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Uns 2.000 joves agricultors 
reben 1/ ajut de primera 
instal·lació des del2015 
Més de 3.300-beneftciaris joves reben 
37,7 milions en ajuts a la sostenibilitat 
Lleida 
ACN 

Un total de 2.260 joves han re
but l'ajut de primera instal-lació 
de joves agricultors des del 2015, 
segons les dades publicades en 
l'Observatori de Joves del Depar
tament d'Acció Climàtica, Alimen
tació i Agenda Rural. Així mateix, 
3.317 beneficiaris joves han rebut 
un import de 37,7 milions dels 
ajuts a la sostenibilitat des del 
2015 a Catalunya. D'aquests, el 
17,85% són beneficiaris dels ajuts 
que dins d'aquesta línia correspo
nen a agricultura i ramaderia eco
lògiques, un 41,80% a pràctiques 
agroambientals, i un 40,35% a la 
línia relativa a compensació a zo
nes amb limitacions. 

D'altra banda, el Departament 
ha abonat 6.507 expedients 
d'ajuts de la PAC des de 2015 a 
beneficiaris joves per un import 
superior a 218 milions. Un total 
de 2.260 joves han rebut l'ajut 
de primera instal-lació de joves 
agricultors des del 2015, segons 
les dades publicades en l'Obser
vatori de Joves del Departament 

Vinaixa celebra 
la setmana que 
ve la dinovena 
edició de la Fira 
de l'Oli i la PP ra 
El diputat Carles Gibert i l'alcalde 
de Vinaixa, Josep Maria Tarragó, 
van presentar ahir la 19a Fira de 
l'Oli 1 la Pedra de Vinaixa, que se 
celebrarà els propers dies 25, 26 
i 27 de març. La presentació va 
comptar també amb l'assistència 
de les col·laboradores de l'orga
nització, Teresa Garlart, Martina 
Garriga i Fadoua Berdaji. 

Els actes de la fira s'iniciaran 
el divendres 25 de març amb la 
inauguració de l'exposició 'Tècni
ques gràfiques i natura', de l'artis
ta borgenca Alba Falcó al Centre 
Cívic, i seguirà amb la ponència 
de la tècnica mil·lenària de la pe
dra seca, amb el títol 'Agricultura 
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d'Acció Climàtica, Alimentació i 
Agenda Rural. Així mateix, 3.317 
beneficiaris joves han rebut un 
import de 37,7 milions dels ajuts 
a la sostenibilitat des del 2015 a 
Catalunya. D'aquests, el 17,85% 
són beneficiaris dels ajuts que 
dins d'aquesta línia corresponen 
a agricultura i ramaderia ecolò-

giques, un 41,80% a pràctiques 
agroambientals, i un 40,35% a la 
línia relativa a compensació a zo
nes amb limitacions. D'altra ban
da, el Departament ha abonat 
6.507 expedients d'ajuts de la Po
lítica Agrària Comuna (PAC) des 
de 2015 a beneficiaris joves per 
un import superior a 218 milions. 
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i paisatges de pedra seca ... Quin 
futur?', a càrrec de Pau Moragas, 
de l'Olivera Cooperativa. Els actes 
finalitzaran amb la caminada a la 
llum de la lluna amb llànties d'oli 
pel casc antic del municipi de Vi
naixa. La jornada del dissabte 26 
de març, a les 8.30 hores, es farà 
la Caminada de les Fonts i la Pe-

dra Seca, acte previ a la inaugura
ció oficial, que anirà a càrrec de la 
consellera d'Acció Climàtica, d'Ali
mentació i Agenda Rural Teresa 
Jordà. Carles Gibert va destacar 
que la celebració de la fira "dona 
un valor afegit, no tan sols al pro
ducte, sinó a una diversificació 
com pot ser cert turisme". 

Jarc mobilitza més de 200 
persones per anar el 20 de 
març a l'acte de Madrid 
JARC mobilitza més de 200 per
sones per anar el 20M a Madrid 
en defensa del camp. Per tal de 
facilitar l'assistència a la mani
festació que tindrà lloc a la ca
pital el 20 de març, l'entitat ha 
organitzat un viatge que sortirà 
dissabte 19 de març amb au
tocar des de Lleida. Es preveu 
que diumenge el 20M aplegui 
més de 200.000 persones. Per 
la seva banda, ASAJA Catalunya 
participa el proper diumenge, 
20 de març, en la macro mani
festació convocada per diferents 
associacions i entitats del sector 
agrícola a Madrid sota el lema 

Asaja també 
serà present a 

la manifestació 
convocada 

• 
"El mundo rural despierta" per 
reclamar respecte pel món rura l 
i ·mesures urgents com "la re
ducció d'impostos si es vol evi
tar que el sector deixi de produir 
aliments", · recorda Pere Roqué, 
d'ASAJA Lleida. 

El Pallars Jussà programa 
visites d'intercanvi per a 
la pagesia de la comarca 
El Consell Comarcal del Pallars 
Jussà ha programat diferents 
visites d'intercanvi de coneixe
ments i experiè,ncies adreçades 
a la pagesia de la comarca i a 
persones d'un perfil tècnic vin
culat a l'agricultura. Aquestes 
sortides tenen com a objectiu 
donar a conèixer bones pràcti
ques de territoris que han fet la 

conversió a la producció agrària 
ecològica i que han reorientat 
els seus cultius cap al valor afe
git, la qualitat i la diversificació, 
fent més competitives i rendi
bles le~ explotacions. La primera 
de les visites tindrà lloc el proper 
29 de març a l'Espai Rural deGa
llecs. Aquest és un territori situ
at als vallesos. 

RECOMANACIÓ DE REG - ZONA LLEIDA 

NECESSITATS D'AIGUA DELS PRINCIPALS CULTIUS 
(M3/HA). DEL 16 AL 22 DE MARÇ 

AltO A 
nPOAI. 

AlanA 
TOla u 

MAio\lS 
CUlTIUS ~~ 

{PIA 
NOGut UI 

Sltilt 
ISEGRIÀJ 

I. l 

Pomera o o o o 

Perer o o o o 

Presseguer agost o o o o 

Nectarma juliol o o o o 

Pa nis o o o o 
-- -

Alfals mínim o o o o 

Alfals màxim o o o o 

Presseguer juny o o o o 

Presseguer agost ROC o o o o 

Ametller (reg suport) o o o o o o 

Olivera (reg suport) o o o o o o 

Blat o o o 

Evapotranspiració de 
118,4 106,8 100,1 109,3 114 103 

ref. (ET o) 
- - -

Pluja efectiva 146 130 164 148 152 172 

Càlcul realitzat amb dades Xarxa Agrometeorològica de Catalunya del SMC, 
setmana del30 de març al6 d'abril de 2010. El reg més la pluja efectiva rl'aigua 

en el sòl han d'igualar els consums d'aigua del cultiu. Les dades es refereixen 
a plantacions adultes. Recomanacions per necessitats màximes d'aigua i per 

plena drsponibilitat d'aigua; si no hi ha drsponibilitat, aJustar les dosis. 
Per convertir la dosr de m'/ha a I/arbre, drvidir per 10 el valor 

de la taula i multiplicar-lo pel marc de plantació. 

Per ohtcnh dades més espt-rifiques, ce>nsult~u l'cimr de recomanacions 
dl~ reg dc Rlll ili C. li a www.Jurill rwt l'a llCA T irrrc~cl . 

- - -
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