
T 9 12 654 32 1

RECULL DE PREMSA



 
22/09/21 Teleponent TV Aquí 
 
23/09/2021 La Vanguardia Aquí 
 
24/09/2021 EUROPA PRESS Aquí 
 
24/09/21 20 MINUTOS Aquí 
 
24/09/21 Lleida.com Aquí 
 
24/09/2021 ccma.cat Aquí 
 
24/09/2021 TOT LLEIDA Aquí 
 
28/09/2021 ONDA CERO Aquí 
 
29/09/2021 TOT LLEIDA  Aquí 
 
30/09/21 Catalunya Ràdio Aquí 
 
30/09/2021 Lleida Diari Aquí  
 
30/09/2021 Catalunya.com Aquí 
 
30/09/2021 TOT LLEIDA Aquí 
 
30/09/2021 Lleida TV Informatius Aquí 
 
30/09/2021 Lleida TV -Lleida Diari Aquí 
 
01/10/2021 PARLAMENT EUROPEU 
OFICINA BARCELONA Aquí 
 
01/10/2021 Lleida.com Aquí 
 
01/10/2021 LLEIDA TV Informatius 
Congrés BIT Aquí 
 
 

Material audiovisual propi    

 

 
Mitjans de Comunicació 

 

 
02/10/2021 Teleponent TV Aquí 
 
03/10/2021 Europapress/Cat Aquí 
 
03/10/2021 Teleponent TV Aquí 
 
03/10/2121 20 MINUTOS Aquí 
 
03/10/2021 Lleida.com Aquí 
 
03/10/2021 UA1 LLEIDA RÀDIO Aquí 
 
03/10/2021 Lleida diari Aquí 
 
04/10/2021 Lleida.com Aquí 
 
04/10/21 Teleponent TV Aquí 
 
04/10/2021 LA VANGUARDIA Aquí 
 
04/10/2021 EL PUNT AVUI Aquí 
 
04/10/2021 LLEIDA TV  Aquí 
 
04/10/2021 TOT LLEIDA Aquí 
 
04/10/2021 Lleida Diari Aquí 
 
05/10/21 TERRITORIS.CAT Aquí 
 
05/10/21 TERRITORIS.CAT Aquí 
 
05/10/2021 LLEIDA TV BEQUEL Aquí 
 
07/10/2021 TERRITORIS.CAT  Aquí  
 

 

Vídeo resum 67ª Edició Fira Sant Miquel   YouTube Aquí 
Recull fotogràfic FLICKR Aquí 

Videoclip  cançó M’hi Trobaràs Aquí 

https://www.teleponent.cat/fira-sant-miquel-activitats/
https://www.lavanguardia.com/local/lleida/20210923/7741308/fira-sant-miquel-lleida.html
https://www.europapress.es/catalunya/noticia-fira-sant-miquel-lleida-eurofruit-tendran-menos-expositores-2019-20210924163034.html
https://www.20minutos.es/noticia/4833081/0/la-fira-de-sant-miquel-de-lleida-y-eurofruit-tendran-menos-expositores-que-en-2019/
https://www.lleida.com/noticia_canal/sant-miquel-de-lleida-la-primera-gran-fira-presencial-catalunya-des-de-la-pandemia
https://www.ccma.cat/324/sant-miquel-de-lleida-reunira-290-expositors-i-sera-la-primera-gran-fira-presencial-a-catalunya-des-de-la-pandemia/noticia/3120150/
https://totlleida.cat/sant-miquel-i-eurofruit-donen-el-tret-de-sortida-a-la-campanya-de-fires-de-tardor/
https://www.ondacero.es/emisoras/catalunya/lleida/audios-podcast/torna-fira-agraria-sant-miquel-primera-gran-fira-presencial-catalunya-des-pandemia_2021092861530a68e50999000195450d.html
https://totlleida.cat/teresa-jorda-inaugura-la-67a-fira-de-sant-miquel-i-el-36e-salo-eurofruit/
https://www.catalunya.com/fira-agraria-de-sant-miquel-i-eurofruit-1-1-1341?language=ca
https://lleidadiari.cat/lleida/torna-normalitat-fira-sant-miquel-lleida
https://www.catalunya.com/fira-agraria-de-sant-miquel-i-eurofruit-1-1-1341?language=ca
https://totlleida.cat/pimec-i-la-diputacio-de-lleida-posen-en-marxa-la-primera-edicio-del-programa-accelera-el-creixement-al-territori/
https://lleidatv.alacarta.cat/noticieslleida/capitol/dijous-30092021-vespre
https://lleidadiari.cat/lleida/torna-normalitat-fira-sant-miquel-lleida
https://www.europarl.europa.eu/spain/barcelona/ca/oficina-a-barcelona/divendres-1-octubre-entrevista-sobre-futur-sector-agroalimentari-amb-mazaly-aguilar
https://www.lleida.com/noticia_canal/lleida-recupera-la-fira-de-sant-miquel-presencial-amb-el-100-docupacio
https://lleidatv.alacarta.cat/noticieslleida/capitol/divendres-01102021-vespre
https://www.teleponent.cat/diputacio-web-transformacio-economica/
https://www.europapress.es/catalunya/noticia-fira-sant-miquel-lleida-eurofruit-concluye-27-edicion-entrega-premios-20211003211600.html
https://www.teleponent.cat/fira-sant-miquel-videojoc/
https://www.20minutos.es/noticia/4842832/0/la-fira-de-sant-miquel-de-lleida-y-eurofruit-concluye-su-27-edicion-con-la-entrega-de-premios/
https://www.lleida.com/noticia_canal/la-fira-de-sant-miquel-acaba-amb-100000-visitants
https://www.ua1.cat/articles/289236/la-67a-fira-de-sant-miquel-de-lleida-tanca-amb-uns-100000-visitants-30000-menys-que-ara-fa-dos-anys
https://lleidadiari.cat/lleida/expositors-fira-sant-miquel-lleida-constaten-menys-visitants-mes-ganes-comprar
https://www.lleida.com/noticia_canal/acaba-la-fira-de-sant-miquel-reivindicant-el-paper-del-motor-economic-del-territori
https://www.teleponent.cat/fira-sant-miquel-100000-visitants/
https://www.lavanguardia.com/local/lleida/20211004/7766579/balance-positivo-feria-agraria-sant-miquel.html
https://www.elpuntavui.cat/societat/article/5-societat/2037788-els-expositors-de-la-fira-de-sant-miquel-de-lleida-satisfets.html
https://lleidatv.alacarta.cat/lleidaactiva/capitol/fira-de-sant-miquel-laparador-agrotecnologic-del-sud-deuropa
https://totlleida.cat/la-diputacio-presenta-el-projecte-paisatges-de-ponent-rutes-senderistes-i-patrimoni-del-pla-de-lleida/
https://lleidadiari.cat/lleida/fira-sant-miquel-lleida-tanca-milers-visitants
https://www.territoris.cat/articulo/lleida/fira-sant-miquel-encara-transicio-digital-sector-agroalimentari-i-industrial/20210924185702076748.html
https://www.territoris.cat/articulo/lleida/fira-sant-miquel-constata-paper-plataforma-economica/20211004090353076966.html
https://www.youtube.com/watch?v=zlzcK4WPa0I
https://www.territoris.cat/articulo/lleida/fira-sant-miquel-encara-transicio-digital-sector-agroalimentari-i-industrial/20210924185702076748.html
https://www.youtube.com/watch?v=UiYxIHQuQn8
https://www.flickr.com/photos/193209637@N06/albums/72157719937191404
https://www.youtube.com/watch?v=KRWFJQgJuwU
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fira de sant miquel eurofruit

