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La pedregada de dijous
afecta prop de 3.600
hectàrees de fruita
Segons el Departament d’Agricultura,
les afectacions són molt irregulars
Lleida
ESTELA BUSOMS (ACN)
La pedregada d’aquest dijous ha
provocat danys en prop de 3.600
hectàrees de fruita i cereal de la
plana de Lleida, segons les primeres estimacions del Departament
d’Agricultura, que assegura que
les afectacions són molt irregulars. En concret, les tempestes
que van caure dijous al migdia
van descarregar sobre cinc comarques: el Segrià, el Pla d’Urgell, l’Urgell, la Noguera i les Garrigues. Agricultura estima que la
pedra va fer mal a 1.342 hectàrees
de fruita de pinyol, 1.435 de fruita de llavor i unes 800 de cereal.
Les tempestes van escombrar la
plana de Lleida en dues tongades,
una primera entre dos quarts de
dotze i dos quarts d’una del migdia, i una segona entre la una i
deu minuts i les dues de la tarda.
Segons Agricultura, les afectacions varien molt segons la finca.
En alguns casos serà molt petita,
d’un 10%, però en altres pot haver malmès gairebé tota la collita.
És la quarta pedregada d’aquest

Almacelles vol millorar els
accesos a la caserna
L’Ajuntament d’Almacelles ja té
enllestit el projecte de reforma
del tram de via pública corresponent a l’espai de l’antiga caserna
de la Guàrdia Civil. El consistori
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any i la segona que ha provocat
danys significatius als cultius, després de la que es va registrar el 30
de març en municipis del Segrià i
que va afectar sobretot cirerers,
albercoquers i pruneres. En el cas
de la pedregada d’aquest 11 de
maig, al Segrià les poblacions més
afectades han tornat a ser Sucs i
Raimat (al terme de Lleida), així

com Gimenells i Almacelles. Amb
menys intensitat també va caure
sobre poblacions com Corbins,
Benavent, la Portella, Vilanova
de Segrià, Torrefarrera, Alguaire i
Rosselló. En aquesta comarca, la
majoria de danys s’han detectat
en fruita de pinyol, sobretot en
plantacions de nectarines i albercocs.

JARC demana avançar la collita
de cereals en àrees protegides
Lleida
ACN
L’organització agrària JARC-COAG
ha demanat al Departament
d’Agricultura (DARP) que, de manera excepcional i urgent, permeti l’avançament de la data de
la collita de cereals en els secans
de Mas de Melons, Alfés, Segrià
i Utxesa, que estan reconeguts
com a Zona d’Especial Protecció d’Aus (ZEPA). En concret, se
sol·licita que en aquestes finques
primerenques del Segrià i les Garrigues la sega pugui començar
abans de l’1 de juny sense que
els pagesos perdin les ajudes per
compensar les limitacions productives de les zones ZEPA. Ho
justifiquen per evitar pèrdues,
ja que les condicions climàtiques
han avançat el cicle del conreu.

FOTO: Jordi Pascual / Zona en la que es vol actuar

FOTO: / Un camp de cereals dels secans de Lleida

ha contactat amb el BBVA, propietari del solar de l’antiga caserna, per tirar endavant el projecte. El consistori vol activar la
signatura del conveni. J.P

Els treballadors de
Codorniu amenacen amb
mobilitzacions per l’ERO
Els treballadors de Codorniu han
amenaçat amb convocar mobilitzacions i aturades si durant la
propera setmana no hi ha cap
avenç en les negociacions de
l’expedient de regulació d’ocupació (ERO) que afecta 93 persones de la plantilla. El comitè
d’empresa i la direcció es van
reunir dijous, i els treballadors
lamenten que “encara no s’ha
plasmat enlloc la responsabilitat

En la resta d’àrees, l’entitat planteja fer un seguiment de com
evolucionen els cultius, tenint en
compte que en algunes zones els
danys per fred han arribat a una
afectació del 70%.
En la seva petició, l’organització exposa que les condicions
climàtiques d’enguany han afavorit que els conreus arribin
aproximadament 10 dies abans
al seu punt òptim de collita. Per
això, asseguren que és necessari
que la sega es faci abans de l’1 de
juny, data a partir de la qual es
pot fer la sega segons els compromisos de la mesura agroambiental del Pla de Desenvolupament
Rural (PDR). JARC-COAG proposa
que els productors puguin iniciar
abans la collita per adaptar-se a
l’estat avançat del cereal, collir al
moment òptim i evitar el risc de
pèrdues. L’ajut va ser creat per
compensar les limitacions productives que tenen els agricultors
que es troben en les zones ZEPA.

social que va prometre la companyia quan va anunciar l’ERO”.
A falta de dues setmanes per a
què acabi el període de negociacions, el comitè exigeix els
detalls econòmics amb què es
justifiquen els acomiadaments i
reclama concreció pel que fa a
les persones afectades. Al mateix temps, vol saber amb exactitud les condicions de les pre
jubilacions i les indemnitzacions.

Ajuntament
d’Abella de la Conca
EDICTE
Estisaner, SL ha presentat a tràmit la sol.licitud de comunicació
ambiental i llicència d’obres per
“Projecte bàsic i executiu d’ampliació d’una explotació ramadera amb MO 3580KX per assolir
una capacitat de 39500 pollastres
d’engreix, 220 vedells d’engreix
i 220 vedells de cria, situada al
Pol. 2 parc. 22-422 del TM d’Abella de la Conca, el Pallars Jussà
(Lleida)”, i té la condició de sòl no
urbanitzable.
D’acord amb el que disposa l’article 41 de la Llei 20/2009, de 4 de
desembre, de prevenció i control
ambiental de les activitats s’exposa a informació pública i veïnal
per un termini de 20 dies perquè
tots aquells que es considerin
afectats puguin efectuar les al.legacions i reclamacions que creguin convenients. Es podrà examinar l’expedient a la Secretaria
d’aquest Ajuntament en hores
d’oficina.
Abella de la Conca, 10 de maig
de 2017.
L’Alcalde,
F. Xavier Bernadó Vilana.

