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Pelegrí, disposat a debatre
l’ús del iodur de plata
La Diputació convoca una reunió el dia 20 per tractar la utilització
d’aquestapràctica ||Elconsellerdiuque lapropostageneradivisió

AGRICULTURAFRUITA

❘LLEIDA ❘ El conseller d’Agricultu-
ra de la Generalitat de Catalu-
nya, Josep Maria Pelegrí, va
anunciar ahir que el seu depar-
tament està disposat a reobrir
el debat sobre la utilització del
iodur de plata per minimitzar
els danys per pedregades,mal-
grat que va rebutjar posicionar-
se a favor o en contra d’aques-
ta pràctica, actualment desesti-
mada. Per aquest motiu, va in-
sistir que la seua conselleria no-
més “avala” les xarxes antipe-
dra i les assegurances agràries
com amitjans òptims per com-
batre la pedra.

El president de la Diputació
de Lleida, Joan Reñé, va anun-
ciar aquesta setmana, després
de les últimes tempestes de pe-
dra que han afectat més de
6.000 hectàrees de cultius a
Lleida, que crearà un fòrum de
debat amb alcaldes i organitza-
cions agràries per discutir aques-
ta possibilitat, però Pelegrí va
avisar que la proposta genera-
rà divisió, ja que en diverses co-
marques lleidatanes, com les
Garrigues, la Segarra i l’Urgell,
predominen els cultius de secà,
i allà temen que el iodur de pla-
ta redueixi les pluges.

Per la seua part, Reñé va con-
firmar que la primera sessió
d’aquest fòrum de debat sobre
l’ús del iodur de plata se cele-
brarà el pròxim dia 20. “Sen-
se ànim d’imposar res a ningú,
tenim l’obligació d’obrir aquest
debat”, va dir Reñé, que també
va recordar que en altres llocs
ja s’utilitza aquest sistema per
minimitzar els danys de la pe-
dra, com aAragó o França.

Pel que fa al recompte de
danys de les tempestes de di-
mecres, Pelegrí va explicar que
la Generalitat ja està en contac-
te ambAgroaseguro perquè es
facin de seguida els peritatges
de les finques.

La tempesta de dimecres va causar danys importants a Lleida.

ESMERALDA FARNELL

■ La conselleria d’Agricul-
tura de la Generalitat va pre-
sentar ahir a Lleida la nova
oficina virtual de fertilitza-
ció i tractament de dejecci-
ons ramaderes, que té com
a objectiu optimitzar els trac-
taments, reduir les zones
qualificades com a vulnera-
bles —la UE considera que
el 70% de la superfície agrà-
ria útil de Catalunya ho és—
i garantir el creixement sos-
tenible de la ramaderia.A

més, segons el conseller
d’Agricultura, Josep Maria
Pelegrí, la nova oficina vir-
tual permetrà “reduir cos-
tos”, ja que la fertilització
només dependrà de “crite-
ris tècnics”. El conseller tam-
bé va anunciar que Brus-
sel·les ha concedit una aju-
da d’1,18 milions d’euros a
la Generalitat per implemen-
tar el projecte Life+, que té
com a objectiu crear les
“granges del futur”.

Creen l’oficinavirtual degestió
dedejeccions ramaderes

Un ramat de boví, en una finca del Pallars Sobirà.

RAMADERIAASSEMBLEA
ACN

❘ SORT ❘Ramaders de les comar-
ques de muntanya reclamen
que es prenguin mesures da-
vant dels danys que causa fau-
na salvatge reintroduïda des
de les administracions, així
com que els abonin les ajudes
que els deuen.Aquestes van
ser les dos grans reivindicaci-
ons d’un grup de 53 represen-
tants de les comarques del Pi-
rineu de Lleida que es va re-
unir ahir a la nit a Sort i que
van advertir que la seua pa-
ciència s’està esgotant i que
estan disposat a mobilitzar-
se i tallar el trànsit a les car-
reteres de la zona al mes
d’agost.

Aquest col·lectiu va mani-
festar la seua voluntat d’im-
pulsar una associació de ra-
maders del Pirineu per poder
defensar les reclamacions i les
demandes d’aquest col·lectiu
de ramaders de la zona.

En aquesta línia, van mos-
trar les seues queixes pel que
consideren desídia per part
de l’Administració pública a
l’hora de controlar i regular
la fauna salvatge introduïda
per ella mateixa, que està cau-
sant problemes al seu besti-
ar. En concret, recorden que

Ramaders de la
muntanya amenacen
de tallar carreteres

s’han introduït a la zona dai-
nes, cabirols, óssos, llops, vol-
tors, guineus i cérvols.

