
Artadi: “El Parc Astronòmic 
afavoreix l’activitat econòmica i 
la lluita contra la despoblació”
La consellera de Presidència assisteix al desè aniversari del 
PAM, que genera uns 2,5 milions d’euros anuals al territori
El Parc Astronòmic de 
Montsec (PAM) situat a 
Àger (Noguera) ha complert 
deu anys i se situa com un 
equipament consolidat que 
l’any passat va rebre la visita 
d’uns 33.000 persones.

Àger
ORIOL BOSCH (ACN)
Ahir van arrencat els actes de 
commemoració d’aquest ani-
versari al Centre d’Observació 
de l’Univers amb la inauguració 
d’una exposició d’Astronomia i la 
Sala Starlight. L’acte va servir tam-
bé per lliurar als ajuntaments de 
la zona els diplomes acreditatius 
de la renovació de la Certificació 
Starlight, un títol amb l’aval de la 
UNESCO que reconeix les ‘’con-
dicions excepcionals de foscor’’ i 
que el Montsec va rebre al 2013.

Salvador Ribas, director cien-
tífic del PAM, va explicar que la 
gran diferència que incorporen 
tant la nova exposició permanent 
com la nova Sala Starlight són 
que no estan formades només 
per panells informatius sinó que 
‘’ens hem passat a un model més 
modern, amb audiovisuals i inte-
ractius’’ que suposen un ‘’gir cap 
a una visió més tecnològica’’ ca-
racterística de les exposicions de 
ciència.

La presidenta del Consell Co-
marcal de la Noguera, Concep-
ció Cañadell, va destacar que al 
2001, quan s’estava parlant de 
posar en marxa aquest projecte 
es volien assolir uns 15.000 visi-
tants anuals i amb més de 30.000 
‘’s’han més que duplicat les ex-
pectatives’’.

La consellera Artadi va desta-
car que el PAM ‘’promou el tu-
risme de qualitat, especialment 
el turisme científic i d’investiga-
ció que s’interessa per l’equipa-
ment’’. En aquest sentit, va posar 
de relleu que afavoreix l’incre-
ment de l’activitat econòmica 
que es desenvolupa al territori i 
que aquest fet ajuda a lluitar con-
tra el perill de la despoblació que 
afecta molts pobles petits’’.

VIERNES 29 DE JUNIO DE 2018 | COMARQUES 11

D’altra banda, amb motiu del 
desè aniversari, el Consell Co-
marcal de la Noguera acull 
avui la I Jornada de Ciència 
i Ecoturisme, que comptarà 
amb 15 ponents de tot l’Es-
tat, entre elles Antonia Vare-
la, investigadora de l’Institut 
Astrofísic de Canàries, que 
va assegurar que en el darrer 
any 1 milió de persones han 
fet astroturisme, un augment 
del 300% en el darrer any. La 
conferència magistral anirà 
a càrrec de l’investigador 
d’astrofísica de la Universitat 
Queen Mary de Londres, Gui-
llem Anglada.

La Noguera 
organitza 
la I Jornada 
de Ciència i 
Ecoturisme

FOTO: Oriol Bosch (ACN) / La consellera Artadi a l’exposició del Centre d’Observació de l’Univers del Montsec

La consellera Artadi, en la seva 
primera visita territorial com a 
titular del Departament, va visi-
tar els municipis de Penelles, Be-

llmunt d’Urgell, Balaguer, Fora-
dada, Castell de Montsonís i Alòs 
de Balaguer, a la Noguera, on va 
reunir-se amb la presidenta del 

Consell Comarcal, Concepció 
Cañadell i els diferents alcaldes 
de la comarca, on va refermar el 
compromís del nou govern amb 

el món local. “Hem vingut sobre-
tot a escoltar, a donar suport, a 
treballar junts per trobar solu-
cions i entomar junts els reptes 
del país, perquè els reptes del 
municipis són els mateixos rep-
tes que tenim al Govern, i per 
tant venim a fer la feina plegats”.

“Hem vingut a escoltar, entomar junts 
els reptes del país i fer la feina plegats”

FOTO: Govern / Imatges de les visites d’Elsa Artadi a l’Ajuntament de Penelles i al Consell Comarcal de la Noguera
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Sis expedients per no fer 
efectius contractes de 
compravenda de fruita
La consellera Jordà diu a Seròs que 
també n’han obert per pagar tard
El Departament d’Agricultura ha obert sis expedients 
sancionadors en el marc del Pla de control de la cadena 
alimentària 2017, dirigit al sector de la fruita de pinyol.

FOTO: Salvador Miret (ACN) / La consellera Teresa Jordà durant la seva visita a una explotació frutícola a Seròs

Seròs
ACN
En concret, de les 22 inspeccions 
dutes a terme a empreses s’ha 
detectat en un 30% dels casos 
que les operacions de compra-
venda no s’han formalitzat en 

paper i, per tant, no s’ha marcat 
cap preu, ni fix ni variable, entre 
productor i distribuïdor, segons 
va explicar la consellera Teresa 
Jordà. Una altra de les pràctiques 
detectades és que en el 87% dels 
casos inspeccionats se supera el 

període màxim de pagament en 
productes frescos, que és de 30 
dies, i la mitjana se situa entorn 
dels 72 dies. 

Cal recordar que la Llei de la 
cadena alimentària, que vetlla 
per la transparència, estableix 
l’obligatorietat d’un contracte de 
compravenda amb un preu clara-
ment definit, i no subjecte a va-
riacions unilaterals, i un termini 

de pagament inamovible. D’altra 
banda, Jordà va reiterar la ne-
cessitat que Brussel·les financi la 
reiterada aquesta campanya de 
80.000 tones de préssec i necta-
rina.

