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Tremp presenta 
les varietats 
d'olivera del 
Pallars Jussà 
L'Ajuntament de Tremp pre
sentarà l'estudi de varietats 
autòctones d'olivera del Pallars 
Jussà que ha realitzat a través 
del seu programa de dinamit
zació del sector agroalimentari 
del Pallars Jussà, Al teu gust, 
aliments del Pallars i en coope
ració amb diferents entitats del 
territori públiques i privades, 
principalment l'Associació de 
Productors d'Oli del Pallars. La 
presentació anirà a càrrec de la 
investigadora responsable de 
I'IRTA, Antònia Ninot, que tam
bé va dirigir l'anterior prospec
ció realitzada l'any 2016. 

Conveni entre 
la Diputació 
i l~sociación 
de Municipios 
del Olivo 
La Diputació de Lleida, a 
través del Patronat de Pro
moció Econòmica, signa
rà un conveni d'adhesió a 
I'Asociación Española de 
Municipis del Olivo, amb 
l'objectiu de refermar el 
seu compromís amb el 
món de l'oli d'oliva i entrar 
a formar part d'una xarxa 
que treballa per preservar 
i fomentar la cultura de 
l'oli d'aquells municipis en 
els quals la producció d'oli 
d'oliva sigui una activitat 
fonamental de l'economia 
local. 

Ajuts per millorar 
la competitivitat 
agrària i mitigar 
el canvi climàtic 

El Departament d'Agricultura 
ha aprovat ajuts per 4,1 milions 
a 200 explotacions agràries per 
invertir en la millora de la com
petitivitat agrària i en la mitiga
ció del canvi climàtic. Aquest 
segon grup d'expedients s'afe
geix al primer que va aprovar la 
conselleria per a aquestes dues 
línies i suma en total 15,2 mili
ons d'euros en ajuts. La majo
ria d'inversions auxiliades en la 
convocatòria 2020 es localitzen 
principalment a la demarcació 
de Lleida. 

Preveuen que la fruita de 
pinyol caigui un 34% a Lleida 
respecte als últims cinc anys 
A fru cat vincula la forta baixada de la producció a 
les gelades que han tingut lloc durant la primavera 
Lleida 
ACN 

Les gelades d'aquesta primavera 
faran caure la producció de prés
sec i nectarina un 11% a Lleida 
respecte a l'últim any i un 34% 
respecte a la mitjana dels darrers 
cinc anys, unes xifres que mar
quen les dades del conjunt del 
país, segons les previsions d'Afru
cat i el Departament d'Agricultu
ra. 

Però no només hi haurà menys 
producció a Catalunya sinó que 
aquesta caiguda es dona de for
ma generalitzada entre els països 
productors europeus, una situa
ció que fa esperar enguany uns 
preus "raonables i correctes". 
Afrucat preveu que es reduiran 
les exportacions de fruita de pi
nyol fora de la Unió Europea per 
cobrir la demanda interna. La da
vallada de producció també com
portarà que es necessiti entre un 
30 i un 40% menys de mà d'obra 
que en una campanya normal. 

La collita de préssec i necta
rina serà una de les baixes dels 
darrers anys per les gelades dels 
mesos de març i abril que han 
afectat especialment les zones 
productores de Lleida i Tarrago
na, amb danys que oscil·len en
tre el 20 i ellOO%. També cal su
mar-hi la davallada de superfície 
productiva que s'ha notat a partir 
del veto rus, incentivada pel Pla 

FOTO: ACN/ Estimen que les exportacions fora la UE baixaran 

Reclamen que no arribi més gent al 
tenir menys necessitat de mà d'obra 
La caiguda de la producció tam
bé suposarà que les necessitats 
de mà d'obra siguin inferiors a 
altres campanyes fruiteres. En 
aquest sentit, Simon estima 
que es requerirà entre un 30 i 
un 40% menys de treballadors, 
entre el camp i les centrals, que 
en una campanyé! amb una pro
ducció normal. Per això, des 
d'Afrucat han fet una crida per
què "no vingui més gent" d'al-

tres punts de l'Estat per buscar 
feina a la campanya perquè les 
empreses i els agricultors ja te
nen cobertes les necessitats 
amb treballadors d'altres anys 
o amb fixes dis~ntinus que van 
contractant durant l'any. D'altra 
banda, des d'Afrucat valoren 
positivament l'inici de la vacu
nació anticovid als treballadors 
d'empreses fruiteres de Lleida i 
el Baix Segre. 