Així mateix, es van mos-
trar especialment crítics amb
els retards en el pagament
d’ajudes per part de l’Admi-
nistració. En especial pels re-
tards en el cobrament dels su-
ports a la ramaderia ecològi-
ca.Asseguren que l’ajuda a

races autòctones estan pen-
dents des de l’any 2012. En
el cas del pagament del pro-
grama de sanitat animal obli-
gatori situen els impagaments
en els anys 2011 i 2012,men-
tre asseguren que no s’ha pu-
blicat el pla d’aquest any.

Adverteixen que si en els
pròxims dies no reben una
resposta positiva, iniciaran
mobilitzacions i talls de car-
reteres a les comarques del
Pirineu a l’agost.

MERCATS

LLOTJADEBELLPUIG

DEL 15 AL 21 DE JULIOL

Producte Cot. Dif. Unitat

AUS
Pollastre broiler blanc 1,30 +0,15 kg viu
Pollastre broiler groc 1,28 = kg viu
Gallina lleugera 0,13 = kg viu
Gallina semipesant:
1.900 a 2.100 g 0,48 = kg viu
2.100 a 2.300 g 0,51 = kg viu
2.300 a 2.500 g 0,56 = kg viu
Pesant 0,52 = kg viu
Gall 0,18 = kg viu
Pollastre sacrif. blanc 2,14 +0,22 kg can.
Pollastre sacrif. groc 1,91 = kg can.
CONILLS
Conill viu 2,05 = kg viu
Conill certificat s/c = kg viu
PORCÍ D’ENGREIX
De Lleida o normal – kg
Selecte (+ de 100 kg) – kg
De 55% + – kg
De 55 a 50% – kg
De 50 a 45% – kg

De 45 a 40% – kg.
De 40 a -% – kg.
GARRINS
20 kg – unitat
Zamora grans partides – unitat
CORDER
De 19 a 23 kg 3,50 +0,15 kg viu
De 23 a 25 kg 3,25 +0,15 kg viu
De 25 a 27 kg 3,05 +0,10 kg viu
De 27 a 29 kg 2,90 +0,10 kg viu
De 29 a + 2,65 +0,10 kg viu
OVELLA
Primera 0,45 =
Segona 0,20 =
Tercera 0,10 =

Producte Cotització

RAMADERIA ECOLÒGICA
BOVÍ (vedella) 200-240 kg+240 kg
(E) 4,81 4,57
(U) 4,57 4,33
(R) 4,48 4,24
OVÍ (corder)
20-22 kg 73,50
22-24 kg 72,03

24-+ kg 70,59
EQUÍ (poltre) 240 kg a +
(E) 4,34
(U) 4,11
(R) 4,03
CARAGOL Granja Comerç
Bover 4,25 8,50
Vinyal – –

Producte Cot. Dif. Unitat

CLAS. EUROPEA OUS BLANCS I ROSSOS
(XL) +73 1,06 = dot.
(L) 73-63 0,72 = dot.
(M) 63-53 0,65 = dot.
(S) 53 a - g 0,48 = dot.

Varietat/Calibre Mín. Màx. Unitat

CEBA (A GRANEL, SENSEMANIPULAR)
Figueres s/c s/c kg
Figueres cambra s/c s/c kg
Recas (50-80) s/c s/c kg
Recas (80+) s/c s/c kg

Producte Cot. Dif. Unitat

OLI D’OLIVAVERGE EXTRA

Oliva arbequina
A granel – – kg
Envasat – – 5l

Varietat/Calibre Mín. Màx.

AGRICULTURA
PRÉSSEC ROIG
61-67 0,60 0,70
PRÉSSEC GROC EMBOSSAT
-73 – –
PAVIA ZONA PINYANA – –
PARAGUAIÀ
61+ 0,80 0,90
75+ – –
NECTARINA GROGA
61-67 0,55 0,65
67+73 – –
73+ – –

Varietat/Calibre F.N. A.C.

PERA LLIMONERA
60+ – –
Segona passada – –
PERA MORATINI
55+ – –

PERAWILLIAMS
60+ – –
PERA BLANQUILLA – –
50+ – –
58+ – –
PERA CONFERENCE
60+ – –
65-70 – –
70+ – –
70-75 – –
75-80 – –
POMA GALA 70% COLOR
70+ – –
65+ – –
65+% – –
POMA ROJA AMERICANA
70+ – –
POMA STARKING
70-75 – –
POMA RED
70+% – –
POMA GRANNY SMITH
70+
POMA GOLDEN
70+ – –
75-80 – –

DEMANDES

Denuncien retards en
el pagament d’ajudes i
volen mesures davant la
fauna salvatge introduïda

Rosendo Manrique
Resaltado