carles rabaDà

La Fira, a vista de dron ■ La Fira de Sant Miquel i Euro-
fruit ha recuperat aquest any la presencialitat, després 
d’una edició virtual el 2020, i les imatges a vista de 

dron mostren l’extensió del recinte. Hi participen 290 
expositors (aquest any no hi ha presència de tractors) 
en 54.000 metres quadrats de superfície entre els pa-

vellons i la zona exterior. Una trentena de càmeres 
permeten conèixer en temps real l’aforament, que no 
pot superar les 10.000 persones alhora.

La digitalització redueix l’ús 
de fertilitzants i estalvia aigua
Tecnologia per millorar els rendiments de producció || Lleida 
acollirà al novembre el fòrum de transformació digital DatAgri

e. Farnell
❘ lleiDa ❘ La transformació digital 
en el sector agroalimentari no és 
una opció. És una eina que per-
met al sector primari estalviar 
en l’ús de recursos com l’aigua 
o els fertilitzants. L’agricultura 
de precisió amb tecnologies di-
gitals delimita la quantitat òpti-
ma d’aigua per als cultius sense 
necessitat de minvar la produc-
ció, amb un estalvi d’entre el 20 
i el 30% del consum, i permet 
aplicar les dosis de fertilitzant 
mínimes per obtenir el rendi-
ment necessari.

Aquests són alguns dels be-
neficis de la digitalització del 
camp que centraran el fòrum 
DatAgri, sobre transformació 
digital, que se celebrarà els prò-
xims dies 25 i 26 de novembre 
a Lleida. Comptarà amb po-
nències d’experts i casos d’èxit 
internacional, a més de demos-
tracions en camp amb soluci-
ons innovadores relacionades 
amb la intel·ligència artificial, 
big data, internet i connexions 
via satèl·lit. 

El congrés va ser presentat 
ahir en el marc de Fira de Llei-
da per la directora de l’Escola 
Tècnica Superior d’Enginyeria 
Agronòmica i de Muntanyes 
de la Universitat de Còrdova 
i membre del comitè organit-

zador, Rosa Gallardo, que va 
destacar que la digitalització 
“ja és una realitat que ajuda 
els agricultors a prendre mi-
llors decisions per estalviar, 
produir més i millor, i ser molt 
més coherents amb l’entorn en 
el qual es desenvolupa l’activitat 

agrària”. Per la seua part, l’al-
calde de Lleida, Miquel Pueyo, 
va posar la ciutat com a referent 
del hub tecnològic per a la nova 
indústria agroalimentària. En la 
mateixa línia es va manifestar el 
president de la Diputació, Joan 
Talarn, que va posar en relleu 
el gran potencial agroalimentari 
de la demarcació i va destacar 
l’oportunitat de la ciutat de Llei-
da per mostrar l’economia verda 
i circular. 

També la consellera d’Acció 
Climàtica, Teresa Jordà, va in-
cidir en la importància de la di-
gitalització agrària.

e. farnell

Presentació del fòrum Datagri ahir a la Fira de Sant Miquel.

Presentació del web a l’estand de la Diputació.

e. farnell

e. Farnell
❘ lleiDa ❘ L’estand de la Dipu-
tació a la Fira de Sant Miquel 
va acollir ahir la presentació 
d’un web sobre la Transforma-
ció Econòmica i la campanya 
associada, amb el vídeo M’hi 
trobaràs com a eix vertebra-
dor, impulsada des del Patro-
nat de Promoció Econòmica. 
El web és un espai dissenyat 
per acompanyar i facilitar els 
processos i dinàmiques asso-
ciats a la transició cap al mo-
del econòmic consensuat amb 
les principals institucions del 
territori. 

El president de la Diputació, 
Joan Talarn, va assegurar que 
l’objectiu és “transformar per-

què volem que aquest territori 
sigui un lloc on la gent vulgui 
viure, es vulgui quedar, hi hagi 
oportunitats de treball i on el 
talent es quedi”. 

El web vol buscar compli-
citats amb el teixit econòmic, 
social, de l’àmbit de l’RDI i de 
l’administració, i ja és acces-
sible a: www.transformacio-
economica.cat.

Per la seua part, la conselle-
ra d’Acció Climàtica, Teresa 
Jordà, va assegurar que el fu-
tur del camp català passa per 
la transició del sector cap a la 
modernització i la transforma-
ció tecnològica i com a repte 
de país requereix nous models 
de cooperació.

nou web sobre 
la transformació 
econòmica de lleida

ProDuir MéS i Millor
la transformació digital 
permet al sector agrari 
produir més i millor i 
estalviar recursos
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S.e./agèncieS
❘ lleiDa ❘ La segona de les vuit 
jornades de vaga de maquinistes 
de Renfe, convocades pel sindi-
cat Semaf, es va saldar de nou a 
Lleida amb més trens anul·lats 
dels previstos a l’incomplir-se 
els serveis mínims i retards 
en d’altres. A Barcelona es va 
agreujar encara més el caos al 
servei de Rodalies, amb 310 
combois cancel·lats només fins a 
les 16.60 hores i aglomeracions 
a les estacions. La companyia 
ferroviària no va facilitar da-
des d’afectació a Lleida, però 

Retards i més trens anul·lats  
a Lleida en el segon dia de vaga
Renfe expedienta maquinistes per no complir els serveis mínims || Nou caos  
a Barcelona amb més de 300 combois cancel·lats i aglomeracions

serveis Ferrocarril

es van suprimir almenys tres 
trens de la línia de Manresa, un 
Avant va partir amb gairebé dos 
hores de retard, un altre tam-
bé amb demora i van arribar a 
l’estació amb retards acumulats 
tres combois més procedents 
de Barcelona, Irun i de Grana-
da-Sevilla. Un viatger afectat va 
expressar el seu enuig per haver 
d’esperar dos hores a l’estació 
i una altra temia no arribar a 
temps a l’aeroport de Barcelona 
per agafar un vol.

