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La tercera nit de gelades a la 
Plana acaba de malmetre la 
poca fruita que s'havia salvat 
Aquesta darrera glac;ada ha tornat a ser forta com la del 
primer episodi i els termometres han arribat a 6 sota zero 
Lleida 
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La matinada d'aquest dimarts dia 
S van continuar les gelades que 
ja es venen produint deis de la 
matinada del dissabte 3 d'abril, 
baixant la temperatura per sota 
deis Q!!C a la majoria de munici
pis de la plana de Lleida. Per tant, 
tercera nit consecutiva amb tem
peratures sota zero a les comar
ques de Ponent que ha acabat 
de malmetre la poca fruita que 
s'havia salvat després de les ge
lades de dissabte i diumenge. A 
més a més, aquesta tercera ge
lada ha tornat a ser forta com la 
primera d'aquest episodi i les ter
mometres s'han tornat a situar, 
en alguns punts, a -S i -6 graus. 
Si dilluns el Departament d'Ac
ció Climatica estimava en unes 
so.ooo les hectarees afectades, 
aquesta xifra es veura incremen
tada notablement segons els pa
gesos i per aixo des d'Unió de 
Pagesos (UP) i JARC ja han avisat 
que demanaran mesures extraor
dinaries per poder continuar en
davant. De cara a la campanya 
d'estiu, es preveu una important 
caiguda de la ma d'obra per collir. 

"Ningú s'esperava que aques
ta tercera nit fos tant torta"; així 
de contundent es va mostrar ahir 
Sergi Balué, responsable de la 
fruita dol~ de JARC, que va asse
gurar que l'afectació és tant greu 
com la de la primera, ja que en 
moltes zones els termometres 
han tornat a baixar a S i 6 sota 
zero pero amb l'agreujant que els 
arbres ja estaven "tocats". Balué 
va assenyalar queja es veura com 
acaben de reaccionar els fruits 
durant els propers dies, pero 
va avisar que la situació és molt 
"greu" perque amb tres nits se
guides de gelades és molt difícil 
que es pugui collir alguna cosa. 

Per la seva part, el coordina
dor territorial d'Unió de Page
sos (UP) a la Plana de Lleida, Jo
sep Sellart, alertava ahir que els 
danys són generals i generalitzats 
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UP iJARC 
demanen 
un pla de 
xoc d'ajudes 
urgent perque 
el sector pugui 
tirar endavant 

tant en territori com en cultius. 
"Eis arbres més afectats són els 
ametllers i la fruita d'os, la frui
ta de llavor, també", va dir. 1 va 
afegir que aquestes gelades fan 

A la crisi 
de pr~us i 
l'augment de 
costos ara 
s' afegeix una 
gran minva de 
producció 

preveure que els efectes sobre 
els camps seran "bastant devas
tadors per desgracia". A la crisi 
de preu i l'augment de costos ara 
s'afegeix una important minva en 

Agro seguro 
' comenc;:ara a 

finals d'aquesta 
setmana els 
peritatges de 
les finques 
afectarles 

la producció. "Si estavem en una 
situació crítica abans de les gela
des, ara encara més", va manifes
tar el líder de UP. 

El Departament d'Acció Clima-

tica calcula que els danys de la 
gelada oscil·len entre el SO i el 
100% amb una clara afectació a 
tots els cultius .de fruita de pinyol, 
ametller i perera. Al Pallars Jussa 
també hi ha hagut afectació en
t re el 90 i el 100% en ametllers 
i a les altres comarques del Piri
neu també hi ha danys en fruita 
doh;a. Agroseguro comen~ara a 
finals d'aquesta mateixa setmana 
els peritatges de les finques afec
tades per les gelades deis darrers 
dies que han afectat unes SO.OOO 
hectarees de cultius de fruita 
dol~a i ametllers de les comar
ques del Segria, la Noguera, el Pla 
d'Urgell, les Garrigues i I'Urgell. 
Així ho va anunciar ahir el subde
legat del govern espanyol a Llei
da, José Crespín. 
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La CUP comen~a 
la campanya pel 
'no' als Jocs per dir 
"sí al Pirineu" 
La CUP ha donat per comenr;a
da la campanya contra la can
didatura. "Pel 'sí' al Pirineu, di
em 'no' als Jocs", va comunicar 
l'exdiputat Pau Juvilli:t Segons 
el cupaire a la consulta s'hi con
frontaran dos models, un que 
es basa en "macroprojectes" i 
l'altre que busca "diversificar i 
equilibrar territorialment". 

Raquel Sánchez 
creu que "no hauria 
estat necessari'' la 

La ministra de Transports, Ra
quel Sánchez, va considerar 
ahir que "no hauria estat ne
cessari" convocar una consulta 
pels Jocs Olímpics d'hivern del 
2030. 

Vox reclama a lceta 
"lideratge" perque 
els Pirineus acullin 
els Jocs Olímpics 
El portaveu de Vox al Parla
ment, Juan Garriga, va recla
mar el "lideratge" del ministre 
de Cultura i Esports, Miquel 
lceta, en la candidatura perqué 
els Pirineus acullin els Jocs. 

Ciutadans demana 
la compareixen~a 
d'Aragones per . . pg ,. .,.,. 

Ciutadans demanara la com
pareixenr;a del president de la 
Generalitat, Pere Aragonés, al 
Parlament perqué expliqui les 
negociacions relacionades amb 
els Jocs d'Hivern. 

