
Lleida guanya un 20% de superfície 
de producció ecològica en un any
La demarcació compta amb 103.940 
hectàrees dedicades a aquest sector
Barcelona
ACN
El Consell Català de la Producció 
Agrària Ecològica (CCPAE) va pre-
sentar ahir els resultats del 2017, 
que revelen un creixement del 
19.88% de la superfície agrícola 
a la demarcació de Lleida durant 
el darrer any, sent la que més 
augmenta arreu de Catalunya. 
Pel que fa aquesta superfície, les 
comarques lleidatanes continuen 
sent les que gaudeixen de més 
extensió, exactament 103.940 
hectàrees, seguides per Girona, 
Barcelona i finalment Tarragona. 

Enguany, dues terceres parts 
de la superfície ecològica són 
prats, pastures i farratges i bos-
cos dedicats a l’alimentació i la 
pastura del bestiar de produc-
ció ecològica, que han crescut el 
19.88%. De la superfície agrícola 

Impulsen 
un manifest 
en suport a 
Ermengol 
Gassiot
Entitats i persones dels Pirineus 
han creat un manifest en su-
port  a Ermengol Gassiot, el 
professor de la UAB a qui se li 
demana 11 anys de presó per 
haver donat suport a la  tan-
cada a l’edifici del rectorat de 
la universitat el mes d’abril del 
2013. El manifest reconeix la 
tasca de recerca realitzada per 
Gassiot als Pirineus “per donar 
a conèixer les zones arqueolò-
giques d’alta muntanya”. Gassi-
ot és un dels principals impul-
sors i valedors de la declaració 
del Parc Nacional d’Aigüestor-
tes com a Bé d’Interès Arque-
ològic de la Generalitat de Ca-
talunya.

Més de 400 
persones, a la 
caminada saludable 
de Mollerussa
Més de 400 persones van par-
ticipar ahir al matí en la cami-
nada saludable de Mollerussa 
amb motiu dels actes de cele-
bració del Dia Mundial de l’Ac-
tivitat Física. La sortida es va 
fer des del parc municipal i en 
ella van prendre-hi part alum-
nes de 4t a 6è dels centres de 
primària de la ciutat i també 
els de 1r d’ESO dels instituts 
de Mollerussa, a més d’un bon 
nombre de persones a títol in-
dividual. El recorregut va ser de 
4 quilòmetres per un trajecte 
semi-urbà que va dur els parti-
cipants fins al primer pont de la 
banqueta del Canal, per retor-
nar posteriorment al punt de 
sortida.
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destinada als cultius ecològics, 
gairebé el 40% es dedica a la vi-
nya, seguit de l’olivera. Els cultius 
ecològics de vinya representen el 
25% d’aquest tipus de conreu a 
Catalunya. 

Les dades de l’estudi confir-

men la tendència a l’alça de la 
producció agrària ecològica. En-
guany s’ha produït un increment 
del 16,8% de la superfície, asso-
lint les 200.749 hectàrees, més 
del doble de les que hi havia fa 5 
anys. També han augmentat els 

operadors ecològics inscrits en 
3.543, un 9,4% més que l’any an-
terior. El secretari general d’Agri-
cultura, Ramaderia, Pesca i Ali-
mentació, David Mascort, va dir 
que durant aquest any hi ha ha-
gut un “augment considerable” 
de tots els indicadors.

Un dels altres indicadors a 
destacar és la facturació i el destí 
de les vendes. Durant l’any 2016, 
l’informe presenta un increment 
en el 20,6% de les facturacions 
de productes agraris ecològics, 
amb un volum de mercat total de 
438 milions d’euros. El president 
del Consell Català de la Producció 
Agrària Ecològica (CCPAE), Daniel 
Valls, explicava que quasi la mei-
tat dels operadors catalans venen 
la seva producció a Catalunya, i 
que això significa que “hi ha un 
consum que cada vegada creix 
més i una demanda que cada cop 
vol comprar més productes eco-
lògics”. Tot i això, va considerar 
que encara falta “més conscièn-
cia pròpia de consumir productes 
propis”.
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L’Associació Catalana de Comu-
nitats de Regants (ACATCOR) es 
va reunir ahir a Tremp per inter-
canviar experiències que perme-
tin ajudar a millorar la gestió del 
dia a dia de les Comunitats de Re-
gants. El president de l’ACATCOR, 
Ramon Carné, va explicar que 
aquest any encaren la campanya 
de reg amb garanties de reserva 

d’aigua suficient. Carné va afegir 
que si tot va bé, amb aquestes re-
serves en tenen per afrontar dues 
campanyes de reg sense haver 
d’estar pendent de la meteorolo-
gia. Entre els reptes de l’entitat hi 
ha la modernització dels regadius 
i la realització de nous. El presi-
dent de la Diputació de Lleida, 
Joan Reñe, va inaugurar l’acte.

Les comunitats de regants 
encaren la temporada amb 
garanties d’aigua per 2 anys
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