Renfe va indicar que dels ser-
veis mínims del 85% decretats 
per la conselleria de Treball i 
Empresa i el ministeri de Trans-
ports només es van complir el 
39%, mentre que Semaf afir-
ma que tots els maquinistes 
citats van anar a treballar. La 
companyia va anunciar que ha 
començat a obrir expedients a 
aquells que no es van presentar 
al considerar que han comès una 
falta “molt greu”.

El possible traspàs de Roda-
lies a la Generalitat està en el 
rerefons que la incidència de la 
vaga sigui molt més gran a Ca-
talunya que a la resta de l’Estat, 
ja que els maquinistes creuen 
que podrien sortir perjudicats, 
encara que el Govern garanteix 
que es mantindran les seues 
condicions laborals i l’opció de 
mobilitat geogràfica.

Per la seua part, la patronal 
Pimec va reclamar al Govern 
que faci de “mediador” per 
evitar “les greus alteracions al 
servei” i el síndic de greuges 
considera que les disfuncions 
estructurals del servei de Roda-
lies ocorregudes per la vaga són 
un “manifest atemptat contra 
els drets” de mobilitat i ha ini-
ciat una actuació d’ofici.

La vaga continuarà dilluns 
vinent i dimarts, i els dies 8, 9, 
11 i 12.

s.e.

Viatgers ahir a l’estació de Lleida-Pirineus.

s.e.

en Primera PerSona

Gerard Roset
Viatger afectat

«Em fa ràbia esperar 
dos hores perquè 
surti el tren»
z “soc de tarragona i estudio a 
lleida. He sortit de casa a les on-
ze per arribar puntual i arribo a 
l’estació i veig que he d’esperar 
gairebé dos hores perquè surti el 
tren. No m’importa arribar tard, 
però em fa ràbia haver d’esperar 
tant.”

s.e.

Resi de Laguno
Viatgera afectaDa

«Tinc un vol i hauré 
de córrer per poder 
agafar-lo»
z “Vaig comprar ahir el bitllet 
perquè em van dir que el tren 
no estava afectat, però surt amb 
dos hores de retard, així que l’he 
canviat per un altre perquè he 
d’agafar un avió a Màlaga i hau-
ré de córrer per arribar. estudio a 
lleida i vaig a casa.”

El Govern vol 
que Ouigo i un 
altre operador 
parin a Lleida

alta velocitat

❘ lleiDa ❘ El secretari de Terri-
tori i Mobilitat, Isidre Gavín, 
ha enviat aquesta setmana 
dos cartes als operadors fer-
roviaris Ouigo España i In-
termodalidad de Levante-
Sociedad Anónima (Ilsa) per 
sol·licitar que incorporin una 
parada a Lleida en els seus 
nous serveis d’alta velocitat 
entre Madrid i Barcelona. La 
Paeria ja va demanar a Ouigo 
una parada.

D’altra banda, el Parla-
ment va aprovar una pro-
posta de resolució d’En Co-
mú Podem que contempla el 
desplegament de Rodalies 
a Lleida, així com la xarxa 
d’intermodalitat entorn de 
l’estació Lleida-Pirineus.

La plataforma acceptaria 
un “microalberg”

equipaments pardinyes

❘ lleiDa ❘ La Plataforma en Defen-
sa de la Residència de Pardinyes
assegura que “no tindríem cap 
problema perquè es construeixi 
un microalberg amb la remo-
delació de l’actual model que 
defensen ERC i Junts i que no 
té el suport de la majoria de la 
ciutadania”. 

El ple de la Paeria va aprovar 
divendres una moció del PSC, 
amb els vots de tota l’oposició, 
que demana suspendre l’actual 
projecte d’alberg per a tempo-

rers i sense sostre al carrer Jo-
sep Pallach i iniciar un procés 
de diàleg. 

A més, l’a lcalde, Miquel 
Pueyo, va anunciar converses 
per disposar d’un solar pròxim 
per a la residència.

Per la seua part, la CUP creu 
que “uns partits fan joc a dis-
cursos racistes i a d’altres els 
tremolen les cames per por de 
les crítiques” i va dir que “la ciu-
tat necessita ja un alberg 100% 
públic sense excuses”.

La Bordeta 
denuncia falta 
de neteja

barris

❘ lleiDa ❘ El portaveu del grup 
del PP, Xavi Palau, afirma 
que els veïns de la Bordeta 
denuncien la manca de nete-
ja i deixadesa. Reclamen un 
millor manteniment de les 
zones verdes i apunten que 
al pont que uneix el carrer 
Palauet amb el Bosquet les 
males herbes impedeixen el 
pas. Palau demana a la Paeria 
que exigeixi a les empreses 
de manteniment que com-
pleixin el seu contracte.
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67 FIrA De SANT MIQUeL/36 eUrOFrUIT · GalEria d’Expositors

MecanocaMp. Especialistes en petita maquinària agrícola, jardineria i solucions de mobilitat: cadires pujaes-
cales i scooters elèctrics. Visiteu-nos al web www.mecanocamp.es. Per a més informació: 973 262 844.

Global lleida. Promociona les empreses de la xarxa CCI Lleida a la Fira Sant Miquel.

aFRUcaT. Associació empresarial de Fruita de Catalunya que assessora les nostres empreses. Un any més pre-
sents a la Fira de Sant Miquel.

Vidal i basols, sa presenta maquinària agrícola; remolc, eines de sembra, atomitzadors, aplicadors de pu-
rins, espaiadores de fem i arreu per a tota mena de cultius, de marca Kubota. Visita el nostre web www.vibasa.
net i per a més informació truca’ns al 973 183 298.

