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Aquest agricultor de Torres mostra un sarpat de granís hores després de la tempesta.

La pedra famalbé la fruita de prop de 2.000
hectàrees del Segrià, Pla d’Urgell i Garrigues
Segons les primeres estimacions del conseller Pelegrí, que reclama a Agroseguro rapidesa i peritatges
ajustats a les pèrdues || La poblaciómés afectada, en principi, és Torres de Segre

AGRICULTURAFRUITA

❘ LLEIDA ❘ Una tempesta de pedra
va arrasar ahir diverses poblaci-
ons del pla de Lleida i va causar
danys a cultius d’entre 1.500 i
2.000 hectàrees, segons les pri-
meres estimacions. La pedra, de
petites dimensions i molt barre-
jada amb aigua, va descarregar
en municipis del sud del Segrià,
el nord de les Garrigues i el Pla
d’Urgell, encara que, segons les
valoracions inicials, el terme on
es van concentrar bona part dels
danys més greus ésTorres de Se-
gre, especialment en la produc-
ció de préssecs, paraguaians i
nectarines primerenques. El con-
seller d’Agricultura, Josep Ma-
ria Pelegrí, va demanar ahir a
Agroseguro rapidesa en els pe-
ritatges, que aquests s’ajustin als
danys causats pel granís i que
s’indemnitzi per les pèrdues a
tota la fruita que no pugui des-
tinar-se al mercat.

La intensa tempesta causant
dels danys va començar a les
14.00 hores. El granís va anar
acompanyat de molta aigua i de
fort aparat elèctric. La zona més
afectada és una franja en la qual
hi ha inclosos els municipis de

Soses,Torres de Segre i Sunyer,
que serien els més afectats,
d’acord amb les primeres valo-
racions, segons fonts d’Agricul-
tura. En altres poblacions com
Seròs,Alcarràs, Massalcoreig o
Aitona, les primeres informa-
cions de les quals disposava el
departament apuntaven menys
quantitat de granís, a més de re-
duït diàmetre, sempre barrejat
amb molta aigua.

També es van registrar danys
en municipis com ara Juneda i
no se’n descartaven a Castell-
dans.Al terme deTorregrossa, a
la zona de Margalef, pròxima a
Juneda, s’apreciaven ja ahir fe-
rides a cireres, així com cops a
pomes.

Valoracions

Alguns agricultors apuntaven
que hi havia fruites que tenien
vuit i fins a deu cops per la pe-
dra i en els punts on el granís va
ser més intens fins i tot s’apreci-
aven danys a la pell dels fruits.
Amés, caldrà esperar per fer va-
loracions en profunditat davant
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del perill de craking al paragua-
ià. La pedra va ser de petites di-
mensions, similar a pèsols.
Aquest fet i que estigués bar-
rejada amb aigua pot fer que els
danys puguin apreciar-se més i
millor a mesura que maduri la
fruita.

Amb tot, el conseller Pelegrí
va visitar ahir la zona i es va re-

unir aTorres de Segre amb or-
ganitzacions agràries, coopera-
tives i alcaldes de poblacions
afectades.

Pelegrí va contactar ambAgro-
seguro i va demanar peritatges
ràpids i ajustats. “Si visiten un
camp dilluns, per posar un exem-
ple, i han de tornar-hi divendres
perquè s’hi aprecien més danys,
ho hauran de fer”, va assegurar
el conseller.

Així mateix, va recordar als
pagesos la importància de con-
tractar l’assegurança i del sis-
tema de xarxes antigranís, la ins-
tal·lació de les quals es pot in-
cloure als plans de modernitza-
ció.

ALTRESCONSEQÜÈNCIES

Vall de Cardós
❚ Les intenses precipitacions que
van descarregar ahir a diferents
punts de la geografia de la pro-
víncia va obligar els Bombers a
diverses actuacions. Una va tin-
dre lloc al carrer Serradell a la Vall
de Cardós, on entrava aigua en
un pis.

Juneda

❚ Una altra de les actuacions per
part dels Bombers va tindre lloc
a la localitat de Juneda. En
aquest cas, el problema s’havia
registrat a una casa del carrer La
Font, al sortir aigua d’un desai-
güe.

Lleida

❚ També va ser necessària la in-
tervenció demembres del cos de
Bombers a la capital del Segrià.
En aquesta ocasió no va ser pro-
vocada per problemes a cap ha-
bitatge, sinó que van haver de
procedir a retirar branques d’un
arbre del carrer Cerdanya.

TORRES DE SEGRE

Alguns agricultors
calculaven ja ahir que
tenien danys de fins al
90% de la fruita

Nectarines colpejades i amb la pell danyada a Torres de Segre.
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Els danys són evidents en aquestes fruites a Juneda.

JOAN GÓMEZ

Cañete adverteix del problema de la
convergència a la nova PAC
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Entrevista amb el director de la
banca minorista del Popular
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■ La neu va tornar a fer acte
de presència ahir al Pirineu i
va emblanquir les muntanyes
d’Esterri, PortAiné i també
va nevar a la Bonaigua. Se-
gons l’estació meteorològica
de Sort, les nevades,molt poc
importants, es van registrar a
les cotes que ronden els 2.000
metres d’altura, encara que
després van continuar a co-
tes més elevades.També es va
produir una baixada en les
temperatures respecte al dia

anterior de 2 o 3 graus, que
al Pirineu seran de 3 o 4 graus
avui.

Pel que fa a les precipitaci-
ons d’ahir, la pluja va deixar
prop de 27 litres per metre
quadrat a diversos punts com
Alcarràs durant la tempesta
de la tarda, a Maials gairebé
20 i aAitona 17,3.A Lleida
es van arribar a acumular
12,8 litres per metre quadrat,
21 al Montsec i 20 a Cama-
rasa.

Nevaa2.000metres i 27 litresper
metrequadrataAlcarràs
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En algunes finques es
podien veure peces de
nectarina i préssec amb
deu impactes de granís
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