
UP demana al Ministeri 
la posada en marxa 
d’un pla d’arrancada 
de 10.000 hectàrees
El sindicat també demana una llei de 
preus agraris per fer front a la crisi
Lleida
ACN
Unió de Pagesos (UP) va demanar 
ahir als representants del Minis-
teri d’Agricultura, en una reunió 
a Madrid per tractar la crisi de la 
fruita dolça, la posada en marxa 
d’un pla d’arrencada de 10.000 
hectàrees, així com un ajut “de 
mínims” per combatre la greu cri-
si del sector. Així mateix, també 
volen que els preus agraris que 
Espanya subministra a la Comis-
sió Europea, es basin en criteris 
estadístics científics. Per això, 
afegeixen, s’han d’incorporar 
dins del Pla d’estadística nacional 
2021-2024, actualment en fase 
de consulta pública. El sindicat 
també els va traslladar la necessi-
tat de disposar d’una llei de preus 
agraris per fer front a la greu si-
tuació del sector.

UP va fer un estudi compara-
tiu dels preus del 2019 respecte 
dels del 2018 del préssec que pu-
bliquen setmanalment diverses 
fonts: la Comissió Europea (CE), 
el Ministeri d’Agricultura, l’Ob-
servatori Agroalimentari de Preus 
de Catalunya i Mercolleida. Per 
al sindicat, l’única que té valide-
sa estadística científica és la dels 
preus de referència de l’Observa-

El Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) 
va publicar ahir la entrada en vi-
gor de la limitació del pas de ca-
mions articulats per l’N-230, al 
seu pas per la Val d’Aran, durant 
els caps de setmana de la tem-
porada d’hivern. 

Aquesta mesura busca millo-
rar la fluïdesa del trànsit especi-
alment els divendres i diumen-
ges que està oberta l’estació de 
Baqueira Beret que és quan més 

es complica la situació en aques-
ta via. La limitació serà efectiva 
tots els divendres de l’1 al 20 
de desembre i de l’1 de gener 
fins al 5 d’abril, així com durant 
Setmana Santa, de les cinc de 
la tarda a les dotze de la nit, de 
Benavarri a la frontera francesa, 
i tots els diumenges compresos 
en les mateixes dates, de la una 
a les set de la tarda, en el sentit 
contrari.

Entra en vigor la limitació 
dels camions a l’N-230 a 
l’Aran els cap de setmana

FOTO: / La circulació es complica els cap de setmana d’hivern

Per primera vegada els rama-
ders aranesos comptaran amb 
un ajut per a compensar les 
pèrdues generades pel bestiar 
desaparegut a la muntanya per 
les inclemències meteorològi-
ques o l’atac de grans carnívors 
com l’ós. El Conselh Generau 
ha obert ja la convocatòria de 
subvencions destinada a rama-
ders amb explotacions situades 
en zones de muntanya amb di-

ficultats especials. Aquesta línia 
d’ajuts vol compensar la sortida 
prematura del bestiar gran de la 
zona de pastures o la pèrdua del 
bestiar desaparegut. L’import 
de la subvenció en el primer cas 
serà el cost mitjà del manteni-
ment dels animals, mentre que 
l’import de l’ajuda per bestiar 
desaparegut serà del 50% del 
valor del bestiar desaparegut 
durant l’estada a la muntanya.

El Conselh Generau d’Aran 
crea uns ajuts per compensar 
el bestiar desaparegut

MIÉRCOLES 22 DE ENERO DE 2020 | COMARQUES 19

FOTO: / Imatge d’un treballador collint prèssecs al Segrià

El Patronat de Turisme de la Di-
putació de Lleida, amb la marca 
Ara Lleida, participa del 22 al 26 
de gener a la 40a edició de la Fi-
ra Internacional de Turisme-Fitur 
2020 de Madrid per promocionar 
tota l’oferta de turisme que pro-
posa la demarcació com ara la 
neu, el turisme actiu i els esports 
d’aventura, la natura, els produc-
tes culturals i la gastronomia, 
com també el patrimoni natural 

i cultural del conjunt del territo-
ri que ha estat reconegut per la 
UNESCO com a Patrimoni Mundi-
al o bé amb altres segells interna-
cionals, com a grans eixos.

El Patronat de Turisme hi parti-
ciparà dins l’estand de Catalunya 
de l’Agència Catalana de Turisme, 
amb l’espai ‘Pirineus’, on hi haurà 
representats els consells comar-
cals de l’Alt Urgell, l’Alta Ribagor-
ça, la Cerdanya, el Pallars Jussà, el 

El Patronat de Turisme porta 
a Fitur tota l’oferta turística  
de la demarcació de Lleida

Pallars Sobirà i el Solsonès, i amb 
l’espai ‘Terres de Lleida’, amb la 
participació dels consells comar-
cals de les Garrigues, la Noguera, 
el Pla d’Urgell, la Segarra, el Se-
grià i l’Urgell. La Val d’Aran hi té 
un espai propi amb les marques 
de Pirineus i Terres de Lleida, 
respectivament, dins l’estand de 
l’Agència Catalana de Turisme.

El president de la Diputació, 
Joan Talarn, assistirà avui a la 
jornada d’inauguració de Fitur, 
acompanyat per la vicepresiden-
ta del Patronat de Turisme, Rosa 
Pujol. El conjunt de les comar-
ques de Lleida estaran represen-
tades a Fitur, on mostraran tota la 
seva oferta turística. FOTO: Patronat de Turisme / L’estand de Catalunya ja està a punt

tori agroalimentari de preus de 
Catalunya. Mentre que les dades 
sobre préssec de què disposa la 
CE per a Espanya només indiquen 
una caiguda del preu del 3%, les 
que recull el Ministeri i que no-
tifica a la CE indiquen una cai-
guda del 6%, les de Mercolleida, 
un 23%, i les de l’Observatori, del 
27%. Si la xifra de la caiguda del 
preu és del 3% o del 6%, la Co-
missió Europea no ho considerarà 
una situació de pertorbació de 
mercat, però un 27% de caiguda 
de preu sí que l’obligaria a aplicar 
mesures extraordinàries, tal com 

marca la normativa de la PAC. El 
sindicat també ha insistit a dema-
nar mesures fiscals i de finança-
ment del capital circulant als re-
presentants del Ministeri per tal 
que els fructicultors puguin fer 
front a les despeses de la cam-
panya, així com un pla d’arren-
cada de 10.000 hectàrees que 
permetria retirar immediatament 
i durant uns quants anys 300 mi-
lions de quilos del mercat i esta-
bilitzar la producció europea per 
sota dels 4.000 milions de quilos, 
llindar que si es sobrepassa impli-
ca greus crisis de preus.
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