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Marx a lenta d'uns l 00 
vehicles a la C-14 a favor 
de l'heliport de Tiurana 
Lleida 
ÓSCAR BUETAS 

Un centenar de vehicles (60 trac
tors i 38 cotxes i furgonetes) van 
protagonitzar ahir una marxa len
ta a la C-14, des de Bassella fins a 
Ponts, per exigir la permanencia 
de la base d'helicopters bombar
ders de prevenció d'incendis de 
Tiurana per la campanya fores
tal de 2021 i evitar amb ell els 
grans incendis. Convocada per 
Asaja Lleida, a més d'agricultors 
i ve'ins també van estar els alcal
des de I'Ait Urgell, la Noguera, la 
Segarra, el Solsones, I'Associació 
de Defensa Forestal Mig Segre i 
I'Associació de Defensa Forestal 
del Baix Alt Urgell. Aquest acte va 
provocar fins a 14 quilometres de 
retenctons i els edils de la zona i 
Asaja organitzaran una nova mar
xa lenta per dintre de dues set
manes si no són escoltats. 

FOTO: Asaja Lleida 1 Es van registrar fins a 14 quilometres de retencions 

Detingut per estar lncendis de vegetació 
amb la parella tot a Montoliu de Lleida, 
i no poder mentre Cervera, Sidamon i 
recollia ferralla a la ciutat de Lleida 

La Urbana va detenir ahir a Un incendi va cremar ahir ros-
l'avinguda de les Garrigues un tolls i matolls a Montoliu de Llei-
home per un trencament de da, prop de l'abocador. A Cervera 
condemna. A les 12.15 hores un altre foc va calcinar 15 metres 
la policía local va tenir conei- quadrats de rostolls, a Sidamon 
xement que la citada persona una bala de palla, mentre que a la 
estava recollint ferralla amb zona deis canals de Lleida es van 
la seva parella en un edifici cremar marges i al barri de Pardi-
abandonat. En identificar-lo els nyes, una soca. D'altra banda, a 
agents van comprovar que no Sant Martí de Canals va haver-hi 
es podia apropar a la dona. un incendi de xemeneia. 
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Accidents amb ferits 
a les Avellanes i 
Santa Linya, Borges 
i Pont de Suert 

Un motorista va patir dissabte 
a la nit una possible de fractu-

· ra de clavícula en un accidental 
terme de les Avellanes i Santa 
Linya. A més, ahir un turisme 
va tenir una sortida de via a la 
zona de la Serreta de les Borges 
i va haver-hi un ferit lleu. A I'N-
230, a Pont de Suert, van xocar 
dos cotxes i dues persones van 
ser ferides lleus. 

Lleida Ocasió tonca 1/ edició 
amb 125 vehicles venuts i 
els seus expositors "satisfets// 
Amb la previsió d'assolir o su
perar els 125 vehicles venuts, la 
24a edició de Lleida Ocasió va 
tancar ahir les portes "amb un 
balanc; global forc;a satisfacto
ri, ja que essent la primera fira 
presencial en un any i mig, s'ha 
desenvolupat amb plena nor
malitat i sense cap incident im
portant", segons paraules del di-

rector general de Fira de Lleida, 
Oriol Oró. També va remarcar 
que "el saló Lleida Ocasió mar
ca un punt d'inflexió en la recu
peració de l'activitat firal i en la 
reactivació economica, en gran 
part grades a l'aplicació d'un 
sistema d'lnteHigencia Artificial 
que garanteix en temps real la 
celebració de tires segures". 

Mor un lleidata de 57 anys 
mentre feia muntanyisme a 
les Tres Cascades de Cerler 
Un veí de Lleida de 57 anys va 
morir ahir mentre feia munta
nyisme a Cerler (Osea) en patir 
una indisposició, van explicar 
fonts de la Guardia Civil. Segons 
van explicar, cap a les 12.00 ho
res van ser alertats que una per
sona es trobava inconscient en 
el camí de les Tres Cascades de 
Cerler i fins allloc deis fets es van 
desplac;ar els efectius del GREIM 
de Benasc amb una metge del 

Retornen al seu 
lloc d'origen un 
niu amb polls de 
gamarús a Covet 
Membres del cos d'Agents Ru
rals i els Bombers de la Gene
ralitat van retornar ahir al lloc 
on originalment estava un niu 
de polls de gamarús que havia 
caigut aterra. ~quest servei va 
tenir lloc al nucli de Covet, per
tanyent a lsona i Conca Delia, i 
els serveis d'emergencies van 
ser alertats per un veí del mu
nicipi a les 16.46 hores. 

061, així com un helicopter. Des
prés de 45 minuts de maniobres 
de recuperació cardiopulmonar 
per part deis serveis medies, la 
metgessa va confirmar la mort 
dellleidata. Finalment, el cos de 
l'home va ser traslladat a Benasc 
per tal de fer-li !'autopsia. Fonts 
del cos van indicar que ellleida
ta podría haver patit una atura
da cardíaca, tot i que ho hauran 
de confirmar els forenses. 

