
Destinen 1.385 milions per 
modernitzar el regadiu dels 
Canals d’Urgell i de Pinyana
El Govern també destina fons a la renovació del 
Canal Aragó i Catalunya i als de conques internes
Barcelona
ACN
El Govern vol destinar 3.900 mi-
lions d’euros a la transformació 
del sector agroalimentari cap 
a l’economia verda fins al 2032 
(deu projectes que s’han de fi-
nançar en gran part amb els fons 
europeus de reconstrucció), en-
tre els que destaca una partida 
de 1.385 milions d’euros per mo-
dernitzar els regadius.

Aqueta és la partida amb més 
pressupost, la meitat dels quals 
es volen executar abans del 2025. 
El projecte inclou la modernit-
zació del Canal d’Urgell (que ja 
compta amb un ambiciós pro-
grama de modernització aprovat 
pels regants l’estiu passat), a més 
dels regadius de Tremp, Pinyana 
i Aragó-Catalunya i dels de les 
conques internes. Durant la pre-
sentació del pla, la Consellera 
d’Agricultura, Teresa Jordà, va as-
segurar que la modernització del 
Canal Segarra-Garrigues no s’in-
clou en aquestes actuacions per-
què forma part del pla d’infraes-
tructures i continua “en marxa”. 

A banda del regadiu, en el 
pla presentat ahir tenen un trac-
tament prioritari els projectes 
vinculats a la cohesió territorial 
i al despoblament, a la transi-
ció energètica i a la creació de 
cadenes de valor basades en la 
bioeconomia. Alguns d’aquestes 
actuacions preveuen instal·lar 
panells fotovoltaics, prevenció 
de malbaratament alimentari, 
promoure els tractaments en 
origen de les dejeccions ramade-
res, substituir els combustibles 
fòssils per biomassa, impulsar la 
ramaderia extensiva o crear un 
banc de barques de pesca públic. 
També es volen destinar recursos 
al foment de les noves oportuni-
tats de negoci, a la promoció de 
la producció sostenible, a l’impuls 
de la innovació en petites i mitja-
nes empreses i a la transformació 
digital i l’agricultura de precisió.
Els dos projectes que gestionarà 
Territori volen preservar els eco-
sistemes i la biodiversitat i el trac-
tament d’aigües subterrànies.

Pintades amb 
to amenaçant 
a un ramader 
de Juneda

La Seu d’Urgell 
tindrà la gestió 
de la Unitat 
d’Escolarització

GAP Cooperativa va denunciar 
ahir les pintades “amb con-
tingut amenaçador” que van 
aparèixer la nit del 17 de juliol 
a la façana de la casa d’un ra-
mader de Juneda (Garrigues). 
En concret, s’hi poden llegir 
missatges com ara “maltracte 
animal” i “t’estem vigilant”. Se-
gons va apuntar, l’entitat rama-
dera sospita que aquest “nou 
atac” contra els ramaders po-
dria ser obra de “persones su-
posadament vinculades amb 
grups animalistes”. 

El ple de l’Ajuntament de la Seu 
d’Urgell va aprovar ahir per 
unanimitat el conveni de col·la-
boració entre el Departament 
d’Educació i el consistori per a 
la gestió de la Unitat d’Escola-
rització Compartida (UEC) du-
rant el proper curs acadèmic 
2020-2021. Amb l’aprovació 
d’aquest acord entre ambdu-
es administracions, la regido-
ra d’Educació de la Seu, Núria 
Tomàs, va afirmar que “des 
de l’Ajuntament fem una nova 
aposta per l’educació inclusiva 
per garantir oportunitats de 
formació a tots els i les joves”.  
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El Segrià ha començat la colli-
ta de la pera Blanquilla 15 dies 
abans de l’habitual. Aquesta 
campanya s’espera un descens 
en la producció del 6%, amb 
una collita estimada d’unes 
9.750 tones a Catalunya, se-
gons Afrucat i Agricultura. A 
Lleida, el descens en Blanquilla 
també serà d’un 6%, amb una 
previsió de 9.630 tones. Aques-
ta disminució es deu a les ge-
lades i pluges de la primavera, 
que n’han afectat el quallat i la 
floració, a més de la pedregada 
de juny. D’altra banda, Afrucat 
i Energy Tools rubriquen un 
acord per reduir el cost del re-
but elèctric pel sector fruiter.

El Segrià inicia 
amb 15 dies 
d’antel·lació 
la collita de la 
pera Blanquilla

FOTO: Josep Cabré / S’estima un descens del 6% de la producció

Boya insta tractar 
el finançament de 
la sanitat aranesa 
amb Torra i Vergés

El síndic d’Aran, Francés Boya, 
ha demanat una reunió amb 
el president de la Generalitat, 
Quim Torra, per abordar temes 
relacionats amb l’aranès, la sa-
nitat i el desenvolupament ru-
ral. El síndic ha exposat en una 
carta la “complexa” situació 
que travessa la sanitat aranesa 
i la “dificultat” de fixar professi-
onals al territori. Boya lamenta 
que, “malgrat haver incremen-
tat els serveis” el seu “infrafi-
nançament” es manté en xifres 
similars a les del 2009. El síndic 
demana al president solucio-
nar aquesta problemàtica “tan 
aviat com es pugui” amb vista a 
possibles rebrots de Covid-19 i 
insta a fer-ho de forma urgent.

FOTO: ACN / Pere Aragonés, Teresa Jordà i Damià Calvet van presentar el pla per transformar el sector agrari
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