GeancaR MaqUinàRia, sa. La teva tranquil·litat és la nostra força. Desplegament excepcional a la Fira de 
Sant Miquel per donar a conèixer la nostra implantació al territori amb unes noves instal·lacions per a la provín-
cia de Lleida ubicades al polígon del Palau d’Anglesola. Bona fira a tothom.

asaja lleida, sempre al costat dels pagesos i ramaders, presents en aquesta edició de la Fira de Sant Miquel.

conTRol MoToR seRVeis aUToMoVilÍsTics. Concesionari Hyundai de Lleida presenta a la fira el nou  
IONIQ 5. Més informació: tel. 973 20 03 12. www.hyundai.es/concesionarios/controlmotor.

MaqUinàRia aGRÍcola FeRRo, sa. Un any més presents a la Fira de Sant Miquel exposant les nostres no-
vetats en maquinària agrícola. Podeu obtenir més informació dels nostres productes a la nostra pàgina web 
www.maquinariaagricolaferro.com i al nostre Instagram: @maquinariaferro.
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fira de sant miquel eurofruit

magDalena altisent

Presentació del futur congrés de bioeconomia ahir a la Llotja.

e. FarneLL
❘ lleiDa ❘ L’aprofitament òptim 
dels recursos biològics renova-
bles que no s’utilitzen actual-
ment per crear productes de més 
valor afegit serà la base del pla 
del Govern per impulsar l’es-
tratègia de bioeconomia cata-
lana, que es va presentar ahir 
a la Llotja en el marc de la Fira 
de Sant Miquel. L’estratègia ca-
talana per al període 2021-2030 
vol millorar la competitivitat 
del sector primari afavorint la 
creació de llocs de treball, així 
com donar una segona vida a 
productes del sector forestal i 
agroalimentari.

El director de l’àrea tècnica 
del departament d’Acció Climà-
tica, Jaume Sió, va assegurar 
que Lleida disposa d’un gran 
potencial en el camp de la bi-
oeconomia i això suposa una 
gran oportunitat com a territori. 

“La fusta dels boscos, les 
dejeccions ramaderes o altres 
productes orgànics com llots 
de depuradores o les fraccions 
orgàniques dels residus i també 
la fruita, són molts nutrients de 
què disposa el país, i tanmateix 
importem fertilitzants d’altres 
països. Si podem produir-los 
aquí generaríem llocs de treballs 
i faríem una gestió més eficient 
de tots aquests recursos”, va dir. 

Alguns d’aquests projectes ja 
s’estan executant a Lleida, com 
per exemple una biorefineria 
per obtenir matèries primeres 

Pla per impulsar l’economia 
catalana amb els recursos naturals
Amb l’aprofitament de la fusta dels boscos, purins o llots de depuradores ||  
Lleida i Vic acolliran el congrés de bioeconomia i tecnologia l’any que ve

a partir de matèria vegetal dels 
boscos.

Lleida-Vic
Durant la jornada es va pre-

sentar el congrés de bioecono-
mia i tecnologia que se celebrarà 
el proper any a Lleida i Vic per 
potenciar la innovació i la trans-
ferència tecnològica al sector 
agroalimentari. Els alcaldes de 
Lleida, Miquel Pueyo, i de Vic, 
Anna Erra, van segellar la col-
laboració d’ambdós ciutats per a 
aquest congrés, que es farà dos 
vegades a l’any, pel Mercat del 
Ram de Vic, a l’abril, i per la 
Fira de Sant Miquel de Lleida, 
al setembre. Tindrà sengles es-
pecialitzacions en ramaderia i 
agricultura.

n El Govern prepara la cre-
ació d’una companyia ener-
gètica pública que inclogui la 
participació ciutadana i faciliti 
que hi hagi més instal·lacions 
d’autoconsum fotovoltaic. 
Així ho va explicar ahir la 
secretària de Medi Ambient 
i Sostenibilitat del departa-
ment d’Acció Climàtica, Anna 
Barnadas, en el transcurs de 
la jornada “Sobirania energè-

tica o sobirania alimentària”, 
organitzada pel col·legi d’En-
ginyers Agrònoms. 

“Necessitem una empresa 
que pugui generar i distribuir 
energia per ser el màxim de 
competents en aquells espais 
que no seran atractius per als 
promotors i sí que ho poden 
ser per a una empresa públi-
ca, amb la implantació de 
fotovoltaiques en edificis de 

la Generalitat, espais rurals 
o polígons”, va assenyalar 
Barnadas. 

No obstant, va lamentar la 
falta de projectes d’autocon-
sum compartit, de cooperati-
ves o comunitats energètiques 
que es presenten actualment 
davant dels projectes de grans 
promotors, que busquen el seu 
benefici econòmic i no són 
participatius.

energia

El Govern prepara una companyia energètica pública

fira De lleiDa c. c. segrià

L’exposició va ser presentada ahir. La comitiva, a l’estand del consell a la Fira de Sant Miquel.

Mostra d’obres guanyadores en   
50 anys del premi del Llibre Agrari

El Segrià prioritza donar suport      
a la recuperació econòmica

❘ lleiDa ❘ La Fira de Sant Miquel i 
Eurofruit va acollir ahir la inau-
guració de l’exposició 50 Anys 
de Llibre Agrari, una mostra 
amb les portades de totes les 
obres guanyadores d’aquest 
guardó convocat des del 1972 
en el marc del certamen. 

Inclou també fotografies his-
tòriques i una pantalla tàctil 
en la qual es poden consultar 
cronològicament tots els títols 
premiats. L’exposició serà a la 
fira fins demà i després s’ins-
tal·larà de forma itinerant en 
altres espais.

❘ lleiDa ❘ El president del consell 
del Segrià, David Masot, va 
assegurar ahir el compromís 
de l’ens comarcal amb els ve-
ïns, empreses i ajuntaments 
comarcals per seguir amb la 
recuperació econòmica. Ho 
va fer en el marc del Dia de 

la Comarca a la Fira de Sant 
Miquel, acompanyat pel presi-
dent de la Diputació, Joan Ta-
larn, i diversos representants 
comarcals. D’altra banda, 
representants de partits com 
JxCat i el PDeCat també van 
visitar la fira.

