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ECONOMIA Aragones anuncia un pla de 120 La borsa espanyola puja 1'1,2% i 
milions davant la crisi perla guerra. supera els 8.600 punts. 
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HIVERN A LA PRIMAVERA AGRICULTURA 

La tercera nit de gelades al pla 
de Lleida agreuja les perdues 
A més, el fred també ha arrasat els ametllers de l'Alt Urgell i el Pallars Jussa 11 Amb 
el pas de les hores es confirmen els pitjors pronostics en els fruiters 

1 LLEIDA 1 La gelada d'ahir a la 
matinada, la tercera consecu
tiva a Lleida, ha agreujat les 
perdues a les finques de fruita, 
segons la conselleria d'Acció 
Clim1Hica . A més, a l'Alt Ur
gell i el Pallars Jussa els danys 
a la collita d'ametlla osciHen 
entre el90 i el100%. "Tal com 
van passant les hores, es con
firmen els greus pronostics que 
comportara aquesta gelada en 
la producció de fruita dol~a a 
nivell de tot el pla de Lleida", 
va alertar. Va explicar que les 
temperatures per sota deis zero 
graus d'aquest dimarts a la roa
tinada al pla Segueixen agreu
jant els efectes negatius de les 
gelades previes a les collites 
de fruita dol¡;a i ametlles -les 
temperatures diumenge a la 
matinada van arribar fins als 
-4 i els -6 graus-. A les zones 
ambles temperatures més bai
xes es preveuen perdues de fins 
al 80-100% en tots els cultius 
de fruita de pinyol, ametlla i 
pera. En canvi, en les que el 
descens ha estat de fins a -2, 
esperen afectacions de diversa 
intensitat en funció de l'estat 
fenologic, de les especies o deis 
sistemes antigelada . 

Cultius com l'albercoquer 
apunten a perdues del 80% de 
la producció o superior i per a 
la resta de fruita -de llavor i 
de pinyol- estima una caigu
da de producció a nivell gene
ral del 40% i 60% o superior 
que varia entre municipis izo
nes. Al pla de Lleida la gela
da ha afectat 17.033 hectarees 
d'ametllers amb danys d'entre 
el 60 i el 80% de la producció, 
quan dilluns estimava del 50 
el 70%. En 204 hectarees de 
pruneres es parla de perdues 
del 50%, igual que en 7.591 de 
nectariners, 7.733 de presse
guers 830 de cirerers, enfront 
de l'estimació anterior, que era 
del 30 al 50%. El1.525 d'al
bercoquers manté l'afectació 
d'entre el 70 i el 80%. Perla 
seua banda, en el cas de 8.814 
hectarees de pereres i 6.068 de 
pomeres, els tecnics de la con
selleria han passat de calcular 
danys d'un 40 a un 50% a es
timar-los ahir entre un 50 i un 
60 per cent. 

Segons assenyalen les da
des de la conselleria que diri
geix Teresa Jorda, a més, a les 
comarques de l'Alt Urgell i el 
Pallars Jussa la gelada ha afec
tat entre el 90 i 100 per cent 
de la producció de les finques 
d'ametllers. 

El subdelegat, José Crespín, escolta les explicacions del líder d'Asaja, Pere Roqué, a Benavent. 

La necessitat de temporers 
caura tant com la producció · 
Agroseguro comenc;a aquesta mateixa setmana els peritatges 
ILLEIDA 1 Les perdues de pro
ducció perles gelades com
portaran una caiguda d ras
tica de les necessitats de ma 
d 'obra tant deis agricultors 
per a la recollida al camp 
coro de les centrals i coope
ratives pera la confecció. Tot 
i que encara ~o hi ha dades 
ciares de quant pot descen
dir, el president de la sectori
al agraria de Junts, Francesc 
Esquerda, preveu que la con
tracta ció en el sector fructí
cola podría caure a la meitat 
en proporció amb les perdues. 
El sector contracta cada any 
entre 20.000 i 30.000 treba
lladors temporals, va dir. Tot 
plegat quan el sector havia 
iniciat el procés d'aclarida i 
que ara es veu alterat pels 
efectes del fred. 

