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FOTO: PSC/ Els dirigents socialistes van visitar ahir els Pallars 

El PSC aposta per avan<;ar 
en la internacionalització 
del turisme a la demarcació· 
El portaveu socialista a la Dipu
tació, Félix Larrosa, acompanyat 
per la diputada al Parlament de 
Catalunya i regidora de I'Ajunta
ment de Tremp, Sílvia Romero, 
van visitar els Pallars per tal de 
coneixer de primera ma !'evo
lució de la campanya turística 
2021. En el marc de la visita els 
dos dirigents socialistes es van 
reunir amb diversos empresaris 
i empresaries del sector turístic 
de la zona per valorar la campa
nya. Larrosa va apuntar que "ara 
més que mai cal avan~ar en ter
mes d'internacionalització del 

turisme lleidata. A més, cal se
guir impulsant plans de qualitat 
turística en la destinació". Una 
de les propostes que planteja 
el PSC és avan~ar en un pla per 
la competitivitat del turisme de 
muntanya que hauria de passar 
perla creació de línies d'estímul 
i de credit per la millora perma
nent de !'oferta turística lleida
tana. El portaveu provincial va 
assenyalar que "en clau interna
cional cal ter especial incidencia 
en aquells mercats madurs pel 
turisme espanyol com podría 
ser el fra nces". 

RECOMANACIÓ DE REG- ZONA llEIDA 

NECESSITATS D'AIGUA DELS PRINCIPALS CULTIUS 
(M3/HA). DEL 25 AL 31 D'AGOST 

LA TOU S MAIALS 
CULTIUS GRANADUlA ALIESA SfGU (SEGRIA) (GAUIGUES) (NOGUEA•I (SlGRIA) 

Po mera 277 261 269 290 

Perer 189 178 184 198 

Presseguer agost 189 178 184 198 

Nectanna julio! 157 148 152 164 

Panis 363 342 353 

Alfals min1m 149 140 144 156 
----

Alfals max1m 363 342 353 381 

Presseguer JUny 153 144 149 161 

Presseguer agost RDC 186 175 181 195 

Ametller (reg suport) 69 65 70 67 73 67 

Olivera ( reg su port) 66 62 66 64 69 64 

Blat 

Evapotransp1rac1ó de 
330 311 331 321 346 320 

ref. (ETo) 

Pluja efectiva o o o o o o 

Calcul realitzat amb dad es Xarxa Agrometeorologica de Catalunya del SMC, 
setmana del 18 d'agost al24 d'agost de 2021. El reg més la pluja efectiva i l'aigua 

en el sol han d' igualar els consums d'aigua del cultiu. Les da des es refereixen 
a plantacions adultes. Recomanacions per necessitats maximes d'aigua i per 

plena d1sponibil1tat d'aigua; si no hi ha dispon1bilitat, ajustar les dos1s. 
Per convertir la dosi de m'/ha a 1/arbre, dividir per 10 el valor 

de la taula i multiplicar-lo pel marc de plantac1ó. 

Per obten1r dades més específiques, consulteu l'eina de recomanacions 
de reg de RuraiCat a www.rural.net o a I'ECA Tarrega. 

FOTO: ACN/ Segons les estimacions de l'organització agraria hi haura un 30% menys de collita que el 2020 

Arrenca la recollida de 
r a metilo d/ enguany 
amb menys producció 
JARC preveu una mi llora en els preus 
tal com ja s'ha comenc;at a notar 
Lleida 
SALVADOR MIRET (ACN ) 

Productors del Segria han donat 
el tret de sortida a la collita de 
l'ametlla amb la recoHecció de 
varietats més primerenques. La 
campanya arriba marcada per un 
descens de producció provocat 
perles gelades de principis de la 
primavera pero també s'hi han 
sumat problemes de quallat del 
fruit. Segons les estimacions de 
JARC, enguany hi haura un 30% 
menys de collita respecte a la 
campanya passada, tanta lleida 
com a Tarragona. L'organització 
agraria confía que aquesta da
vallada productiva a Catalunya, 
pero sobretot la que s'espera a 
la zona de California, principal 
productora mundial d'ametlla, es 
traduira en un repunt deis preus, 
tal com ja s'ha comen~at a notar 
amb les cotitzacions de les darre
res setmanes. 

Aquesta setmana ha comen
~at la collita de l'ametlla en mu
nicipis com és el cas d'Aspa (Se
gria). En concret, s'han comen~at 
a recollir varietats més primeren
ques desenvolupades per I' IR
TA com ara la Vayro, Marinada, 
Constanti o Tarraco en parceHes 
de reg i arbres joves. A partir de 
la setmana vinent ja es preveu 
comen~ar a collir en algunes zo-

FOTO: ACN/ Detall de les ametllesde la varietat Vayro en una finca d'Aspa 

nes la marcona i, a partir de la 
segona setmana de setembre, les 
comunes i la llargueta i altres va
rietats autoctones. 

La campanya de l'ametlla esta 
marcada per un descens de pro
ducció perles gelades primaverals 
que es van registrat pels volts de 
Sant Josep quan molts ametllers 
enguany ja havien florit. 1, és que 
les nevades que va deixar el tem
poral Filomena al gener, seguides 
per ün fina l d'hivern amb tempe
ratures molt calides, van avan~ar 
la floració deis arbres respecte al 
que seria habitual. Així mateix, els 
efectes de les gelades i la calor de 
la primavera també van compor-

--- ----------

tar problemes de quallat del fruit. 
El responsable de la fruita seca 

de JARC, Siseo Esquerda, preveu 
que la producció d'ametlla sera 
un 30% inferior a la campanya 
anterior. Els danys de les gelades 
s'han notat especialment en plan
tacions situades en zones fondes. 
Tot i aixo, l'ametlla que ha quedat 
als arbres presenta un bon gra ja 
que les pluges de la primavera 
van contribui r al creixement del 
fruit. D'altra banda, Esquerda po
sa de relleu que la superficie de
dicada al cultiu de l'ametller va 
en augment a Catalunya cosa que 
indica que "és un cultiu amb molt 
futur". 
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