Robots i drons 
per tenir cultius 
millors i més 
eficients
Noves tecnologies        
per al sector

e. FarneLL
❘ lleiDa ❘ L’agricultura actual 
s’està transformant en un 
ecosistema d’alta tecnologia 
on els dispositius com drons i 
robots amb intel·ligència arti-
ficial permeten augmentar el 
rendiment, reduir els danys 
als cultius i ser més eficients 
en el consum de l’aigua. Jesús 
Pablo González, promotor 
de tecnologies robòtiques 
d’Eurecat, va assegurar a 
l’àrea 5G de la fira que les 
macrotendències del sec-
tor agrícola afavoreixen la 
introducció de la robòtica 
mòbil per monitoritzar els 
cultius, reduir l’estrès hídric 
o controlar les filtracions 
químiques en la terra, entre 
altres aplicacions. La fina-
litat última de tots aquests 
aparells d’alta tecnologia és 
l’optimització, tant des del 
punt de vista econòmic com 
del mediambiental. 

També es va presentar el 
projecte europeu VISCA so-
bre l’adaptació de la vinya 
al canvi climàtic mitjançant 
prediccions climatològiques. 

Per la seua part, Juan 
Caubet, director de la uni-
tat de ciberseguretat del 
centre Tecnològic Eurecat, 
va destacar la importància 
de la tecnologia blockchain 
en sistemes de traçabilitat de 
productes des del seu origen 
i digitalitzar tots els produc-
tes, amb la màxima garantia 
de seguretat.

agenda

Granges de porcí
z 10.00: al saló de congressos, 
jornada “gestió de l’impacte 
ambiental en granges de porcí 
intensiu”.

Dia de la Ciutat
z 10.05: Hissada de la bandera de 
la ciutat i ofrena floral en memò-
ria a l’alcalde fuster.

Oliveres i fruita seca
z  11.00: al saló segrià, jorna-
da tècnica “Olivera i fruita se-
ca: ajuts de la nova Pac i mà-
xim aprofitament dels recursos 
naturals”.

Dia de l’Horta
z 12.00: recepció d’autoritats 
amb motiu del Dia de l’Horta, 
a les 12.30, presentació de vi-
deojocs de l’Horta i a les 19.00, 
aperitiu amb adherits a la marca 
Horta.

Realitat virtual
z 18.45: a l’estand 5g del pave-
lló 4, hi haurà la presentació de 
la jornada “solucions de realitat 
virtual i realitat augmentada al 
sector agrari”.
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fira de sant miquel eurofruit

gabriel Castañares també va firmar el llibre d’honor de la fira abans de la clausura.

jorDi echeverria

e. farnell
❘ lleiDa ❘ El director general de 
Polítiques Palanca per al Com-
pliment de l’Agenda 2030, Ga-
briel Castañares, va destacar 
ahir a la clausura de la 67a edi-
ció de la Fira de Sant Miquel la 
rellevància del sector agrícola i 
ramader de Lleida, ja que “ha 
demostrat el seu paper essen-
cial i imprescindible durant la 
pandèmia, un sector essencial 
aquí, a la província de Lleida, 
on destaca, sens dubte, per la 
seua excel·lència” i va remar-
car que “el sector de la fruita 
de pinyol converteix el país en 
una potència de referència a 
nivell europeu”. Així mateix, 

va destacar la col·laboració en-
tre tots els actors per recuperar 
l’activitat presencial després de 
la pandèmia, ja que tant la fi-
ra de Lleida com el sector pri-
mari “són elements clau per al 
desenvolupament del territori 
sostenible”.

Castañares es va referir a la 
llei de la Cadena Alimentària 
aprovada pel Congrés de Di-
putats com “un pas important 

“La prioritat és aconseguir un medi 
rural viu, competitiu i innovador”
Segons el director general de Polítiques Palanca per al Compliment de l’Agenda 
2030, Gabriel Castañares || A la clausura de la 67 edició de la Fira de Sant Miquel

perquè protegeix els productors 
agrícoles amb mesures com la 
prohibició de la venda a pèrdues 
o el registre de contractes que 
seran obligatoris per garantir 
la traçabilitat de les relacions 
comercials dels productes ali-
mentaris”, va dir. Va assegurar 
que la llei és un clar impuls als 
objectius i prioritats que esta-
bleix l’Estratègia de Desenvo-
lupament Sostenible 2030 per 

assolir un país més just soci-
alment, sostenible, igualitari i 
feminista en els pròxims anys.

Segons Castañares, entre els 
reptes de l’Estratègia de Desen-
volupament Sostenible el 2030 
destaca mantenir un medi rural 
viu amb un sector primari com-
petitiu, sostenible, innovador 
i digitalitzat, “que alhora són 
algunes de les prioritats que han 
basat aquesta edició de la Fira 

de Sant Miquel”, va assenyalar. 
Va afegir que el Govern central 
treballa perquè en el cas del sec-
tor agrícola i ramader “els rep-
tes de futur estiguin relacionats 
amb polítiques dirigides a un 
nou model econòmic i produc-
tiu, que aposti per la sosteni-
bilitat, les noves tecnologies i 
el paper de la dona en el medi 
rural amb els mateixos drets i 
oportunitats”.

“La Lleida del  
2030 ha de  
ser una ciutat 
sostenible”
n L’alcalde de Lleida, Mi-
quel Pueyo, va remarcar 
que “la Lleida del 2030 
ha de ser una ciutat sos-
tenible, basada en una 
comunitat també soste-
nible” per assenyalar els 
Objectius de Desenvolu-
pament Sostenible (ODS) 
com a horitzó si també es 
vol convertir en la capital 
AgroBioTec del sud d’Eu-
ropa. Va qualificar d’èxit 
aquesta edició del certa-
men, en el qual s’ha pogut 
constatar que “el sector 
agroalimentari és molt 
resilient i tenia ganes de 
fer fira”, va dir.  Va afegir 
que la Paeria està alinea-
da amb aquests objectius, 
però que cal que la resta 
d’institucions ho estiguin 
també per fer-ho possi-
ble. “A Lleida ho tenim 
tot per anar de la mà amb 
la Generalitat en la seua 
estratègia de Bioecono-
mia 21-30.”

Bernat Solé
Per la seua banda, el de-

legat del Govern a Lleida, 
Bernat Solé, va posar en 
relleu la celebració del 
certamen en el context de 
la reactivació econòmica, 
“clau per a la represa de la 
normalitat. Va destacar el 
pacte nacional per a la sos-
tenibilitat i la importància 
que Lleida es converteixi 
en un hub agrobiotec, i ai-
xò “només serà possible a 
través de la coordinació 
de les institucions, empre-
ses i la formació”.

exCel·lènCia de lleida
Destaca l’excel·lència de 
lleida al sector agrícola, 
ramader i de la fruita de 
pinyol, referència europea

j. echevarria

el recinte estava pràcticament buit durant la tarda.

