
El Teatre de L’Amistat de Mo-
llerussa va estar ahir obert fins 
les 10 de la nit en una nova edi-
ció, la setena, de la Marató de 
Donants de Sang que, que té com 
a lema La superexperiència de do-
nar sang. Molt més del que dones 
amb el qual es vol incentivar a la 
població a gaudir de la vivència 
de ser donant de sang. 

El Teatre 
L’Amistat acull 
una Marató    
de Sang

Àger estrenarà el dia 
28 la primera sala de 
tot l’Estat que permet 
conèixer els cels foscos
Estarà dins del complex del Centre 
d’Observació de l’Univers (COU)
Lleida
REDACCIÓ
El dia 28 de juny s’inaugurarà el 
nou espai d’Exposicions del Cen-
tre d’Observació de l’Univers 
(COU) a Àger (la Noguera), amb 
una superfície de 280 m² i que 
contempla tres espais exposi-
tius: Espai Recepció, que donarà 
a conèixer el Parc Astronòmic 
Montsec, les investigacions que 
s’hi duen a terme, les institucions 
internacionals amb les quals té 
relació i altres entitats científi-
ques. Espai Univers, on es mos-
traran les eines utilitzades pels 
investigadors en el coneixement 
de l’univers, i on els visitants tin-
dran l’oportunitat de comprovar 
la possibilitat d’observació més 
enllà de la llum visible, gracies a 
diferents telescopis que treba-
llen amb longituds d’ona. També 
es donaran referències espacials 
i temporals bàsiques per tal de 
mostrar on som, com es va ori-
ginar l’univers, com evolució i 
quins són els seus components.  
que provocarà una nova mira-
da a l’Univers. Espai Starlight-Cel 
Fosc, és una sala que facilitarà 
que els visitants es submergei-
xin en l’experiència singular dels 
cels foscos. Destaca aquest últim 
espai “per ser la primera instal·la-
ció d’aquest tipus que es realit-

za a Espanya i que constitueix 
un espai d’experiències sobre el 
cel fosc on valorar la importàn-
cia de veure els estels”. La Sala 
Starlight-Cel Fosc comptarà amb 
seccions com: el Montsec Reser-
va i Destinació Turística Starlight, 
simulador de cels nocturns a Ca-
talunya, destinacions turístiques 
amb cels . 

En aquesta sala el visitant tro-
barà un simulador de contamina-
ció lumínica, un simulador de cels 
nocturns de Catalunya, l’activitat 
“il·lumina el teu municipi” i final-
ment participarà d’un espectacle 

immersiu. 
El dia 29 tindrà lloc la Jornada 

Ciència i Ecoturisme, que tractarà 
les relacions entre l’astronomia, 
la geologia-mineria i la paleonto-
logia-arqueologia amb el turisme, 
tancant els actes una conferència 
de l’astrofísic català de reconegut 
prestigi internacional Dr. Guillem 
Anglada, del Queen Mary Univer-
sity de Londres, líder del desco-
briment del planeta Pròxima B, 
l’estrella més propera a nosaltres 
després del Sol, i és considerat un 
dels millors experts del món en 
exoplanetes.
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CULTIUS AITONA 
(SEGRIÀ)

EL POAL 
(PLA 

URGELL)

LA 
GRANADELLA 
(GARRIGUES)

ALBESA 
(NOGUERA)

TORRES 
SEGRE 

(SEGRIÀ)

MAIALS 
(SEGRIÀ)

Pomera 313 295 -- 292 314 --

Perer 330 310 -- 308 331 --

Presseguer agost 318 299 -- 296 318 --

Nectarina juliol 388 365 -- 362 389 --

Panís -- -- -- -- -- --

Alfals mínim 175 164 -- 163 175 --

Alfals màxim 427 402 -- 398 428 --

Presseguer juny 388 365 -- 362 389 --

Presseguer agost RDC 318 299 -- 296 318 --

Ametller (reg suport) 81 77 83 76 82 83

Olivera (reg suport) 194 183 197 181 195 197

Blat 276 260 - - - -

Evapotranspiració de 
ref. (ETo)

388 365 393 362 389 393

Pluja efectiva 0 0 0 0 42 0

Càlcul realitzat amb dades Xarxa Agrometeorològica de Catalunya del SMC, 
setmana del 13 al 19 de juny de 2018. El reg més la pluja efectiva i l’aigua en 
el sòl han d’igualar els consums d’aigua del cultiu. Les dades es refereixen a 
plantacions adultes. Recomanacions per necessitats màximes d’aigua i per 

plena disponibilitat d’aigua; si no hi ha disponibilitat, ajustar les dosis. 
Per convertir la dosi de m3/ha a l/arbre, dividir per 10 el valor 

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

Per obtenir dades més específiques, consulteu l’eina de recomanacions 
de reg de RuralCat a www.rural.net o a l’ECA Tàrrega.

NECESSITATS D’AIGUA DELS PRINCIPALS CULTIUS 
(M3/HA). DEL 20 AL 26 DE JUNY

RECOMANACIÓ DE REG - ZONA LLEIDA

La Federació de Cooperatives 
Agràries de Catalunya (FCAC) es 
va reunir ahir amb la consellera 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca 
i Alimentació, Teresa Jordà, i el 
seu equip. Es va tractar de la pri-
mera reunió bilateral des de la 
constitució del nou Govern i es 
van tractar els temes més relle-
vants per al sector, com el Pla de 

Millora de la Competitivitat de 
les Cooperatives Agràries. Pre-
cisament, la FCAC valora positi-
vament que el Govern aprovés 
ahir l’ajut plurianual 2018-2020 
del Pla de Competitivitat de les 
Cooperatives Agràries. El pres-
supost és de 5,9 milions d’euros, 
que es destinaran a propiciar un 
salt significatiu.

La nova consellera 
d’Agricultura es reuneix 
amb les cooperatives

Detecten 9 
granges amb 
tuberculosi 
bovina
El Departament d’Agricultura 
i Ramaderia de la Generalitat 
comptabilitza en aquests mo-
ments un total de 9 granges al 
Pirineu de Lleida on s’ha de-
tectat la malaltia de la tuber-
culosi bovina, segons va infor-
mar ahir TV3. 

Quan es detecta aques-
ta malaltia en algun exem-
plar s’ha de sacrificar i la res-
ta queden immovilitzats. Les 
grandes bovines afectades es 
troben en les comarques del 
Pallars Sobirà, el Pallars Jussà 
i l’Alt Urgell.

Durant la primera trobada oficial 
de les organitzacions agràries 
amb representativitat estatal 
amb el nou Ministre d’Agricultu-
ra, COAG, organització a la qual 
pertany JARC, va demanar ahir 
a Luis Planas un enfortiment de 
la nova Política Agrària Comu-
na (PAC) en defensa del model 
professional d’agricultura i una 
aposta pels mecanismes de re-
gulació de mercat per afavorir 
uns preus justos al camp i unes 
rendes dignes. Es va demanar al 
Govern que consideri estratègic 
al sector agrari i rebutgi qualse-
vol descens dels fons agraris eu-
ropeus.

JARC demana al 
ministre Planas 
enfortir la PAC

cfarre
Resaltado

cfarre
Resaltado
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