Junts ha demanat a la con
selleria d'Acció Climatica que 
soHiciti la declaració de les 

LA DADA 

28 
MILIONS D'EUROS 

Els agricultors lleidatans van 
assegurar 730 milions de qui
Jos de fruita per valor de 285 
milions d'euros. 

hectarees de cultius afectades 
perles gelades coma zona 
catastrofica i preveu elevar 
la mateixa petició al Govern 
centraL Pel seu costat, el PSC 
demana línies de finan~a
ment i peritatges rapids per 
als agricultors afectats per 
les gelades que, segons la 
Generalitat, ha afectat gai
rebé 50.000 hectarees només 
al pla. 

Les organitzacions agraries 
reclamen mesures extraordi
naries davant d'unes gelades 
amb efectes tan desvastadors 
coro histories i que no es pro
duien amb tanta gravetat en 
els últims trenta anys. Agro
seguro comen~ara a finals 
d'aquesta mateixa setmana 
els peritatges de les finques 
afectarles per les gelades . 
Així ho va anunciar el sub
delegat del Govern espanyol 
a Lleida, José Crespín, en la 
seua visita a finques de Bena
vent del Segria arrasad es pel 
fred. Segons dades d 'Agro
seguro, a la província hi ha 
uns 730 milions de quilos de 
fruita assegurats aquest any 
per valor de 285 milions d'eu
ros. El ministeri d'Agricultura 
destina el 2022 :un pressupost 
de 256,73 milions d'euros a 
subvencionar diferents línies 
d'assegurances agraries. 

ENERGIA 

Baixa el preu de 
l'electricitat avui 
un 3,78 per cent 
1 MADRID 1 El preu mitja de 
l'electricitat al mercat a l'en
gros baixara avui un 3,78% 
respecte a ahir, amb la qual 
cosa es tallara amb quatre 
di es consecutius de puja des, 
encara que es mantindra per 
sobre de la cota dels 250 eu
ros megawatt!hora (MWh) 
per tercera jornada consecu
tiva. En concret, el preu mitja 
sera de 254,99 euros MWh. 
El cost maxim es donara en
tre les 09.00 i les 10.00 ho
res, amb 311,59 euros/MWh 
i el mínim, de 198,94 euros/ 
MWh, sera entre les 18.00 i 
les 19.00 hores. 

HISENDA 

La campanya de 
la renda s'inicia 
avui per internet 
1 LLEIDA 1 La campanya de la 
renda i patrimoni del 2021, 
que inclou com a principal 
novetat l'alc;a de l 'impost 
per a les rendes a partir de 
300.000 euros i per als patri
monis de més de 10 .nilions, 
comenc;ara avui, 6 d'abril, 
amb la presentació de les 
declaracions per internet. 
Des del proxim 5 de maig 
i fins al 30 de juny, la de
claració es podra presentar 
també per telefon, i entre 1'1 
i el 30 de juny, els contri
buents podran fer-ho tam
bé a les oficines de !'Agencia 
Tributaria. 

HOSTALERIA 

El sector del 
menjar rapid 
es recupera 
1 MADRID 1 El sector del menjar 
rapid, després de la forta cai
guda del25% que va regis
trar el2020 perla pandemia, 
s'ha recuperat el2021 a !'ele
var les vendes un 24%, fins a 
assolir els 3.845 milions d'eu
ros, segons assenyalen les da
des de l'Observatori Sectori
al DBK d'Informa (filial de 
Cesce). L'informe mostra que 
tots els tipus d'establiments 
van registrar una evolució 
positiva el 2021, i van des
tacar les hamburgueseries 
(+29,5%), que van arribar a 
assolir un negoci de 2.175 
milions d'euros. 
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