
Agricultura abordarà 
ja la campanya de la 
fruita al novembre
Planificarà la contractació de 
temporers o possibles arrencades
Mollerussa
ORIOL BOSCH (ACN)
El Departament d’Agricultura 
començarà a treballar ja al no-
vembre a través de reunions in-
terdepartamentals la propera 
campanya de la fruita per evitar 
les ‘’problemàtiques de sem-
pre’’. Així ho va assenyalar ahir 
la consellera Teresa Jordà que 
va avançar trobades amb Treball 
per abordar aspectes com la con-
tractació de temporers, a banda 
d’altres amb el Ministeri pel pla 
d’arrencada de fruiters i la feina 
que ja es fa des de l’Observatori 
de Preus. La consellera va par-
ticipar a l’obertura de la 23ena 
Jornada Fructícola de l’estació de 
l’IRTA a Mollerussa on assistiran 
unes 2.000 persones durant dos 
dies. S’hi presenten novetats va-
rietals de fruita dolça com per 
exemple unes pomes cruixents 
que han estat creades per la Uni-
versitat de Washington i que te-
nen molt èxit entre els consumi-
dors joves dels EUA. 

La consellera Jordà aposta per 
avançar-se ‘’al que pugui passar’’ 
i és per això que, en relació a la 
propera campanya de la fruita, 
considera que ‘’ara som a temps’’ 
per evitar les ‘’problemàtiques de 
sempre’’, per la qual cosa l’objec-
tiu del Departament és ‘’treballar 
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i abordar-les a temps’’ de forma 
conjunta amb el sector per ‘’tenir 
la millor de les campanyes possi-
bles’’. Jordà va remarcar que tot 
i que els preus no depenen del 
Departament, sí que es pot inci-
dir en altres aspectes com el dels 
temporers, i per això ja s’han pro-
gramat reunions amb el Departa-
ment de Treball per abordar-los. 
L’objectiu és ‘’muscular-nos a 
temps i treballar en perspectiva’’, 
ha remarcat la consellera, que 
també ha recordat que ja s’ha par-
lat amb el Ministeri d’Agricultura 
per plantejar una possible arren-
cada de fruiters, sempre de forma 
consensuada amb el sector. En 

relació a les crítiques d’alguna or-
ganització agrària per no avançar 
fins al desembre el pagament de 
l’ajut de la Política Agrària Comu-
na (PAC), Jordà va remarcar que 
es va pactar amb les organitza-
cions que estan a la Taula agrària, 
que són les que ‘’estan legitima-
des’’ per prendre decisions ja que 
el sector les va votar. Tal com va 
informar dimarts la conselleria, es 
va pactar que al 5 de desembre es 
pagui el 95% dels ajuts. Jordà va 
recordar que aquesta és una de-
cisió que no pren el Departament 
sol, sinó que es fa al costat de les 
organitzacions agràries que estan 
a la taula. 
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Les repetides pluges que han 
caigut al Pirineu durant la pri-
mavera passada, sumades a les 
dels darrers dies, afectaran la 
verema d’enguany a la comarca 
de l’Alt Urgell, que arrencarà a 
finals d’aquest mes. Pel que fa 
a les precipitacions registrades 
abans de l’estiu, la principal pro-
blemàtica ha estat la vinculada 

al míldiu, una malaltia produïda 
per fongs que ataquen les fulles 
i els raïms dels ceps, motiu pel 
qual ha calgut intensificar els 
controls i aplicar-hi tractaments 
preventius per tal d’evitar-ne la 
seva aparició. La gran majoria de 
les 320 hectàrees de superfície 
de vinyes de muntanya es con-
centra al Pallars Jussà.

La verema a la comarca 
de l’Alt Urgell començarà a  
finals d’aquest mateix mes

La Federació de Cooperatives 
Agràries de Catalunya preveu 
una caiguda de gairebé un 15% 
en la producció d’oli d’oliva en 
relació amb la campanya 2017-
18. Enguany, la collita se situaria 
en unes 31.800 tones, que tot i 
la davallada serien superiors a 
les 31.200 tones d’una campan-
ya mitjana. En concret, la pro-
ducció d’enguany seria d’unes 
20.000 tones a les comarques 
de Tarragona, 10.000 tones per 

Lleida i unes 1.800 tones entre 
Barcelona i Girona. La campan-
ya passada es va situar en unes 
24.000 tones a les comarques 
de Tarragona, 11.000 a Lleida i 
1.500 a Barcelona-Girona.

Antoni Galceran, responsable 
d’oli de la FCAC, explica que “ens 
trobem davant d’una campanya 
correcta a nivell productiu, tot i 
que la producció final dependrà 
de les pluges del mes d’octubre 
-sobretot en els secans”.

La producció d’oli a les 
comarques de Lleida serà 
enguany de 10.000 tones

Llum verda al 
autoconsum 
fotovoltaic per al 
sector agrícola
El Congrés de Diputats va apro-
var ahir una proposició no de 
llei d’ERC per fomentar l’auto-
consum elèctric al sector agrí-
cola ‘sense cap tipus de càrrega 
o peatge’, ja que s’entén que la 
seva generació i consum, sigui 
de manera immediata o em-
magatzemada en bateries, ‘no 
té perquè contribuir els costos 
del sistema elèctric perquè, de 
fet, no l’utilitza’.

JARC critica 
que no hi hagi 
bestreta de la PAC        
aquest mes
L’organització agrària ja havia 
traslladat a inicis d’octubre una 
petició formal al Departament 
d’Agricultura perquè fes efec-
tiva aquesta part de les ajudes 
comunitàries el primer dia que 
per normativa fos possible, és a 
dir, el 16 d’octubre. JARC des-
menteix totalment que la data 
i el percentatge acordat pels 
ajuts de la PAC sigui fruit d’un 
acord entre les organitzacions.

Campanya de 
promoció de la 
fruita per part del 
Ministeri
L’organització professional 
agrària ASAJA celebra que el 
Ministeri d’Agricultura posi en 
marxa una campanya de pro-
moció del consum de fruita 
d’os. El responsable de l’orga-
nització a Lleida, Pere Roqué, 
va assistir durant el dia d’ahir 
a la reunió a Madrid presidida 
pel secretari general d’Agricul-
tura i Alimentació, Fernando 
Miranda. 

Campanya del 
Consell de les 
Garrigues sobre 
igualtat de gènere 
El Consell Comarcal de les Ga-
rrigues, a través de l’Àrea de 
Serveis Socials i del Servei d’In-
formació i Atenció a les Dones 
(SIAD), ha posat en marxa el 
projecte “Posa’t les ulleres”, 
amb l’objectiu de sensibilitzar 
l’alumnat del cicle superior de 
primària de la comarca en te-
mes d’igualtat entre homes i 
dones, segons informà ahir el 
Consell Comarcal. 

cfarre
Resaltado
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