La pluja desllueix la jornada a les 
Firetes, que hi seran fins al dia 12
❘ lleiDa ❘ La pluja va deslluir ahir 
la jornada per a les Firetes, les 
atraccions de les quals estan 
instal·lades a l’antiga Hípica, a 
prop dels Camps Elisis, on es-
taran fins al dia 12 d’octubre, 
amb control d’aforament i al-
tres mesures de prevenció de 
la Covid-19.

L’horari en els dies de la Fi-
ra de Sant Miquel ha estat de 
17.00 a 00.30 hores, tot i que 
el president dels firaires, Hugo 
García, va remarcar que s’han 
tancat les portes a mitjanit. Des 
de demà i fins al 12 d’octubre, 
les Firetes obriran de les 17.00 
a les 22.00 hores.

jorDi echevarria

L’estand de SEGRE capta l’atenció de visitants i subscriptors
❘ lleiDa ❘ El diari SEGRE i Lleida 
Televisió s’han bolcat un any 
més en la celebració de la Fi-
ra de Sant Miquel i el saló Eu-
rofruit, amb un seguiment de 

l’activitat diària del certamen i 
amb la presentació de diverses 
ofertes per a noves subscripci-
ons del diari. L’estand també es 
va convertir durant els quatre 

dies de certamen en el plató 
d’alguns dels programes de 
Lleida TV i escenari d’alguna 
de les entrevistes a empreses 
de la fira.
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l. garcía
❘ lleiDa ❘ El president d’Asaja Llei-
da, Pere Roqué, va assenyalar 
ahir que la fauna salvatge “des-
controlada” està causant greus 
minves en la producció de les 
explotacions, per la qual cosa 
demana a l’administració que 
prengui mesures, mentre que va 
criticar el projecte del ministeri 
de Transició Ecològica per a la 
introducció i protecció del llop, 
que afectaria les explotacions 
ramaderes del Pirineu lleidatà.

En el marc de la Fira de Sant 
Miquel, Roqué va instar a posar 
en marxa un pla específic per a 
l’eliminació de la plaga de conills 
així com l’obertura dels vedats 
de caça per combatre els danys 
que causen els senglars. Així 
mateix, va alertar del “greu pro-
blema” que ja causen els cabirols 
a la comarca de la Noguera, però 
ja amb presència al Segrià i fins i 
tot a l’Horta de Lleida. “Amb la 
pandèmia la fauna salvatge es va 
descontrolar i ara hem d’actuar 
per no perdre producció”, va as-
senyalar. D’altra banda, Roqué 
va celebrar, en el marc de la fira, 
que s’hagi detectat un notable 
interès per tornar a invertir en 
maquinària arrossegada, “un 
bon senyal que demostra que 
es vol continuar amb l’activitat 
agrària”, tot i que va esperar a 
veure com acaba l’any després 
de les fortes gelades del març 
del 2021. Per això, va instar els 
municipis de les comarques afec-
tades del Segrià, el Pla d’Urgell 

i la Noguera, a demanar la re-
baixa de mòduls per als pagesos 
afectats, i rebaixar els costos de 
producció. Va recordar que la 
pujada de la llum, els hidrocar-
burs i el sistema d’abonaments i 
fitosanitaris ha suposat un aug-
ment de més d’un 15% en els 
costos. Per la seua part, Jordi 
Vidal, president de la sectorial 
de la fruita dolça d’Asaja Lleida, 

va indicar que l’inici de la cam-
panya va ser amb preus accep-
tables de la fruita dolça, però va 
recordar que entre un 40% i un 
50% dels productors han patit 
un descens de la producció, per 
la qual cosa finalitzaran l’any 
cobrint costos, sense beneficis. 
Vidal va reclamar garantir un 
etiquetatge clar dels productes 
per impedir la “competència 
deslleial”. D’altra banda, Adrià 
Huguet, responsable de l’Hor-
ta de Lleida, va valorar posi-
tivament la campanya, que ha 
comptat amb 2.500 temporers, 
però va reclamar canvis a la 
normativa urbanística per po-
der allotjar-los a les mateixes 
explotacions.

Asaja reclama actuacions per la 
fauna salvatge “descontrolada”
Demana plans concrets per aturar les plagues de conills i senglars 
|| Valoració positiva de la campanya de fruita dolça

menyS producció
asaja assenyala que els 
preus de la fruita dolça són 
“acceptables” però recorda 
que ha caigut la producció

representants d’asaja ahir durant la roda de premsa a la fira.

l.g.

un dels autors del llibre agrari premiat en aquesta edició.

jorDi echevarria

❘ lleiDa ❘ Ferran García i Francis-
co Ferragui han estat els gua-
nyadors de la cinquantena edi-
ció del Premi del Llibre Agrari 
amb l’obra Plagas agrícolas, 
editat per M.V. Phytoma-Es-
paña mentre que Philaenus 
spumarius: una nueva estrate-
gia para reducir sus poblacio-
nes, escrit per diversos autors i 
publicat el febrer del 2021 a la 
revista Phytoma España, s’ha 
portat la 6 edició del Premi de 
l’Article Tècnic Agrari. Els dos 
guardons són convocats per 
Fira de Lleida en el marc de la 

Fira de Sant Miquel i Eurofruit 
i es van entregar ahir a l’acte 
de clausura. 

Divendres passat, es va 
dur a terme la inauguració de 
l’exposició 50 anys de Llibre 
Agrari, una mostra amb to-
tes les portades de les obres 
guanyadores d’aquest premi 
convocat des del 1972 i que ara 
s’instal·larà de forma itinerant 
a la UdL i l’Escola Tècnica Su-
perior d’Enginyeria Agrària. 
També s’instal·larà el proper 
19 d’octubre a la Llotja de 
Lleida.

el llibre agrari premia un 
estudi de plagues agrícoles

Projectes per crear un 
turisme sostenible lligat  
a cultura i patrimoni
Amb ‘Ponent Actiu’ i ‘Paisatges de Ponent’

presentació ahir durant la Fira de Sant miquel del projecte ‘ponent actiu’ de la diputació.

redacció
❘ lleiDa ❘ El Patronat de Promoció 
Econòmica de la diputació de 
Lleida ja ha executat un 72% 
de les seixanta-cinc actuacions 
de rehabilitació previstes a Po-
nent Actiu, un projecte desti-
nat a consolidar un model de 
turisme sostenible i competitiu 
a les Terres de Lleida. El pro-
jecte, amb una partida global 
de 3.836.000 euros, es desen-
voluparà durant el període 

2018-2022 en setanta-quatre 
municipis de les comarques de 
les Garrigues, el Pla d’Urgell, 
el Segrià i l’Urgell.

