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el Principal del Canal d’Urgell, ja recrescut, al seu pas per Mafet.

x. santesmasses

❘ barcelona ❘ El Govern preveu 
gestionar 3.911,1 milions d’eu-
ros en un pla amb deu punts 
2021-2032 amb l’objectiu d’im-
pulsar la bioeconomia i trans-
formar el sector agroalimen-
tari, forestal i marítim català 
després de la crisi del coronavi-
rus. Així ho van anunciar ahir 
el vicepresident del Govern, 
Pere Aragonès, i la conselle-
ra d’Agricultura, Teresa Jor-
dà, que van explicar que uns 
911 milions correspondrien 
al departament de Territori. 
Aragonès va indicar que el fi-
nançament anirà a càrrec dels 
pressupostos de la Generalitat, 
la col·laboració publicoprivada 
i fons europeus de recuperació, 
als quals aspiren tant en forma 
de subvenció directa com en 
préstecs.

El primer dels projectes con-
sisteix a facilitar la disponibi-
litat de productes de proximi-
tat a través de circuits curts de 
comercialització que millorin 
la remuneració del productor, 
i està dotat amb 35 milions 
d’euros per al període 2021-
2025. El segon, amb 350 mi-
lions entre el 2021 i el 2025 i 
100 milions més entre els anys 
2026 i 2032, posarà l’accent en 
actuacions de cohesió territo-
rial, com connectivitat digital 
i viària, ramaderia extensiva i 
la substitució de combustibles 
fòssils per biomassa de proxi-

El Govern confia a gestionar 3.911 
milions en suport al sector agrari
Fons propis i europeus de recuperació fins al 2032 || Preveu 1.385 milions per 
modernitzar regadius com els del canal d’Urgell i Aragó i Catalunya

agricultura projecte

mitat, entre d’altres. Amb 200 
milions fins al 2025 compta 
una iniciativa per crear noves 
cadenes de valor basades en 
la bioeconomia, als quals s’hi 
sumen 110 en el mateix perí-
ode per a noves oportunitats 

de negoci en el medi rural per 
crear ocupació estable. 

El cinquè projecte, amb 65 
milions fins al 2025, vol pro-
moure la producció sostenible 
per donar resposta al canvi 
climàtic, i d’altra banda 175 
milions més es destinaran al 
suport a la transformació del 
sector agroalimentari i marí 
apostant per la innovació. El 
setè és el més ambiciós, amb 
una dotació de 692,5 milions 
fins al 2025 que es tornarà a 
repetir en el període 2026-2032 
per modernitzar els regadius 

de canals com el de l’Urgell, 
conques internes, Tremp, Canal 
de Pinyana i Canal d’Aragó i 
Catalunya.

La transformació digital del 
sector agroalimentari rebrà 90 
milions, i es destinaran 400 
milions d’euros a la transició 
energètica cap a fonts reno-
vables, i 90 més, a impulsar la 
investigació.

Els plans de Territori se cen-
tren a preservar la biodiversitat 
i els ecosistemes i el tractament 
d’aigües subterrànies i avalua-
ció del sòl.

regadiUS
els fons per a regadius no 
inclouen els plans que ja 
estan en marxa, com el 
segarra-Garrigues

la dada

3.000
milions

el projecte d’agricultura inclou 
3.000 milions, amb projectes 
des de comercialització de pro-
ximitat fins a regadius.

911
milions

territori  preveu gestionar 
plans de preservació de l’eco-
sistema, tractament d’aigües i 
avaluació del sòl.

lA borsA

La quarantena 
britànica sacseja 
el mercat
n Les companyies lligades al 
sector turístic van viure ahir 
una forta caiguda a la borsa 
com a conseqüència de l’im-
pacte dels rebrots del Co-
vid-19 i la mesura anunciada 
pel govern britànic d’imposar 
una quarantena de catorze 
dies a tota persona que viatgi 
a Espanya. Els inversors es 
van llançar a vendre accions 
de les companyies turístiques, 
que van liderar les caigudes a 
la borsa espanyola. IAG, que 
agrupa, entre d’altres, aero-
línies com British Airways i 
Iberia, va ser una de les més 
penalitzades i va tancar amb 
una caiguda del 5,99%, fins 
a assolir els 2,06 € per títol i 
situar-se prop dels mínims de 
l’any i de gairebé una dècada.

