
L’Aran ‘falca’ la innovació al 
territori per ser referent en 
tecnologia i atraure talent
Presenta un ‘hub’ rural per a zones de muntanya 
per reactivar les seves activitats econòmiques
Vielha
REDACCIÓ
La Val d’Aran defensa la inno-
vació des del territori com a ga-
rantia de futur. Per això, ahir el 
síndic d’Aran, Francés Boya, i la 
vicepresidenta 4a del govern de 
l’Estat i ministra de Transició Eco-
lògica i Repte Demogràfic, Teresa 
Ribera, van presidir la presenta-
ció del HUB d’innovació rural per 
a zones de muntanya que se situ-
arà a la Val d’Aran, una proposta 
pionera per a impulsar la innova-
ció des del territori.

“La Val d’Aran vol ser un refe-
rent en l’àmbit de la innovació, la 
tecnologia i la retenció i atracció 
del talent en les zones de munta-
nya i la implementació d’aquest 
HUB d’innovació rural és un pas 
molt important per a aconseguir 
aquest objectiu”, va afirmar el 
síndic d’Aran, Francés Boya, afe-
gint que: “El món rural necessita 
impulsar noves iniciatives per a 
reactivar les activitats econòmi-
ques dels seus pobles de munta-

nya, que segueixen la tendència 
de convertir-se en llocs on la po-
blació envelleix i on viu cada ve-
gada menys gent jove”.

Durant la seva intervenció, 
la vicepresidenta va destacar el 
compromís i voluntat d’acom-
panyament del Ministeri per a 
la Transició Ecològica i el Repte 
Demogràfic amb aquest projec-
te: “És enormement estimulant 
participar en el procés d’aquest 
model que servirà per a inspi-
rar models de desenvolupament 
molt més diversificats i cohesio-
nats que ens ajudaran a recupe-
rar l’equilibri territorial”.

Ribera va emfatitzar també 
en la importància “d’escoltar les 
propostes dels joves ajudant a 
que desenvolupin els seus pro-
jectes personals i professionals 
visquin on visquin, i comptar amb 
la participació de tots els actors 
del territori, apostant per models 
d’innovació equilibrats que ente-
nen la importància del seu capi-
tal natural. Aquesta iniciativa que 

presentem avui pot ser una ini-
ciativa il·lustradora del futur res-
ponsable, sostenible, equilibrat 
que tots volem”.

Aquest HUB d’innovació en zo-
nes de muntanya, que se situarà 
a Vielha, serà un espai on star-
tups, emprenedors i grans em-

preses es reuniran i fomentaran 
el treball col·laboratiu, la co-cre-
ació i l’aprenentatge. 

Consistirà d’un espai de 
networking on generar oportu-
nitats de negoci centrades en el 
món rural nacional i internacio-
nal.
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La campanya de recollida de la 
poma al Pla d’Urgell, l’Urgell, la 
Noguera i el Segrià ha comen-
çat enguany amb una previsió 
d’un 3 o un 5% menys de pro-
ducció, depenent de l’explota-
ció, segons va explicar ahir Pere 
Roqué. Amb dades d’Afrucat, es 
preveu un descens del 4% de la 
producció de poma a Europa res-
pecte a la mitjana dels darrers 3 
anys (un -1% respecte a l’any pas-
sat), amb una collita esperada de 
10.711.000 tones. Baixa el Grup 
de les Golden amb un -10%, -6% 
en la varietat Fuji, -2% per a la po-
ma Granny Smith i les Gales pu-
gen un 7%.

Per països, destaquen les cai-
gudes de producció respecte a 
la passada campanya de França 

(-13%), Hongria (-23%), Portugal 
(-15%), Espanya (-16%), Àustria 
(-17), mentre que Polònia, que 
en la passada campanya va caure 
fins a un 40%, recupera en part el 
seu potencial amb un increment 
del 17%. En general s’espera una 
producció similar a la de la cam-
panya passada amb unes xifres 
que la situen com la segona pro-
ducció més baixa dels darrers 8 

Preveuen una caiguda d’entre 
un 3 i un 5% en la campanya de 
la poma d’aquesta temporada

anys. 
Cal tenir en compte que la 

campanya d’enguany va 10 dies 
avançada respecte a la de l’any 
anterior i que finalitzarà al mes 
de setembre. A la campanya d’en-
guany s’hi ha de sumar també la 
incertesa per la crisi del corona-

virus. A principis del mes de juny, 
Joan Serentill, president del Co-
mitè de llavor d’Afrucat, va des-
tacar la prudència a la que “ens 
empeny la situació causada per 
la Covid-19 i les possibles afecta-
cions que pugui tenir en els mer-
cats internacionals a partir d’ara”. 

FOTO: P.R./ El descens de producció dependrà de cada explotació  

Va 10 dies 
avançada 
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l’anterior 

Totook guanya 
el premi Jove 
Emprenedor del 
Pallars Jussà

Guillem Pedra, fundador de 
l’empresa Totook, ha estat el 
guanyador d’una estància gra-
tuïta de sis mesos als despat-
xos del Centre d’Empreses In-
novadores del Pallars Jussà. En 
l’edició d’enguany del premi 
Jove Emprenedor, a banda de 
la dotació econòmica al gua-
nyador del projecte, també es 
sortejava aquesta estància. Jo-
sep Maria Mullol, president del 
Consell l, diu que desenvolupar 
l’activitat laboral en aquestes 
instal·lacions afavoreix, entre 
altres, la creació d’una xarxa de 
professionals, de la comarca i 
propera.

Tremp celebra la 
seva Festa Major 
amb espectacles per 
a tots els públics

Borges ‘acomiada’ 
les rebaixes d’estiu 
aquest dissabte 
amb el ‘remat final’

La Seu recupera el 
mercat després de 
la millora sanitària

La Festa Major 2020 arriba a 
Tremp del 4 al 8 de setembre. 
Tot i els entrebancs sorgits per 
les circumstàncies de la Co-
vid-19, Tremp presenta la Festa 
Major 2020 amb un programa 
de festes complet, al qual no 
faltaran espectacles i activitats 
per a tots els públics com ara 
concerts d’orquestres, teatre, 
sessions de Dj’s locals, espec-
tacles infantils entre altres, tot 
amb mesures de seguretat. 

Aquest dissabte, 29 d’agost, 
des de les 9 fins a les 14 ho-
res, de forma ininterrompuda 
tindrà lloc el mercat d’últimes 
rebaixes d’estiu, anomenat 
popularment “el remat final”. 
El mercat està organitzat per 
l’Agrupació de Comerciants.

A partir del pròxim dimarts 1 
de setembre torna a organit-
zar-se el mercat setmanal de 
la Seu d’Urgell, després que els 
resultats del cribratge massiu a 
la població que s’estan portant 
a terme aquesta setmana a la 
ciutat estan donant resultats 
“força favorables”. 
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