El projecte Ponent Actiu 
pretén recuperar, condicionar 
i dignificar espais naturals i flu-
vials d’interès de les comarques 
citades, com també espais ur-
bans amb un valor patrimonial. 
L’objectiu és poder consolidar 
com a destinacions turístiques 
els diferents emplaçaments tri-
ats a partir de la posada en re-
lleu del seu patrimoni natural i 
cultural i mitjançant un model 
de gestió unificat, que permeti 
la creació de nous productes 
turístics sostenibles.

Entre els projectes que s’exe-
cuten ara, destaca la rehabili-
tació del molí fariner dels Vall 

fira De lleiDa

de Ciutadilla i la creació de la 
museografia del Centre d’In-
terpretació de l’Estany d’Ivars 
i Vila-sana. El projecte també 
inclou vuit rutes turístiques, 
ja acabades i senyalitzades, 
i es desenvoluparan accions 

per promoure el cicloturisme 
així com programes escolars 
d’educació i sensibilització 
mediambiental.

Per la seua banda, la Dipu-
tació també va presentar ahir 
en el marc de la Fira el projec-

te Paisatges de Ponent: Rutes 
senderistes i Patrimoni pel Pla 
de Lleida, amb 131 actuacions 
en 69 municipis de les Garri-
gues, el Pla, el Segrià, l’Urgell 
i la Noguera. El finançament 
supera els 4,7 milions d’euros.

actuacionS
rehabilitació d’edificis i 
espais amb un alt valor 
patrimonial així com 
senyalització de rutes
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La 67a edició de la Fira de Lleida i la 36a edició d’Eurofruit va tancar ahir les portes amb gairebé 100.000 visitants 
durant els quatre dies i amb la satisfacció dels expositors que aconsegueixen el nivell de contactes i operacions 
realitzades similar al d’abans de la pandèmia. El certamen recupera la presencialitat amb un públic professional.

fira de sant miquel eurofruit

La Fira de Lleida recupera el volum  
de negoci d’abans de la pandèmia
La fira tanca amb 100.000 visitants i la satisfacció d’expositors i professionals
e. farnell
❘ lleiDa ❘ La 67a Fira de Sant 
Miquel i el 36è Saló Eurofruit 
van tancar ahir les portes en 
una edició en la qual es va re-
cuperar la presencialitat de 
l’activitat comercial, malgrat 
el descens de públic, que es va 
situar al voltant de les 100.000 
persones. El director de la fira, 
Oriol Oró, va assegurar que els 
visitants professionals han es-
tat fidels al certamen, amb la 
qual cosa el nombre d’operaci-
ons i contactes registrats aquest 
any s’ha mantingut en la línia 
d’edicions anteriors. 

Va fer un balanç positiu tant 
del volum de negoci com per 
“haver reprès l’activitat firal”. 
Va remarcar que l’èxit del cer-
tamen es deu a l’empreses del 
sector que “han mostrat el seu 
suport a la fira com a platafor-
ma comercial i de promoció 
dels seus productes”, va dir. 
En canvi, la resposta del públic 
genèric “també ha estat mas-

siva encara que el context de 
pandèmia ha fet que hi hagi un 
cert descens”, sobretot en aque-
lles franges d’edat més avança-
da. Va recordar que el suport 
de les empreses està avalat pe-
ls 290 expositors participants 
i per l’ocupació del 100% de 
l’espai firal. “Podem parlar que 
la fira ha estat un èxit venint 
d’on venim després de mesos 
de prohibició.”

Oró va defensar el paper del 
certamen com a motor de l’eco-
nomia del territori, incidint en 
el gran impacte econòmic que 
té sobre sectors com els pro-
veïdors de la fira, l’hostaleria i 
restauració, el comerç, el trans-
port o els serveis.

Per la seua banda, l’alcalde 
de Lleida, Miquel Pueyo, tam-
bé va destacar l’èxit de Sant 
Miquel, sobretot perquè s’ha 
demostrat “que la gent tenia 
ganes de fira”, la qual cosa im-
plica un símptoma inequívoc 
que s’està sortint de la pandè-
mia. De cara a l’edició del 2022, 
la fira va acollir la presentació 
del congrés Bit’22 (Bioecono-
mia) i el congrés d’Enginyers 
Agrònoms.

al voltant de 100.000 persones han visitat el recinte firal durant els quatre dies de fira.

JORDi eCHeVaRRÍa

plataforma
el certamen reivindica el 
paper de motor econòmic 
del territori en la tornada  
a la presencialitat

n El president de la Cam-
bra de Comerç de Lleida, 
Jaume Saltó, va assenyalar 
durant la clausura de la fira 
com a dada mes positiva la 
presencialitat. Va destacar el 
suport al teixit empresarial 
en la Fira, ja que les gairebé 
tres-centes firmes van om-
plir el cent per cent del re-
cinte, i el feedback de plena 
satisfacció rebut tant d’expo-
sitors com dels clients.

Saltó va remarcar l’incre-
ment quantitatiu i qualitatiu 
en l’àmbit de la innovació, 
que ha crescut un 20 per cent 
tant en maquinària agríco-
la i transferència de conei-
xement (fent referència al 
premi Llibre Agrari i a l’ar-

ticle especialitzat) així com 
l’aposta per la internaciona-
lització i digitalització. 

En aquest sentit, va des-
tacar com a novetat l’espai 
tecnològic 5G, en el qual 
s’han presentat projectes, 
com per exemple la robotit-
zació en l’agricultura amb 
aquesta tecnologia o l’ús de 
drons per a una agricultura 
de precisió.