més informació a
www.segre.com/economia

elS qUe MéS PUgen
títol preu (€) % Var.

berKeleY 0,3290 6,47

alantra 10,7500 2,87

flUiDra 13,2600 2,63

GrenerGY 15,1500 2,36

Vocento 0,7100 2,31

elS qUe MéS baixen
títol preu (€) % Var.

cie aUtomot. 14,4100 -7,81

PHarma mar 105,300 -7,47

amrest 4,4150 -7,25

GestamP 2,0360 -6,61

ence 2,8400 -6,46

elS MéS aCtiUS
títol Volum

iberDrola 125.084,54

b.santanDer 113.448,99

cellnex 76.707,90

telefónica 73.152,60

bbVa 57.014,13

Ibex-35
7.170,60            -1,70%

merCAts
llotja de viC
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classe euros Dif.

anoll a partir De 351 Kg canal
súper 3,71 =
extra 3,57 =
Primera 3,35 =
segona 3,20 =
VeDell Fins a 350 Kg canal
súper 3,76  =
extra 3,58  =
Primera 3,40  -0,03
segona 3,29  =
Frisons De mÉs De 211 Kg canal
Primera 3,29 -0,04
segona 3,21  -0,04
tercera 1,95  -0,04
Frisons De Fins a 210 Kg canal
Primera 3,10  =
segona 3,00  -0,02
tercera 1,50 -0,08
VeDella De 261 a 300 Kg canal
súper 3,71  =
extra 3,57  =
Primera 3,46  =
segona  3,14  =
tercera 2,45  =
VeDella De 221 a 260 Kg canal
súper 3,77  =
extra 3,61  =
Primera 3,50  =
segona 3,23  =
tercera 2,44  =
VeDella De 180 a 220 Kg canal
súper 3,82  =
extra 3,62  =
Primera 3,51  =
segona 3,26  =
tercera 2,46  =
Vaca
súper 3,20 0,10
extra 3,00 0,10
Primera 2,70 0,05
segona 2,15 =
tercera 1,60 =
industrial 1,40 =
BoVÍ Viu unitat (15 Dies)
frisó 40/100 =/=
creuat 105/230 =/=
porcÍ
segona canal 1,733/1,745 = 
Garrí escorxador 18,00/20,00 =
Garrí gran partida 41,50/43,00 =

MerCofraga
6 De març Del 2020

Varietat   central €/kg

pera 
llimonera 60+  –
ercolini 50+  –
blanquilla 58+  0,65-0,75
conference 60+  0,60-0,70
alexandrina 60+  0,30-0,40
flor d’hivern 75+  –
poma
Gales 70+  0,50-0,60
roges americanes 70+  0,35-0,40
Golden delicious 70+  0,35-0,45
fuji 70+  0,50-0,60
royal gala 70+  –
Golden supreme 70+  –
Granny smith 70+  –
prÉssec
carn groga 67+  –
carn groga 61+  –
Pavia 70+  –
romea  –
tirrenia  –
mountain gold  –
roig  –
nectarina
Groga 67+  –
Groga 61+  –
7-78 platerina  –
paraguaiÀ
67+  –
61+  –
73+  –
Figues
mitjana  –
pruna
reina clàudia  –
Golden plum  –
altres prunes  –
tomata
rosa  –
rama  –

Preus sense envàs, a granel i sense manipular, 
referits a primera categoria. a.c.: atmosfera 
controlada. f. n.: fred normal.

acn

Blanquilla n Productors del Segrià han començat la collita de 
la pera blanquilla, uns quinze dies abans de l’habitual. Aquesta 
campanya s’espera un descens en la producció d’aquesta varietat 
del 6% en relació amb l’anterior, amb unes 9.630 tones a Lleida.
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