FOTO: Bombers 1 lmatge d'un 
gamarús que havia caigut 
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El 27,3% de la superfície de Lleida 
esta dedicada als cultius agrícoles 
La radiografia de les explotacions 
agrícoles de Catalunya 2020 in
dica que el 44% de la superficie 
agrícola útil del país, un 1% més 
que fa un any, esta gestionada 
per agricultors/es que tenen l'ac
tivitat agraria com a primera ocu
pació i el 56% restant la gestiona 
un perfil d'agricultor/a que com
plementa aquesta font d'ingres-

sos amb d'altres. 
Aquest fet constata que ac

tualment a Catalunya coexis
teixen dos perfils d'agricultor/a, 
els qui gestionen un model d'ex
plotació de redu'ida dimensió, co
sa que permet el manteniment 
de població a les zones rurals i la 
vertebració del territori, i, al ma
teix temps, un aitre model d'agri-

cultor, titular d'explotacions de 
major dimensió que tendeix a la 
professionalització. 

Així ho indica la informació 
obtinguda de la Declaració Única 
(DUN), una eina amb que !'agri
cultor/a informa sobre la seva ex
plotació, la superficie, els mitjans 
de producció, els sistemes de ges
tió i altres dades. 

Creixen els 
' conreus, pero 

can un 1,75% 
el nombre 

d'explotacions 

Segria, Noguera, 
Segarra i 

Urgelllideren 
les hectarees 

cultivarles 

Les dades extretes de la cam
panya 2020 assenyalen que a Ca
talunya es conrea el 25% de la 
seva superficie total i que es de
claren 47.940 explotacions agrí
coles, un 2% menys que al 2019. 
El 88% de les explotacions estan 
gestionades per persones físi
ques, de les quals el 69% són he
mes i el 31% dones, i un 12% són 
persones jurídiques. 

Del total de la superficie de 
cultiu, el 44% esta dedicada al 
cereal, 1'11% a !'olivera i el 12% a 
farratges. ,. 

En el cas de la demarcació 
de Lleida, s'hi conrea el 27,32% 
de la seva superficie total, amb 
346.618 hectarees en cultiu, i 
s'hi declaren 19.764 explota
cions agrícoles. Aixo suposa un 
lleuger creixement de la super-

fície cultivada (l'any 2019 era de 
346.225 hectarees) i un descens 
de 1'1,75% del nombre d'explota
cions (20.117 l'any 2019). 

Per comarques, el Segria de
clara 87.218 hectarees en cultiu 
i 5.645 exp!otacions agrícoles. 
La Noguera té 67.603 hectarees 
i 3. 796. Les Garrigues, 37.535 i 
3.191, respectivament. L'Urgell 
compta amb 42.005 hectarees en 
cultiu i 2.942 expolotacions. El Pla 
d'Urgell declara 24.730 hectarees 
i 2.761 explotacions, i la Segarra 
té 44.700 hectarees cultivades i 
2.154 explotacions agrícoles. 

Pel que fa a les comarques del 
Pirineu i Aran, I'Ait Urgell té 5.304 
hectarees cultivades i 426 explo
tacions. En el cas del Pallars Jussa 
són 17.025 hectarees i 816 explo
tacions. El Pallars Sobira compta 
amb 871 hectarees cultivarles i 
200 explotacions. L!Aran declara 
14 hectarees i 20 explotacions, i 
I'Aita Ribagon;a, 216 i 46, respec
tivament. 

Finalment, a la Catalunya Cen
tral, el Solsones compta amb 
19.397 hectarees en cultiu i 687 
explotacions. 

Aquest és !'informe que recull 
el darrer butlletí de Novetats Es
tadístiques que edita setmanal
ment el DARP amb l'objectiu de 
difondre les estadístiques elabo
rades pel "Departament que han 
tingut sortida durant la setmana 
i també recull els documents de 
caire estadístic publicats per al
t res organismes i/o institucions 
nacionals i internacionals. 

FOTO: ACN 1 Una finca plantada amb arbres fruiters 
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El País Base lidera el consum 
de fruita, i Aragó el de verdura 
El consum alimentari a la 
llar, analitzat per regions, 
reflecteix la seva propia 
diversitat: hi ha poques 
compres de vi a la Rioja i 
de peix a les liJes Canitries, 
a Andalusia les d'oli d'oliva 
estan per sota de la mitjana 
espanyola, i el País Base és 
on es menja més fruita i 
xocolata. 

Els de 2019 indiquen que cada es
panyol va consumir 621,57 quilos 
/litres d'aliments i begudes, 41,26 
quilos menys per persona que el 
2010, en una cistella de la com
pra que va incloure fruita fresca 
(90,91 kg), llet (69 , 27 litres), ai
gua envasada (61,02 litres), ver
dures fresques (56,94 kg), carn 
(45,24 kg), refrescos (35,83 li
tres), pa (31,08 kg), patates (27, 
62 kg) i productes de la pesca 
(22,53 kg). 

Les llars Rioja van ser els que 
el 2019 van registrar un consum 
per capita més baix (537,63 kg/ 
persona/any), i els balears, els 
que més van invertir en la seva 
alimentació (751,89 kg/persona/ 
any). 