El Consell del Segrià 'fitxa' 
cinc persones per poder 
cobrir la campanya agrària 

d'arrancada que va posar en mar
xa Agricultura i que va suposar 
l'arrencada d'unes 1.300 ha de 
fruita de pinyol. 

Segons les primeres estima
cions d'Afrucat, la producció a 
Catalunya se situarà entorn de 
les 306.610 tones, respecte les 
342.682 tones del 2020 - en què 
ja va caure força la producció per 
pedregades i problemes de qua
llat i floració- i les 507.270, de la 
campanya 2019. Tot i això, si no 
es registren pedregades durant 
l'estiu, el producte tindrà una bo
na qualitat. La col lita de préssec 
i nectarina començarà enguany 
entre 4 i 7 dies més tard del que 
seria habitual. 

El director general d'Afrucat, 
Manel Simon, va àssenyalar que 
aquesta manca de producció 
préssecs i nectarines a Europa per 
la davallada productiva generalit
zada continent fa preveure uns 
preus "raonables i correctes" per 
als productors. A més, no hi ha 
solapament de collites entre les 
diferents zones productores de 
l'Estat, que també tindran menys 
fruita de pinyol. Simon estima 
que es notarà una disminució de 
les exportacions a fora de la UE 
per cobrir la demanda interna, a 
l'estat espanyol i al continent, se
guint en la línia de la campanya 
passada amb menys oferta tam
bé de préssecs i nectarines. 

El Consell Comarcal del Segrià 
ha contractat cinc persones du
rant sis mesos per tal de cobrir 
diferents necessitats durant la 
campanya agrària. Són quatre 
tècniques de perfil social i un 
xofer que estaran coordinats per 
l'àrea de Serveis Socials de l'ens 
comarcal. Tres de les contrac
tacions s'han fet mitjançant el 
Servei d'Ocupació de Catalunya 
(SOC), i les altres les ha contrac-

tat directament el consell per 
reforçar l'equip. Aquest nou 
personal ha començat a treba
llar aquesta setmana i s'afegeix 
a les dues persones de l'àrea 
d'Immigració que treballen du
rant tot l'any al Consell del Se
grià. A més, ha llogat una fur
goneta per traslladar persones 
dels diferents municipis que 
hagin de fer aïllament i no dis
posin d'un espai on fer-lo. 

FOTO: Consell Comarcal/ L'equip ha començat a treballar aquesta setmana 
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Liciten les obres del nou heliport 
de la Seu, enllestit a finals d'estiu 
L'equipament donarà servei nocturn per donar 
resposta a emergències sanitàries i forestals 
la Seu d'Urgell 
ACN 

El Departament de Territori i Sos
tenibilitat, a través d'Aeroports 
de Catalunya, ha licitat les obres 
del nou heliport H24 que s'ubica
rà al costat de l'aeroport d'Andor
ra-la Seu d'Urgell. L'equipament 
permetrà l'operació d'helicòpters 
en horari nocturn per donar res
posta a emergències sanitàries i 
forestals, servei que fins ara man
cava a la comarca de l'Alt Urgell. 

d'un servei d'emergències per via 
aèria amb cobertura H24, tenint 
en compte la proximitat d'An
dorra i la manca de solució per 
aquest tipus d'emergències. 

El nou equipament permetrà 
l'operació d'helicòpters única
ment en horari nocturn per a do
nar resposta a emergències sani
tàries i forestals, complementant 
així l'aeroport actual que permet 
l'operació d'aeronaus, incloent 
qualsevol tipus d'helicòpter, però 
només en horari diürn, entre la 
sortida i la caiguda del sol. 

