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AGRICULTURA REGADIUS 

El Garrigues Sud ja dedica més de 75 
hectarees al cultiu de tOfona negra 
Als municipis de Bellaguarda, Bovera i la Granadella, algunes ja en producció ll 
Els agricultors necessiten carnet de tofonaire per a la recol·lecció 

Finca plantada d'alzines dedicades al cultiu de la tofo na negra. 

MARfA MOLINA 
1 BELLAGUARDA 1 El reg del Garri
gues Sud ja té més de 75 hec
tfuees dedicades al cultiu de la 
tofona negra per diversificar la 
producció i com a alternativa a 
les oliveres i ametllers. Segons 
fonts del sistema de regadiu, 
unes 40 hectarees estan distri
bu'ides en finques de Bellaguar
da, 30 a Bovera i prop de 6 a la 
Granadella. 

Les explotacions que van co
men<;ar a produir-la en camps 
d'alzinars fa uns quinze anys 
ja en recullen els cultius, jaque 
és el temps necessari per a les 
primeres collites, mentre que 
altres que van decidir dedicar 
finques a aquest bolet fa dos o 
tres anys esperen poder iniciar 
la recoHecció en les temporades 
vinents. 

Al tractar-se de tOfona d'hi-

MUNICIPIS INICIATIVES 

vern, es cull entre el 15 de no
vembre i el15 de mar<; i, segons 
els agricultors dedicats a aques
ta varietat, cal tenir el carnet 
de tofonaire que expedeix la 
Generalitat, malgrat ser els pro
pietaris deis terrenys. 

El Martí, un jove pages de 
Bellaguarda, assegura que "fa 
temps que la família va intro
duir aquesta varietat quan les 
finques encara eren de seca i de 
la recoHecció s'encarrega una 
empresa d'un familiar queja té 
el permís necessari. Es un cul
tiu que, per com és de cotitzat 
i reclamat en el sector culinari, 
obre grans expectatives", va 
indicar. La previsió és plantar 
més hectarees de les 8 que ara 
dediquen a aquest bolet. Tam
bé han introdui:t el cultiu de la 
vinya a la seua explotació. 

Perla seua part, Josep No-

Energia solar per a una 
residencia de Tarrega 
REDACCIÓ 
1 TARREGAI La Llar d'Avis del Car
me de Tarrega es convertira en 
una residencia pionera en l'ús 
d'energia solar pera autocon
sum. Ho fara de la ma d'Imar
tec Energía i preveuen generar 
55.650 kWh anuals, aproxima
dament un 55% del seu consum. 
El centre ja va desplegar plaques 
per a l'aigua calenta i el seu ge
rent, Xavier Camps, va dir que 
"ens preocupa la sostenibilitat". 
La instal·lació, que es preveu que 

estigui llesta a comen<;aments 
d'estiu, suposa una inversió 
de 40.000 euros que preveuen 
amortitzar en un termini d'en
tre 5 i 6 anys. L'alcaldessa, Alba 
Pijuan, va celebrar la iniciativa 
i va animar les empreses a fer 
aquest pas. Segons Pijuan, "no 
és només l'estalvi economic sinó 
la sostenibilitat que hi ha al dar
rere". Va avan<;ar que treballen 
per aconseguir fons europeus 
Next Generation i instaHar pla
ques en edificis municipals. 

Albert Nogués a la finca dedicada a la tofona a Bellaguarda. 

gués va comen<;ar a plantar to
fo na negra fa dos o tres anys 
també a Bellaguarda. Consi
dera que és una alternativa de 
futur per a les generacions que 
el rellevaran ja que el seu fill 
Albert s'incorporara aviat al 
sector com a jove agricultor. 

El2019 hi havia a Catalunya 

467 hectarees plantades de to
fona, de les quals 66 esta ven en 
regadiu. Rer.resenta una pro
ducció de 8 tones. 

Per la seua part, el Segar
ra-Garrigues espera els resul
tats del cultiu de tOfona a la 
finca experimental de Maials 
per introduir-la. 

"És com plantar 129 arbres a l'any" • Isidre Alférez, de !'empresa 
Imartec Energía, va dir que amb la instaHació de les plaques, "la re
sidencia deixara d'emetre 21.425 quilos de C02 a l'any, com si plantés 
cada any 129 arbres". A la imatge, l'acte de presentació del projecte. 

SERVEIS 

Aitona 
restableix 
l'aigua de boca 
1 AITONA 1 L'ajuntament d'Ai
tona va restablir ahir a la nit 
el subministrament d'aigua 
de boca després d'una set
mana d'obres per reparar 
les esquerdes del diposit en 
que els velns no han pogut 
beure de l'aixeta (vegeu SE
GRE del 29 d'abril). Segons 
fonts del consistori, encara 
que les obres van finalitzar 
fa tres dies, ha calgut espe
rar 72 hores més perque els 
treballs a la instal-lació es 
poguessin assecar, a més de 
realitzar les actuacions de 
desinfecció i ompliment del 
diposit, van afegir. 

MUNICIPIS 

NautAran 
ofereix a l'estiu 
1 O llocs de treball 
1 NAUT ARAN 1 Naut Aran ha ini
ciat un procés de contrac
tació de personal temporal 
pera l'estiu. S'encarregaran 
de dur a terme treballs de 
manteniment com la neteja 
d'espais públics, jardinería 
o pintura. En total s'oferi
ran 10 places i els interes
sats poden enviar els seus 
currículums fins divendres. 

D'altra banda, ja s'han 
afegit a la plantilla de 
l'ajuntament sis persones 
que exerciran les funcions 
de forestals per al control i 
millora deis espais naturals 
del municipi. 

INICIATIVES 

Tremp revitalitza 
els carrers 
comercials 
1 TREMP 1 L'ajuntament de 
Tremp ha posat en marxa 
un projecte de revitalitza
ció de les zones comercials 
de la capital. 

El principal objectiu de 
la iniciativa és facilitar la 
reactivació de locals en de
sús i millorar la imatge deis 
carrers així com minimitzar 
l'impacte de la discontinultat 
comercial. · 

També s'han retolat vi
trines amb informació d'in
teres sobre els productes de 
proximitat de la comarca 
com són el codony i el cor
der del Pallars. 
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