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Jordà garanteix que
les empreses fructícoles
podran presentar ERTO
temporals de força major
La consellera defensa una mutualitat
agrària pròpia per als agricultors
La consellera d'Acció Climàtica,
Alimentació i Agenda Rural, Teresa Jordà, va explicar ahir que les
gelades han fet malbé la campanya de la fruita, que dona treball
a unes 70.000 persones a Lleida.
Per això, la consellera va garantir
que el Govern "farà el que faci falta" per a ajudar als agricultors i,
d'entrada, va garantir que les cooperatives i les empreses frutícoles podran presentar ERTO temporals per força major.
D'altra banda, la consellera va defensar aquest dimecres
la conveniència que Catalunya
compti amb una "mutualitat de
país", que cobreixi els riscos-dels
productors alimentaris catalans i
que s'ajusti a les característiques
territori català. En una entrevista
al programa "Els Matins", de TV3,
la consellera va plantejar aquesta
opció com a alternativa a Agroseguro, l'Agrupació Espanyola d'Entitats Asseguradores de les Assegurances Agràries Combinades.
- D'altra banda, el grup d'Esquerra Republicana de Catalunya
- Euskal Herria Bildu sol·liciten
la compareixença del Ministre
d'Agricultura, Pesca i Alimentació, Sr. Luis Planas Puchades, davant la Comissió de Agricultura,
Pesca i Alimentació, per informar
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Lambón manté que seguiran
"inflexibles" per aconseguir
"igualtat" en els Jocs Olímpics
El president d'Aragó, Javier Lamacord amb el Govern, el COE i el
ban, va assegurar que seran
govern de l'Estat. "No tirarem la
(/inflexibles" de cara a aconse- - tovallola", va dir per afegir que
intentaran (/convèncer" de la seguir que la candidatura per acova contraproposta a la pròxima
llir uns Jocs d'hivern al Pirineu
al 2030 es produeixi "en peu
reunió entre les parts, que, va
afegir, segurament tindrà lloc el
d'igualtat" i amb un repartiment
I/equi librat" de les proves. Tot i
pròxim 25 d'abril. Els tècnics araaixò, va dir que aposten per congonesos van mostrar el suport
tinuar dialogant fins assolir un
als plantejaments del govern .

La Seu d/Urgell
recupera la
processó de
Divendres Sant
La Seu d'Urgell recupera la
Processó de Divendres Sant,
després que els darrers dos
anys no es pogués realitzar
a causa de la pandèmia. Així,
els principals carrers del centre històric seran l'escenari de
la Processó del Sant Enterrament, una manifestació popular que s'ha consolidat com la
més important del Pirineu.

Àger recupera les processons de
Set mana Santa, després de dos
anys. D'aquesta manera, s'han
programat processons per Dijous Sant i Divendres Sant i un
Via Crucis Divendres Sant. L'al caldessa, Mireia Burgués, destaca la importància que suposa recuperar unes celebracions "molt
i molt arrelades" que són \Jn
atractiu afegit per un poble que
té en el t urisme un dels motors
de la seva economia.

FOTO: LM/ JARC es va tornar a reuñir ahir per valorar les gelades
de les mesures que adoptarà el
Govern de l'Estat per fer front
als danys provocats per les gelades que han afectat majoritàriament les comarques de la plana
de Lleida, però també del Camp
de Tarragona i del Delta de l'Ebre,
que com va recordar Bailac és
"una de les pitjors que es recorden, en especial a la fruita dolça".
Per la seva banda, representants
de Junts per Catalunya al Parlament i al Senat es van reunir ahir
amb membres dels sindicats i de
les cooperatives agràries i poder
traslladar a les diferents institucions les necessitats del territori.

Entre altres mesures, reclamaran
que les assegurances agràries
s'adeqüin a les condicions climàtiques i a les realitats de cada zona, i que els danys causats per les
gelades es calculin de la mateixa
manera que es fa en el cas de les
pedregades.
Al seu torn, en un 'homenatge'
a la pel·lícula Alcarràs i a la seva
directora Caria Simón, Grup Cooperatiu Fruits de Ponent va visibilitzar a la fira Fruit Logística,
a Berlín, la "força" i I/qualitat" de
la fruita feta en aquesta localitat,
així com el treball de les famílies
que treballen tot l'any.

Alcarràs delimita rutes escolars
rA.juntament d1\lcarràs ha completat ·la senyalització i
delimitació de dues Rutes Escolars Segures amb les quals vol
afavorir l'autonomia dels infants /FOTO: Ajuntament Alcarràs

La Pobla de Segur inaugura
el Parc Alcalde Boixareu
amb noves zones infantils
La Pobla de Segur va inaugurar
ahir el Parc municipal Alcalde
Boixareu, amb un acte presidit
pel conseller d'Empresa!, Roger
Torrent, acompanyat de l'alcalde
de i diputat provincial, Marc Baró i del president de la Diputació,
Joan Talarn. Es tracta d'una obra
que ha permès reconnectar la zona del parc amb el carrer Bellavia,

Àger celebra avui i
demà processons i
v¡~ C'ruris

catalogat com a Conjunt Mauri,
d'estil modernista, i que ja havia
tingut aquesta connexió a principis del segle XX.EI parc compta amb una nova zona d'equipaments infantils, una zona arbrad a
i una pista poliesportiva polivalent i el disseny de l'obra s'ha fet
prioritzant l'accessibilitat per a
tothom, amb diversos accessos.

FOTO; Diputació/ L'acte va comptar amb el conseller d'Empresa

També s'han prioritzat criteris
de sostenibilitat en l'execució del
projecte a través de la utilització
d'energies renovables, l'eficiència
en l'ús de l'energia i l'aigua, facilitant la mobilitat sostenible amb
un aparcament de recàrrega per
a bicicletes elèctriques, utilitzant
equipaments naturalitzats.
Baró va explicar que "quan la
gent veu les coses fetes, és més
fàcil veure'n la realitat. Per això,
hem volgut fer una zona verda
al mig del municipi amb equipaments del segle XXI. I el que volem ara que està obert és que la
gent ens digui quins equipaments
més hi posarien".