S'espera que al nou heliport hi 
operi habitualment la flota dels 
serveis d'emergència catalans 
(SEM), tot i que ocasionalment 
també ho podran fer altres heli
còpters d'altres serveis estatals 
o andorrans. El pressupost dels 
treballs és de 155.000 euros i el 
temps calculat per acabar l'obra 
és de tres mesos i mig per entrar 

FOTO: ACN Part de la pista de l'aeroport d'Andorra-la Seu d'Urgell 
Amb aquesta nova infraes

tructura, durant el dia la pista 
de l'aeroport canalitzarà totes 
les operacions, mantenint el nou 
heliport inoperatiu i tancat, men
tre que durant la nit, l'aeroport 
es mantindria tancat i s'activarà 
l'heliport. 

en funcionament a finals d'estiu. 
El Departament de Territori 

i Sostenibilitat, juntament amb 
d'altres administracions, va de
cidir la construcció d'un nou he-

El bus del Parc d' Aigüestortes 
començarà a funcionar a 
partir del proper 21 de juny 
El bus del Parc Nacional d'Aigües
tortes i Estany de Sant Maurici 
començarà a funcionar el 21 de 
juny. Segueix el recorregut Pla 
de l'Ermita, Taüll, Vielha, Esterri 
d'Àneu, Espot, Sort i arriba a la 
Pobla de Segur. El servei entre la 
Pobla de Segur i el Pont de Suert 
s'iniciarà ellS de juliol, de dilluns 
a divendres, fins al 30 de setem-

bre i la resta de l'any només els 
divendres. Pel que fa al transport 
en bus de la Pobla al Telefèric de 
la Vall Fosca, s'oferirà diàriament 
des de 1'1 de juliol. Aquests tres 
transports disponibles en perío
de estival funcionaran fins al 30 
de setembre. Els excursionistes 
que volen gaudir durant el dia, 
ara ho podran fer. 

liport, situat fora del tancat de 
l'Aeroport d'Andorra-la Seu d'Ur
gell per solucionar la necessitat 
que l'Alt Urgell-i, en particular la 
ciutat de la Seu d'Urgell- disposi 

Fundació Hàbitat 3 compra 
sis pisos a la Seu per famílies 
derivades pels Serveis Socials 
La Fundació Hàbitat 3 compra
rà pròximament sis pisos a la 
Seu d'Urgell per gestionar-los 
de forma conjunta amb l'ajun
tament de la capital alturgellen
ca i destinar-los a lloguer per a 
persones derivades pels serveis 
socials. Tot plegat serà possible a 
través d'un conveni signat entre 
aquesta entitat i Habitatge i Ur-

banisme de la Seu (HIULS), que 
ha estat l'encarregada de buscar 
els habitatges. L'acord suposa un 
pas més per "garantir a la ciuta
dania el dret aJ'habitatge", tal 
com va dir el vicealcalde de la 
Seu, Francesc Viaplana i també 
permetrà que HIULS assumei
xi possibles impagaments de la 
renda de les famílies llogateres. 

Àger realitza una 
recollida de residus 
per conscienciar 
la ciutadania 

L'Ajuntament d'Àger .ha impul
sat aquesta setmana una reco
llida de residus en el marc de 
la iniciativa 'L La síndica d'Aran, 
Maria Vergés, i el vicesíndic i 
conseller d'Economia, Turisme 
i Promoció Econòmica, Juan 
Antonio Serrano, s'han reunit 

Una carnisseria 
de Vilaller rep el 
premi d'un concurs 
de llonganisses 
La Carnisseria Porté-Estop de 
Vilaller ha rebut el primer pre
mi de Llonganissa sense flo
ridura de Catalunya 2021 pel 
"nostre xorís". Se li reconeix la 
constància i el tarannà familiar. 

El Conselli Generau 
d~an es reuneix 
amb els membres del 
gremi de l'hostaleria 
La Síndica d'Aran, Maria Vergés, 
i el vicesíndic i conseller d'Eco
nomia, Juan Antonio Serrano, 
es van reunir ahir amb el presi
dent i la junta del Gremi d'Hos
taleria, Xacobe Bartolome. 

rAssociació Nereu 
apropa la salut a 
les escoles amb 250 
tallers a Lleida 
L'Associació Nereu imparteix 
tallers de promoció per a la sa
lut. Per la pandèmia s'han ha
gut d'adaptar però han pogut 
fer 250 tallers per a 300 alum
nes de la demarcació. 
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