Després de visitar una explo-
tació fructícola a Seròs, al Segrià, 
la consellera d’Agricultura, Teresa 
Jordà, va reconèixer que aquesta 
campanya de la fruita no ha co-
mençat com tots voldríem pel 
que fa a preus, malgrat que es 
preveu una producció inferior a 
la passada unes 100.000 tones de 
fruita de pinyol. En aquest sen-
tit, va expressar el compromís 
de la conselleria per vetllar pel 
correcte funcionament del mer-
cat de la fruita dolça i, per tant, 
per la transparència en tota la 
cadena alimentària. “L’objectiu 
és que sigui molt més justa en-
tre les diferents vàlues i molt més 
transparent i que, en cap cas, no 
perjudiqui al petit productor”, va 
remarcar la consellera. 

D’aquesta manera, Jordà va 
donar a conèixer els primers re-
sultats del Pla de control de la ca-
dena alimentària que s’ha dirigit 
a la campanya 2017 de fruita de 
pinyol i que ha comportat l’ober-
tura d’aquests sis expedients san-
cionadors, per no formalitzar con-
tractes de compravenda en paper 
i per pagar més tard del que fixa 
la llei. El director general d’Ali-
mentació, Qualitat i Indústries 
Agroalimentàries, Carmel Mòdol, 
va manifestar que l’objectiu del 
departament amb aquestes ins-
peccions no és recaptatori sinó 
“en benefici de la transparència 
i d’un ordenament del mercat” i 
afavorir que “el sector implemen-
ti totes aquelles mesures per fer 
totes les coses correctament”.

D’altra banda, la consellera Te-
resa Jordà va anunciar que atès 
“l’interès general del sector agra-
ri i la necessitat d’aconseguir una 
cadena alimentària més justa en-
tre les diferents baules”, Agricul-
tura està elaborant un nou Pla de 
control de contractes, centrat en 
el sector de l’oli d’oliva, i també 
en els contractes d’integració.

Pel que fa al Pla d’acció de la 
fruita dolça, que va anunciar 
fa uns mesos el Departament 
d’Agricultura i que preveu inver-
tir 19,3 milions d’euros entre els 
anys 2018-2020, que haurien 
d’aportar Brussel·les, el departa-
ment i el ministeri, per enfortir, 
consolidar i potenciar un sector 
que acumula anys de dificultats 
econòmiques, Jordà va explicar 
que s’articula en quatre eixos i 

preveu una desena de mesures 
i 32 accions a dur a terme en 

els pròxims tres anys. Entre les 
actuacions, destaquen la posa-
da en marxa d’un pla per arren-
car 2.000 hectàrees de fruita de 
pinyol a Catalunya amb fons co-
munitaris com a compensació 
pel veto rus i, mentre no s’im-
plementi, Agricultura demana 
a Brussel·les per a l’actual cam-
panya que financi la retirada de 
80.000 tones de préssecs i nec-
tarines d’explotacions catalanes, 

Agricultura demana que Europa financi la 
retirada de 80.000 tones de fruita de pinyol

tot i el descens de producció 
previst per enguany.

En aquest sentit, Jordà va ex-
plicar que responsables d’Agri-
cultura es desplaçaran aquest 
dilluns a Madrid per traslladar 
aquesta petició al Ministeri 
d’Agricultura, per tal que la faci 
arribar a la Comissió Europea. 
En el mateix sentit, des de la 
conselleria també tenen pre-
vist anar a Brussel·les per dur a 
terme “les gestions oportunes” 
per tal que la demanda per re-
tirar aquesta quota de fruita 
de pinyol pugui acabar ser una 
realitat aquesta campanya.
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Balanç del 
programa 
‘Treball a les 7 
comarques’
El Consell Comarcal del Pallars 
Jussà i l’Ajuntament de Tremp, 
impulsors del projecte Treball a 
les 7 comarques, que té l’objec-
tiu d’estimular l’activitat econò-
mica i la generació d’ocupació 
per a desenvolupar un entorn 
socioeconòmic que afavoreixi 
la permanència de la població 
al territori, van fer una jornada 
de balanç dels deu anys que du 
el programa en actiu. Constan-
tí Aranda, president del Con-
sell Comarcal va afirmar que 
“aquests projectes són neces-
saris per al desenvolupament 
local i afavoreixen la millora 
econòmica i social del territori”.

L’oficina Jove de 
l’Alt Urgell ofereix 
quatre formacions 
gratuites a l’estiu

El xef Marc Nus 
representa la Val 
d’Aran a la fira 
Gastropirineus

El sòl agrícola 
català té 48 milions 
de tones de carboni

En la primera de les tres càp-
sules formatives (5 de juliol) la 
psicòloga Sílvia Mota parlarà 
d’intimidacions i violències se-
xuals. En la segona (17 de ju-
liol), el psicòleg Miquel Alet 
paralarà sobre el bullying; la 
tercera (2 d’agost), amb Susag-
na Nevado parlarà de maltrac-
taments i abusos en la infància. 
La xerrad-taller anirà a càrrec 
de Sònia Notario i parlarà de 
l’alcohol i els joves.

Berga va acollir la Gastropiri-
neus 2018, en què la gastrono-
mia aranesa va tenir un paper 
destacat dins de l’espai Els bo-
lets i la seva aplicació a la cui-
na, amb la demostració del xef 
aranès Marc Nus, del restau-
rant Era Coquèla.

L’Intitut d’Estudis Catalans va 
presentar un mapa de les re-
serves de carboni orgànic als 
sòls agrícoles catalans, que in-
dica que hi ha un estoc a Cata-
lunya de 48 milions de tones, 
repartides en 9.830 km2, un va-
lor equivalent al diòxid de car-
boni que emet en 4 anys.

Com a 
compensació 

pel veto de 
Rússia
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