avant, que connecten Lleida amb 
Barcelona.

Aquests nous horaris seran 
possibles gràcies a la incorpora-
ció d’algunes estacions al sistema 
de parades facultatives, sota de-
manda de l’usuari. Així, Alcolet-
ge, Sant Llorenç de Montgai, Àger 

i Cellers s’afegiran al conjunt de 
set parades que actualment fun-
cionen amb aquest sistema que 
permet reduir el temps de viatge 
i estalviar energia. Tots els horaris 
es poden consultar al web lleida-
lapobla.fgc.cat o a l’aplicació per 
a mòbils d’FGC.

Tots aquests canvis, sumats a 
l’entrada en funcionament d’un 
nou enclavament a Balaguer, 
permetran reduir vuit minuts el 
temps de viatge del recorregut 
entre les estacions de Lleida – Pi-
rineus i La Pobla de Segur, i reduir 
un minut el temps de viatge de 

les circulacions amb origen Lleida 
i destinació Balaguer.

CONSTANT CREIXEMENT 

L’any 2017 ha certificat la bona 
acollida del nou model de gestió 
integral aplicat per FGC a la línia 
Lleida-La Pobla des del juliol de 
2016. Així, la línia incrementa 
progressivament el seu nombre 
d’usuaris tancant l’any 2017 amb 
191.421 viatgers. La confiança en 
el nou servei ferroviari s’ha tra-
duït en un augment del 72% res-
pecte l’any 2016, que es va tancar 
amb 111.241 viatgers.

FOTO: FGC / La línia disposa de dos trens nous de trinca
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Una de les darreres trementi-
naires que encara estava viva, 
Càndida Majoral i Majoral, va 
morir el passat 4 de gener a 
Sant Julià de Lòria (Andorra) a 
pocs dies de complir els 101 an-
ys d’edat. Nascuda a cal Tamas-
tim de Cornellana, nucli del mu-
nicipi de la Vansa i Fórnols (Alt 
Urgell), el 2 de febrer de 1917, 
va començar de molt petita a 
acompanyar la seva mare, Ma-
ria Majoral, en els seus viatges a 
peu per gran part de Catalunya 
per vendre herbes medicinals, 
trementina, olis i altres remeis 
tradicionals. 

Era la filla petita de tres ger-
manes, que també havien anat 

Mor als 101 
anys una de 
les darreres 
trementinaires

Càndida Majoral

FOTO: ACN

amb la seva progenitora, popu-
larment coneguda com la tre-
mentinaire de les nenes rosses i 
que va dur a terme aquest ofici 
fins gairebé els 70 anys d’edat, 
portant de viatge, fins i tot, a al-
gunes de les seves nétes. 

Unes obres obliguen a fer canvis en la 
mobilitat del nucli antic de Solsona
Les obres d’urbanització del tram inferior del carrer de Sant Miquel de 
Solsona obliguen a tallar el trànsit al portal del Pont i a l’encreuament 
amb el carrer de Sant Llorenç fins al març. Aquesta setmana l’Ajunta-
ment ha distribuït un comunicat entre veïns i establiments d’una part 
del nucli antic per recordar-los les alternatives de mobilitat.

Bossòst 
ampliarà el 
cementiri 
municipal
La Junta de Govern local de 
Bossòst (Val d’Aran) ha apro-
vat el projecte d’ampliació del 
cementiri municipal, en fase 
d’exposició pública durant un 
mes.L’Ajuntament preveu cons-
truir 56 nitxos nous i 20 colum-
baris durant el 2018. La inversió 
ascendeix a quasi 100.000 eu-
ros, que inclou també les des-
peses d’urbanització.

La Paeria de Cervera fa un balanç 
positiu de la 20a edició del Parc 
de Nadal, que s’ha desenvolu-
pat en una carpa instal·lada a la 
plaça Pius XII del 27 de desembre 
al 4 de gener. Durant els set dies 
d’obertura del Parc (27, 28, 29 i 
30 de desembre i 2, 3 i 4 gener) hi 
han passat més de 1.700 infants i 
joves menors de 16 anys. La prin-
cipal novetat ha estat el muntat-
ge d’una carpa per ubicar el Parc 
de Nadal a la plaça Pius XII.

Més de 1.700 nens 
gaudeixen del Parc 
de Nadal de Cervera
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Vielha i Sort són les 
poblacions de Lleida 
amb els pisos més cars
Els imports menors del metre 
quadrat es donen a Balaguer i Tremp
Lleida
ACN
El preu de l’habitatge nou ha pu-
jat un 9% a Catalunya durant el 
2017, segons dades de l’Informe 
de Tendències del Sector Immo-
biliari de la Societat de Taxació. 
En el cas de Lleida, registra el va-
lor mitjà més baix a Catalunya a 
nivell de capital de demarcació, 
d’1.315 euros/m2, i un incre-
ment moderat de l’1,4%, que és 
el major a nivell de demarcació. 
En aquest cas, es dóna la para-
doxa que, tot i que Lleida capi-
tal registra el major increment 
del preu, són altres municipis els 
que registren els preus més alts, 
al contrari del que succeeix a la 
resta de demarcacions catalanes. 
Concretament, les xifres mitjanes 
més altes es localitzen a Vielha 
(2.122 euros/m2) i Sort (1.466 
euros/m2), mentre que Balaguer 
(986 euros/m2) i Tremp (1.162 
euros/m2) són els que registren 
els valors mitjans més baixos. De 
fet, Balaguer és el municipi de 
Catalunya amb el preu més baix 

FOTO: / Imatge virtual d’un edifici que es construirà a la ciutat de Lleida
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i Tremp el municipi que ha expe-
rimentat el major descens en el 
preu de l’habitatge de la demar-
cació, amb una caiguda de l’1,7%.