Aragones manté que no es 
canviara la ubicació de les 
proves dels Jocs Olímpics 
Lambán, al seu torn, es planteja acudir a lceta i 
Sánchez per aconseguir modificar la proposta 
Lleida 
ACN 

El president de la Generalitat, 
Pere Aragonés, va insistir ah ir que 
el Govern no canviara pas la ubi
cació de les proves deis Jocs d'Hi
vern que consten a l'acord amb el 
COE i la Moncloa: "No contem
plem de cap manera modificar 
les seus de les proves", va subrat
llar durant la roda de premsa d'a
quest dimarts a Palau, posterior 
al Consell Executiu. Aragonés, 
que va defensar que el projecte 
és una "oportunitat" pel país i pel 
"progrés" del Pirineu, va afegir 
que no té previst reunir-se amb 
el president d'Aragó, Javier Lam
bán. El cap del Govern va insistir 
que l'acord técnic i polític entre 
les parts és "bo", i va advertir al 
president d'Aragó que "la manera 
de ter no ésa partir de pressions 
polítiques". 

El president també va justificar 
que la data de la doble consulta 
ve marcada per la llei de consul
tes no referendaries. Així mateix, 
va subratllar que el "problema" 
no és entre la Generalitat i I'Ara
gó, ja que l'acord tecnic i polític 
inclou els dos executius, a més de 
la Moncloa i el COE: "La discre
pancia d'Aragó no és amb la Ge
neralitat només, en tot cas sera 
també amb el govern de I'Estat i 
el Comité Olímpic Espanyol". "Hi 
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ha un consens i algú que s'ha des
marcat", va concloure. 

Per la seva banda, el president 
d'Aragó, Javier Lambán, va asse
gurar que properament té la in
tenció de parla amb el ministre 
d'Esports, Miquel lceta, i "si cal" 
amb el mateix president del go
vern espanyol, Pedro Sánchez, 

per aconseguir que el COE modi
fiqui la proposta técnica de la can
didatura per uns JJOO d'hivern al 
2030 conjuntament amb Catalu
nya. Lambán creu que la propos
ta no és igualitaria perqué Aragó 
no acolliria prou preves de dife
rents disciplines olfmpiques i per 
aixo dijous preveuen presentar 

una proposta alternativa. Malgrat 
tot, Lambán va demanar "calma" 
per no caure en la "trampa de les 
presses" ja que Catalunya no de
cidira fins al julio! si dóna el visti
plau a la f;andidatura. El president 
d'Aragó no .creu que malgrat el 
desacord amb el COE calgui can
viar d'interlocutor. 

Bossost recupera les processons 
per Setmana Santa després de 
dos anys sense fer-se pel Covid 

Tremp celebra la Fira Pallars, 
terra de corder per reivindicar 
el consum d'aquesta carn 

pera tots els públics on ter difusió 
d'aquesta cultura ramadera i que 
serveixi també per reivindicar el 
consum de la carn de corder, un 
producte de proximitat i amb alt 
valor nutricional i gastronomic. 

Per oferir a pallaresos i visi
tants un cap de setmana atrac
tiu, s'esta acabant d'organitzar un 
programa d'actes on hi haura des 
d'un tast de formatges conduit 
per Enrie Canut, fins a la tradici
onal cercavila amb els Gegants i 
els capgrossos xisquets. 1 posara 
la nota musical a la fira, el con
cert de fi de testa de dissabte en 
el marc de la Pallars Food Fest, 
a carrec del grup The Groov&
Sounds. 

Bossost tornara a celebrar les 
processons de Setmana Santa, 
després de dos anys d'aturada 
pandemica. Més de 200 ve·ins i 
ve'ines d'aquesta població ara
nesa s'uniran de nou per portar 
els passos que conformen les 
processons del ViaCrucis (10.00 
h) i del Sant Enterrament o del 
Silenci (22.30 h), que tenen lloc 
el Divendres Sant (15 de abril), 
i la de la Santa Trobada (13.30 

h), el Diumenge de Resurrec.ció 
(17 d'abril). Les processons de 
Bossost són les úniques que es 
conserven a la Vall d'Aran. Cal 
recordar que es té constancia de 
la seva existencia des d'almenys 
l'any 1879. La interrupció de les 
processons durant aquests dos 
darrers anys de pandemia són 
excepcionals i compta amb molt 
pocs precedents al llarg de la 
historia local. 

Tremp va presentar ahir el cartel! 
i el preprograma de la Fira Pa
llars, terra de corder que tindra 
lloc aquest mes de maig. Es tracta 
de la primera edició d'aquest es
deveniment que recupera total
ment la presencialitat. 1 a més, 
s'amplia a tot el cap de setmana 
amb dues activitats centrals: el 
mercat firal de dissabte i el dinar 
popular, el diumenge. L'eix verte
brador de la Fira és la ramaderia 

de l'oví, tradicionalment un deis 
motors economics del Pallars i 
que defineix els paisatges del Jus
sa, així com la seva societat. Des 
del 2015, I'Ajuntament, a través 
del seu programa Al teu gust, ali
ments del Pallars desenvolupa un 
projecte de preservació, reva lo
rització i dinamització d'aquest 
sector i d'altres vinculats a corder 
(la carnisseria i la restauració). 
Així, aquesta fira vol ser un espai 

i 
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