
El Departament d’Agricultura 

tanca el PDR del 2015 amb una 

inversió de 145 milions d’euros
Això suposa un augment del 7% dels recursos previstos

Lleida
SANDRA CADALSO

El Departament d’Agricultura ha 

tancat el Programa de Desenvo-

lupament Rural (PDR) del 2015 

amb una inversió de 145 milions 

d’euros, un 7% més del pressu-

post previst inicialment, que era 

de 135,5 milions. Del total de la 
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a mesures incloses dins del Con-

tracte Global d’Explotació, és a 
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litat de les explotacions agràries, 

que han passat dels 80 milions 

pressupostats als 103 milions 
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Pel que fa al projecte de pres-

supostos del 2017, el Departa-

ment preveu un increment del 

13,6%, passant dels 267,7 a 304 

milions. Per primera vegada, el 

DARP pot recuperar pressupost 

i recursos per al sector després 

SW IｷﾐI ;ﾐ┞ゲ IﾗﾐゲWI┌ピ┌ゲ SW ヴW-

tallades, concretament un 47% 

del 2010 al 2015. La consellera 

d’Agricultura, Meritxell Serret, 

que va fer ahir un balanç del tan-

cament del PDR i de les principals 

línies d’actuació en aquest primer 

any de legislatura, va manifestar 

que “aquest increment respon a 
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la determinació del Departament 

per prioritzar els ajuts a les explo-

tacions, fet que s’ha traduït en 

un increment de recursos durant 

aquest primer any de legislatu-

ra”. També Serret va explicar es 

van atendre totes les sol·licituds 

d’ajuts per a la incorporació de 

joves de la convocatòria del 2015, 

un total de 712 amb un import de 

20,3 milions. Pel que fa als plans 

de modernització, s’han resolt 
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40 milions. “Hem incrementat 

tant en imports dels ajuts com en 
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mat la consellera. Respecte als 

ajuts a la ramaderia ecològica, es 

van atendre la totalitat de les sol-

licituds, un total de 461, que van 

rebre 3,8 milions. I també es van 

resoldre resolt tots els ajuts sol·li-

citats per Zones amb Limitacions 

Natural, 4.932, a les quals es van 
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Pel que fa a l’agricultura eco-

lògica, el pressupost va passar 

dels 625.000 euros previstos a 5,5 

milions. Tot i això, l’increment de 

sol·licituds va obligar a aplicar una 

compensació parcial de primes 

per poder atendre-les totes.
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Viles Florides i l’Associació de Micropobles 

portaran el verd als petits municipis

El moviment Viles Florides i l’Associació de Micropobles de Catalu-
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menys de 500 habitants, van signar ahir un conveni de col·laboració 
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La Sentiu de 
Sió celebra 
diumenge els 
Tres Tombs
Eﾉ ﾏ┌ﾐｷIｷヮｷ SW ﾉ; SWﾐピ┌ SW 
Sió celebrarà aquest diumen-
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Abat amb una missa al migdia 

i amb la benedicció de maqui-

nària agrícola i dels animals. 

Per acabar la jornada també 

hi haurà un dinar popular. A 

més, com a novetat, també es 

realitzarà el primer mercat de 
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El president d’Asaja Lleida, Pere 

Roqué, i el president de la Pla-

デ;aﾗヴﾏ; Aﾐピ Fﾗﾐゲ OHﾉｷｪ;デﾗヴｷが 
Josep Segura, es van reunir ahir  

amb la subdelegada del govern 

de l’Estat a Lleida, Inma Manso, 

per expressar-li el rebuig de més 
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agràries catalanes a les apor-

デ;Iｷﾗﾐゲ ;ﾉ aﾗﾐゲ SW IﾗﾐピﾐｪXﾐIｷ; 
que preveu el projecte de llei del 

funcionament de les seccions de 
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Asaja vol que l’Estat

intervingui per frenar 

el fons cooperatiu

JARC recolza les 

mobilitzacions 

contra el TTIP i 

CETA de dissabte
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AG recolza les mobilitzacions 

previstes pel dissabte a 20 ciu-

tats de l’Estat en protesta con-

tra les conseqüències del Trac-
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Inversions (TTIP) entre la UE i 

els EUA i el CETA, acord entre la 

UE i Canadà. La convocatòria té 
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contra de la proposta.

Constitució de 

la comissió per 

prevenir els danys de 

la fauna cinegètica

La consellera d’Agricultura, Me-

ritxell Serret, presidirà avui a 
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Comissió Interdepartamental 

de Prevenció de Riscs i Danys 

produïts per les espècies cine-

ｪXピケ┌Wゲく L; IヴW;Iｷﾙ Sげ;ケ┌Wゲデ; 
comissió és una de les accions 

concretes que preveu el Pla de 

prevenció de danys impulsat 

pel Departament d’Agricultura 

de la Generalitat.

Els promotors de Tracjusa tornen 

a iniciar el procés per reobrir la 

planta de tractament de purins 

de Tracjusa situada a Juneda amb 

una nova tecnologia basada en la 

crema de residus urbans. Durant 

aquest més, el grup de ramaders 

que promouen aquest projec-

te van presentar de nou tota la 
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primer projecte el passat mes de 

setembre per reformular-lo.

Aquesta planta havia de resol-

dre dos problemes de cop que 

afecten les comarques del Pla 

d’Urgell i a les Garrigues. Per una 

banda, alleugerava el problema 

del tractament dels purins dels 

ramaders de la zona i, per l’altra, 

ajudava també a resoldre el pro-

Inicien de nou la tramitació del 
projecte de Tracjusa a Juneda
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les dues comarques. Però els seus 

detractors denuncien que la plan-

ta cremarà 40.000 tones d’escom-

braries (8.000 de les Garrigues, 

12.000 del Pla d’Urgell i 20.000 

tones més de l’àrea metropolita-

na de Barcelona).

GlobaLleida va convocar ahir la 
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da per algunes de les principals 

WﾏヮヴWゲWゲ ヮヴﾗS┌IデﾗヴWゲ SげOﾉｷ ; 
LﾉWｷS;が SWゲヮヴYゲ SW ﾉ; Iﾗﾐゲピデ┌Iｷﾙ 
ﾉWｪ;ﾉ SWﾉ Cﾉ┎ゲデWヴ SW ﾉげOﾉｷ SW C;デ;-

lunya el passat 27 de juliol, per 

tal de donar resposta a l‘estudi 

del projecte realitzat durant el 
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les línies estratègiques i accions 

a fer per poder elaborar el  pla 

de treball que ha portat a la cre-

ació d’aquest Clúster.

En el decurs de la reunió es va 

donar a conèixer el detall de la 

cartera de projectes i pressupos-

tos previstos pel 2017.

Les tres  primeres accions que 

desenvoluparà seran: l’impuls i 
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boració i llançament d’una mar-

ca d’oli gourmet entre diverses 

empreses oleícoles i la millora 

de les capacitats de producció, 
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les empreses oleícoles de Lleida, 

que comptaran amb un pressu-

post de 127.050 euros subvenci-
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L’associació Clúster de l’Oli 
invertirà 127.000 euros en 
les primers accions del 2017

Treballaran 
en la creació 
d’una marca 
d’oli gourmet