LLOGUER

A més, l’estudi assenyala que, per 
quart any consecutiu, Catalunya, 
Madrid i Balears registren nivells 
insuficients per a l’adquisició d’un 
habitatge i que l’increment de la 

demanda del lloguer d’habitatge 
a Catalunya està tenint impacte 
sobre el preu dels habitatges.

No obstant, segons apunta l’es-
tudi, Barcelona i Lleida presenten 
una caiguda de la rendibilitat del 
lloguer del 0,2% i 0,6%, respec-
tivament, al darrer trimestre del 
2017. En canvi, Girona i Tarrago-
na han experimentat un augment 
del 0,4% i 0,3%, respectivament.

COMENÇA L’OBRA DE CONSTRUCCIÓ DE LES DUES ROTONDES D’ALFÉS   
El Departament de Territori i Sostenibilitat ha iniciat els treballs de millora de la seguretat 
viària i de l’accessibilitat a la C-12 al seu pas per Alfés (Segrià), amb un pressupost de 
750.000 euros. Es preveu que els treballs, que consistiran en la formació de dues rotondes, 
tinguin un termini d’execució de quatre mesos. FOTO: Núria García

L’organització agrària JARC ha 
aconseguit que el Departament 
d’Agricultura accepti una pro-
rroga per canviar la maquinària 
per aplicar els purins com a fer-
tilitzant. JARC ha defensat que 
es fes de forma progressiva, en 
funció de la dimensió de l’explo-
tació i de la maquinaria, ja que el 
canvi afecta el 90% dels equips 
i suposa una inversió important, 
fins un 40% superior a l’actual.

L’organització agrària demana 
al Ministeri d’Agricultura que 
posi en marxa urgentment un 
Plan Renove, i al Departament 
que asseguri que els productors 
professionals es podran benefi-
ciar dels ajuts per a inversions 
durant les properes campanyes. 
“Tots volem aplicar sistemes 
innovadors i agronòmicament 
més eficients, però cal fer-ho de 
forma esglaonada”, diu JARC.

JARC aconsegueix una 
pròrroga per canviar la 
maquinària dels purins

L’Institut Valira 
crea una ‘app’ per 
identificar ocells de 
la Seu d’Urgell
La quarantena d’alumnes que 
cursen 3r d’ESO a l’Institut La 
Valira de la Seu d’Urgell han 
creat una aplicació per a dispo-
sitius mòbils que ajuda a identi-
ficar una quinzena d’ocells que 
tenen el seu hàbitat a la capital 
alturgellenca. 

Tot plegat, és el resultat d’un 
projecte interdisciplinari del 
centre en què hi han estat tre-
ballant durant deu dies, abans 
de les vacances nadalenques, i 
del qual n’ha sorgit ‘Flying’, dis-
ponible pels usuaris del siste-
ma operatiu Android. 

La intenció és donar a 
conèixer l’existència d’aquesta 
‘app’ entre els veïns i veïnes de 
la ciutat i demanar a l’oficina de 

Imatge de la nova ‘app’

FOTO: ACN

turisme que la divulgui també en-
tre els visitants. 

A més, també s’està pensant 
en la possibilitat de continuar-la 
desenvolupant i poder-hi incor-
porar, entre d’altres, un sistema 
de geolocalització. 

Unitat d’Aran 
critica el 
servei de 
recollida de   
la brossa 
Durant les festes de Nadal el 
nombre de visitants a l’Aran 
ha estat molt elevat i “s’han 
detectat novament greus defi-
ciències en el servei de recolli-
da d’escombraries dependents 
del Conselh Generau d’Aran”, 
segons un comunicat difòs ahir 
per Unitat d’Aran. 

“Molts municipis aranesos 
han restat amb els conteni-
dors plens per dies, fent que 
les escombraries s’acumulessin 
al seu voltant i s’ha donat una 
nefasta imatge del territori”, as-
senyala el comunicat fet públic 
ahir per Unitat d’Aran.

MADERAS Y VIRUTAS SEO, S.A.

Al amparo de lo dispuesto en el 
artículo 319 de la Ley de Sociedades 
de Capital se hace público que 
la Junta General Extraordinaria y 
Universal de accionistas celebrada 
el 29 de diciembre de 2017, aprobó 
por unanimidad reducir el capital 
social mediante la amortización de 
1.006 acciones propias existentes 
en autocartera en el momento de la 
adopción del acuerdo de reducción 
de capital.
El capital social resultante de la 
reducción ha quedado fijado en 
60.640,90 €, representado por 2.018 
acciones, de 30,05 € de valor nominal 
cada una de ellas.
La reducción de capital acordada, 
cuya finalidad es la amortización de 
acciones propias, no ha entrañado 
devolución de aportaciones por ser 
la sociedad la titular de las acciones 
amortizadas y, conforme al artículo 
335.c) de la Ley de Sociedades de 
Capital, se ha realizado con cargo 
a reservas de libre disposición, 
destinándose el importe del valor 
nominal de las acciones objeto 
de amortización a una reserva de 
la que sólo será posible disponer 
con los mismos requisitos exigidos 
para la reducción de capital. En 
consecuencia, los acreedores de la 
sociedad no tendrán el derecho de 
oposición al que se refiere el artículo 
334 de la misma Ley.
El Pla de Sant Tirs (Lleida), 8 de enero 
de 2018.- La administradora única, 
INCEROSA, S.L., representada por 
Don Jordi Cerdanya Roca. 
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