La Rioja ostenta el major con
sum perca pita de begudes espiri
tuoses o d'alta graduació -llitre 
per persona i any; la mitjana es
panyola és de 0,75 litres. 

Les llars de les llles Balears, per 
la seva banda, van ser els reis de 
l'arros (5,39 kg/pc) -els valencians 
figuren en segon lloc (5,05 kg/pc) 
i la mitjana espanyola és de 3,84 
kg / PC-, la pasta (5,92 kg 1 pe), les 
tarines (4,34 kg 1 pe) i els gelats 
(3,79 kg 1 pe). 

Els balears també encap~a

len la compra de vi (14,99 ljpc) 

FOTO: LM. / El consum mitja d'oli d'oliva a Espanya és de 7,721itres per d:~pita a l'any 

-la mitjana a Espanya és de 7,69 
litres-; de vi amb denominació 
(9,62 1/pc); cervesa (23,32 1/pc); 
cervesa sense alcohol (3,85 1/pc); 
refrescs (44,76 1/pc) i fruita seca 
(4,02 kg/pc). 

El consum per capita de carn, 
que a Espanya ha baixat 7,7 kg 
en una decada, era en 45,24 kg/ 

Les llars de 
Cantabria, 
les que més 
oli d'oliva . consumetxen 

pe, una xifra que osciHa entre els • 
54,30 kg/pc de Castella i Lleó i els 
38,14 kg/pc de Canaries. llars canaris es situaven en els dos 

casos en últim lloc, amb 15,72 kg/ 
pe i 3,10 kg/pc, respectivament. 

Els madrilenys són els que més 
demanen més pernil iberic (0,44 
kg/pc), quan la mesura nacional 
és de 0,29 quilos per persona i 
any. Galícia domina la cuina de la 
mar, amb un consum de produc
tes pesquers de 28,64 quilos per 
capita, deis quals 8,81 kg/pc eren 
mariscs, mol·luscs i crustacis; les 

Als bascos els agrada la frui
ta (106,54 k /pe), líders en el seu 
consum, seguits deis castellano
lleonesos {104,71 kg/pc), xifres 
que contrasten amb els volums 
més baixos, que són d'Extrema
dura (83,58 kg/pc) i Castella-la 

Manxa {81,89 kg/pc). 
En hortalisses, la forquilla es 

situava entre els volums més alts 
d'Aragó (71,44 kg/pc), Navarra 
(69,35 kg/ pc) i Catalunya (68,56 
kg/pc) i els més baixos d'Astúries 
(44,17 kg/pc) i, de nou, Castella-la 
Manxa (45,68 kg/pc), que tot just 
consumeixen 1 kg per persona i 
any de xocolata. 

La comunitat amb més con
sum d'oli d'oliva a la llar va ser 
Cantabria (11,50 1/pc), un aliment 
que va tenir una mitjana global 
de 7,72 litres per capita, xifra su
perior a la ref¡strada a Andalu
sia (7,37 1/pc), la principal regió 
productora. Castella-la Manxa va 
ocupar l'últim lloc en compres 
d'oli d'oliva (5,58 1 1 pe) i en vi amb 
denominació d'origen (1,911/pc). 

Agricultura fa el 
pagament de 4,1 
milions deis ajuts 
a la Producció 
Integrada 
El Departament d'Agricultura, 
Ramaderia, Pesca i Alimenta
ció (DARP) de la Generalitat de 
Catalunya continua efectuant 
els pagaments del Programa de 
Desenvolupament Rural de Ca
talunya PDR.cat2020, complint , 
així, amb els compromisos assu
mits amb els agricultors. 

Així, el DARP va abonar di
vendres passat, 14 de maig, el 
pagament deis imports corres
ponents de l'ajut a la Producció 
integrada de la campanya 2020. 
L'import total del pagament és 
de 4.114.275,09 €, es fa efectiu 
a 1.848 beneficiaris de 25 co
marques, i té un impacte sobre 
38.991 hectarees de conreu. 

La quantia més important 
es va pagar al Segria, amb 

-1.591.952,20 corresponents 
a 737 expedients. A les Garri
gues es van pagar 453 expe
dients per valor d'1.017.124,81 
euros. A la Noguera, 64.945,92 
euros; 46.417,22 euros a I'Ur
gell; 41.153,07 al Pla d' Urgell, i 
6.668,11_euros al Jussa. 

Aquest ajut, amb compro
misos a S anys vista, s'emmarca 
dins del PDR.cat2020, amb el 
cofinan~ament del Fons Euro
peu Agrícola de Desenvolupa
ment Rural (FEADER) . 

L'objectiu d'aquesta línia és 
redui r la contaminació d'aigües 
i sois, fomentar la biodiversitat, 
i millorar l;eficiencia deis recur
sos naturals, donant suport a 
l'adopció de metodologies de 
producció vegetal que utilitzin 
al maxim els recursos i mecanis
mes de producció naturals per 
tal d'assegurar, a llarg termini, 
una agricultura sostenible, i la 
protecció deis recursos natu
ra ls. 
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