
Agricultura rep 85 peticions 
d’ajuts per part dels afectats 
del foc de la Ribera d’Ebre
Equivalen a un total de 412 hectàrees, el que 
representa un 40% de la superfície agrícola 
El Departament 
d’Agricultura ha rebut 
85 sol·licituds d’ajuts 
de mínims de titulars 
d’explotacions agràries 
i comunitats de regants 
afectades per l’incendi de la 
Ribera d’Ebre, les Garrigues 
i el Segrià.

Lleida
ACN
Aquests ajuts tenen un import to-
tal de 772.000 euros, i el termini 
de presentació de sol·licituds va 
finalitzar dimarts. Aquestes 85 
sol·licituds corresponen a un to-
tal de 412 hectàrees, que equiva-
len a un 40% de les 1.071 hectà-
rees de cultiu que es van cremar 
en l’incendi. D’altra banda, Agri-
cultura ha rebut onze sol·licituds 
de crèdits amb condicions avan-
tatjoses perquè les persones titu-
lars puguin restituir el més ràpi-
dament possible els danys.

L’ajut pretén compensar les 
càrregues financeres per ope-
racions de finançament forma-
litzades amb l’Institut Català de 
Crèdit. D’aquesta tipologia d’ajut, 
Agricultura ha rebut onze sol·li-
cituds. La Generalitat va posar a 
disposició dels afectats línies de 
crèdit amb condicions avantat-
joses, per import de 5 milions 
d’euros, que s’articulen a través 

FOTO: Lídia Sabaté / Imatge d’arxiu de l’incendi que també va afectar les Garrigues i el Segrià 

de l’Institut Català de Finances. 
Els interessos, estimats en uns 
800.000 euros, seran bonificats 
íntegrament pel Departament 
d’Agricultura. 

Pel que fa als ajuts directes, el 
departament ha rebut 85 petici-
ons, 55 a la comarca de la Ribera 
d’Ebre; 18, a les Garrigues, i 12, al 

Segrià. D’aquests 85 ajuts sol·lici-
tats, tres són joves; deu, agricul-
tors professionals; 46 empreses 
agràries prioritàries, a més d’al-
tres 26. 

Respecte a les superfícies sol·
licitades afectades per l’incendi, 
270,43 hectàrees corresponen a 
la Ribera d’Ebre; 90,52 ha, a les 

Garrigues, i 52,14 ha, al Segrià, la 
majoria per danys soferts en oli-
veres i ametllers. 

Els beneficiaris de l’ajut hauran 
de contractar l’assegurança per al 
conreu afectat, dins el període de 
cinc anys a partir de la formalitza-
ció del préstec o la resolució de la 
concessió de l’ajut. 

Estudien les 
al·legacions 
a l’oferta de 
Fuertes pel 
resort de Boí
El jutje del Jutjat Mercantil nú-
mero 5 de Barcelona decidirà 
dilluns si accepta l’oferta eco-
nòmica presentada per l’em-
presari Rafa Fuertes per fer·se 
amb la major part del resort de 
Boí Taüll. Durant el cap de set-
mana s’estudiaran les al·lega-
cions presentades, que segons 
va explicar ahir l’administrador 
concursal, “almenys n’hi ha 
hagut dos”. L’oferta contempla 
que abonaria 300.000 euros 
pels establiments, pagaria els 
dos milions d’euros de deute 
amb la Seguretat Social i assu-
miria tots els treballadors. 

Recollida de 
signatures a 
Alpicat per 
‘Cal Negre’
Veïns d’Alpicat es constitueixen 
com a Comissió Promotora de 
la convocatòria d’una consulta 
popular no referendària d’inici-
ativa ciutadana per debatre el 
futur de Cal Negre. En concret, 
es promou una recollida de fir-
mes per poder fer una consulta 
popular entre els veïns en rela-
ció “a l’oportunitat i convenièn-
cia de construir el nou ajunta-
ment a l’edifici anomenat Cal 
Negre. Amb això el que es vol 
és que els ciutadans respon-
guin amb una resposta binària 
si s’ha de construir o no l’ajun-
tament en aquest edifici. A la 
consulta hi poden participar els 
majors de setze anys.
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Endesa va realitzar ahir el buidat-
ge periòdic del canal hidroelèctric 
de Gavet, al Pallars Jussà, amb 
l’objectiu de fer·hi els tradicionals 
treballs de manteniment i millo-
ra que es duen a terme cada dos 
anys. Abans, però, es va rescatar 
la fauna piscícola i altres espècies 
que habiten en aquest ecosiste-
ma tan particular. En concret, es 
van recuperar 186 truites comu-
nes (Salmo trutta) i un exemplar 

de granota comú (Pelophylax 
perezi), els quals han tornat al 
medi aquàtic mitjançant un di-
pòsit d’aigua amb sistema d’oxi-
genació. 

Pel que fa a les espècies al·lòc-
tones, se’n van localitzar només 
tres exemplars i es van sacrificar. 
Totes aquestes tasques es van 
dur a terme amb la col·laboració 
de l’Associació de Pescadors i del 
cos d’Agents Rurals. L’operació de 

Endesa recupera 186 truites 
de riu autòctones al canal 
de Gavet, al Pallars Jussà

rescat es va fer a peu i mitjançant 
l’ús de pesca elèctrica, un siste-
ma que consisteix en una petita 
descàrrega que immobilitza els 
peixos uns segons, els necessaris 
per poder capturar-los amb sala-
bres. De fer·ho, se’n va encarre-
gar l’equip tècnic especialitzat de 
l’empresa Eccus SL, contractada 
per Endesa, amb la supervisió 
dels Agents Rurals. 

Així mateix, un equip de tèc-
nics, proveïts de l’equip de pesca, 
salabres i galledes, van recórrer la 
solera del canal des de la sortida 
de turbines fins a l’entrada al si-
fó, sempre direcció aigües avall, 
per comprovar que cap individu 
es quedava embarrancat als tolls. FOTO: ACN/ Diversos tècnics fent les tasques de manteniment del canal
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Sisena victòria seguida 
del CEP Vallfogona 
a la pista del Tremp
L’equip és tercer amb 12 punts, amb 
un partit menys i continua invicte
Nova victòria del CEP 
Vallfogona a la pista del 
Tremp per sumar el sisè 
triomf a la categoria i seguir 
invicte (47-73).

Lleida
REDACCIÓ
L’equip sènior masculí del CEP Va-
llfogona compta les jornades de 
la categoria amb victòries. 

Sis de sis en aquestes primeres 
jornades de la tercera categoria 

masculina, aquest cop en un par-
tit on el CEP Vallfogona va tornar 
a ser molt superior al seu rival, el 
Tremp. 

Al primer parcial ja es va veure 
la superioritat dels visitants amb 
un parcial de 8 a 18. El segon va 
acabar 10 a 16, i al tercer el Va-
llfogona va agafar més marge al 
marcador amb un 11 a 24. L’últim 
quart va ser favorable als locals 
18 a 15. Cal destacar que tot i la 
bona actuació del Vallfogona, el 

Tremp no es va rendir en cap mo-
ment i va lluitar per ficar emoció 
al partit, que va ser molt distret. 
L’actitud del Vallfogona en aques-
tes jornades està sent molt bona 
amb un balanç molt positiu per 
l’equip. El CEP Vallfogona té 12 
punts, dos menys que el líder i 
un menys que el segon, el Cerve-
ra. No obstant el Vallfogona té un 
partit menys per descans, i jugarà 
contra el Balaguer la pròxima jor-
nada.

BÀSQUET  Sènior Masculí

BÀSQUET  Tercera Catalana

FOTO: Borràs Cappont / Imatge del partit entre el Balaguer i el Cappont

FOTO: CEP Vallfogona / El CEP Vallfogona va guanyar amb claredat al Tremp  i segueix invicte a la categoria

L’equip de tercera catalana, el Ro-
ca Borràs Cappont va perdre un 
altre partit a la pista del Balaguer 
(75-58) i ja suma sis derrotes a la 
categoria i només una victòria.

L’equip no va saber gestionar 
bé el començament del partit 
amb un 21 a 14 a favor dels locals 
al primer quart. El cansament va 
acabar passant factura i el Ca-
ppont suma una altra derrota.

Nova derrota 
del Roca 
Borràs Cappont

BÀSQUET  Sènior Femení

El sènior femení del CEP Vallfo-
gona va sumar la segona derrota 
de la temporada contra el Be-
ll-lloc en un partit molt ajustat 

(50-56). La falta d’encert a ciste-
lla i les pilotes perdudes van per-
judicar al Vallfogona, que tot i la 
derrota no perd la segona plaça.

Segona derrota del CEP 
Vallfogona a la categoria

FOTO: CEP Vallfogona / El CEP Vallfogona no va poder amb el Bell-lloc

BÀSQUET  Infantil Masculí

BÀSQUET  Infantil Masculí

L’infantil del Roca Borràs Ca-
ppont Gris no aixeca el cap i su-
ma una nova derrota a la cate-
goria contra l’Igualada (47-56). 

L’equip és últim a la classificació  
i no ha guanyat cap partit. El par-
tit va estar igualat però l’Iguala-
da va acabar guanyant. 

El Roca Borràs Cappont 
Gris perd davant l’Igualada

FOTO: Borràs Cappont / El Cappont Gris segueix sense guanyar

L’infantil Etvalia CEP Tèrmens va sumar la primera victòria a la cate-
goria contra el CB Torà, que tampoc ha guanyat cap partit. El Térmens 
va guanyar per 57 a 52 i és novè a la classificació.

Primer triomf del Térmens a la lliga

FOTO: CEP Térmens / Imatge del partit entre el Térmens i el Torà
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