InnovacIó

Increment del 20 per cent dels 
projectes innovadors a la fira

Suport a l’empreSa
Saltó va ressaltar el suport 
al sector empresarial,  
que va omplir la totalitat 
de l’espai firal

JORDi eCHeVaRRia

Innovació tecnològica en màquines agrícoles
n La fira va acollir ahir l’entrega de premis de la 24a edició dels 
Premis a la Innovació Tecnològica i Seguretat en el disseny de 
Màquines Agrícoles, en què van participar quinze firmes i equips 
diferents. El primer premi va ser per a la firma Vidal i Bassols, 
per un atomitzador; el segon, per a Tallers Corbins per una des-
fulladora d’arbres i el tercer premi va recaure en la firma Plumed.
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redacció
❘ lleiDa ❘ L’equip de govern de la 
Paeria, format per ERC i JxCat, 
va assegurar ahir de forma ta-
xativa que el projecte del nou 
alberg a Pardinyes per a tempo-
rers i sense sostre “no té marxa 
enrere” i que agilitzarà els trà-
mits per iniciar les obres com 
més aviat millor després del fi-
nançament de 4 milions atorgat 
dimarts per la Generalitat. Així 
ho va indicar a través d’un por-
taveu, mentre l’Organització de 
Veïns de Pardinyes li va exigir 
de nou que “tingui en compte 

equipaments serveis socials

Llum verda a la reobertura de tots els 
centres de dia amb cribratges al personal

covid situació actual

❘ lleiDa/barcelona ❘ El Govern va 
donar ahir llum verda a la re-
obertura de tots els centres de 
dia per a persones grans i que 
reprenguin l’activitat prèvia a 
l’última onada de la pandèmia, 
arran de la millora de tots els 
indicadors i del fet que més del 
85% dels usuaris tenen la pauta 
completa de vacunació. S’esta-
bleixen distàncies de seguretat 
entre els usuaris que varien en 
funció de si la cobertura vacunal 
supera o no el 85%, es recoma-

na organitzar les activitats en 
grups estables i, si hi ha un posi-
tiu, els contactes estrets hauran 
d’estar confinats a casa 14 dies. 
A més, hi haurà cribratges cada 
15 dies als professionals vacu-
nats i cada setmana a aquells 
que no ho estan. 

D’altra banda, al pla de Lleida 
hi ha dos residències amb casos 
de Covid, per la qual cosa són 
“roges”. Pel que respecta als in-
dicadors, la regió sanitària de 
Lleida va tornar a entrar en risc 

de rebrot alt al passar de 94 a 
105 punts.

Dos menors dels 20 ingressats
Hi ha 29 hospitalitzats, dels 

quals dos són menors de 20 
anys, i 4 ingressats a l’UCI. Al 
Pirineu hi ha un hospitalitzat, 
després de diversos dies sen-
se tenir-ne cap. Per una altra 
banda, el ministeri de Sanitat és 
partidari d’aplicar la tercera do-
si de la vacuna a tots els majors 
de 65 anys a partir de l’octubre.

les 5.361 firmes que demanen 
que en aquest solar es faci la re-
sidència que el nostre barri sol-
licita des de fa tants anys”, i que 
el PSC també reclamés dimarts 
la seua paralització.

El govern va indicar que l’al-
berg “és un objectiu prioritari 
d’inversió que dona resposta a 
més de 40 anys sense haver fet 
res”. Sobre això, va afirmar que 
“el 2005 el PSC va tenir l’op-
ció de presentar-se [per tenir 
finançament] i no ho va arre-
glar, i nosaltres, des que vam 
arribar el 2019 no hem parat 
fins que tota la Generalitat s’ha 
compromès”. “Els 4 milions no 
només fan viable el projecte, 
sinó que volem garantir que es 
dugui a terme”, va concloure. 
En aquesta línia, va interpel·lar 
a tots els grups municipals “que 
tinguin una alternativa o que hi 
votin a favor, perquè no podem 
fer veure que som la capital de 

la fruita dolça i les persones que 
dormen al carrer no són el nos-
tre problema”.

Així mateix, el govern va 
assenyalar que accelerarà els 
tràmits per contractar les obres, 
encara que no va poder fixar 
un termini concret. Va detallar 
que la setmana vinent es con-

vocarà una comissió informati-
va extraordinària per informar 
de la licitació del projecte, que 
després s’aprovarà a la junta de 
govern local. La licitació es farà 
en paral·lel amb el període d’ex-
posició pública del projecte, en-

cara que no es podrà adjudicar 
fins que no s’hagi aprovat. Mal-
grat no establir un calendari, va 
destacar que això no és un pro-
blema “perquè aquest any hem 
garantit una campanya agrària 
al 100% sense incidències, i el 
que volem és deixar un llegat 
perquè els pròxims que vinguin 
no tinguin problemes”. 

Per la seua part, l’associació 
veïnal va subratllar que la resi-
dència que reclamen “és molt 
necessària en un barri que té 
una població molt envellida i 
que té de dret a continuar vi-
vint-hi”. “Requerim que s’es-
colti la voluntat dels veïns de 
Pardinyes”, va manifestar a 
través d’un comunicat, en el 
qual va acabar reclamant “als 
membres del govern municipal 
que es comprometin a fer ús del 
diàleg per arribar a una solució 
consensuada per acabar amb 
aquest conflicte”.

Protesta a Sant Joan. Una quinzena de veïns de Pardinyes van desplegar ahir al migdia pancartes a favor de la 
residència a la plaça Sant Joan, durant la celebració del seguici de les Festes de la Tardor.

gerarD hoyas

Licitació i exPoSició
el govern traurà el projecte 
a licitació alhora que 
l’exposa al públic per 
escurçar terminis

La Paeria accelera els tràmits per 
edificar l’alberg al més aviat possible
El govern diu que el projecte “no té marxa enrere” després de finançar-lo el Govern 
|| L’associació de Pardinyes exigeix diàleg i recorda les 5.361 firmes en contra

Confinats 28 grups 
escolars, 5 a Alpicat
❘ lleiDa ❘ Els centres que for-
men part de la delegació 
d’Educació a Lleida tenien 
ahir un total de 28 grups con-
finats a causa d’algun positiu 
de Covid, amb 752 alumnes 
i 49 professionals afectats.  
L’escola Doctor Serés d’Al-
picat en té 5, igual que la de 
Ponts, mentre que la de Soses 
ha baixat a 4.

Moció per millorar  
la neteja de la ciutat
❘ lleiDa ❘ El ple de la Paeria 
debatrà avui una moció per 
crear una taula de treball per 
a la neteja presentada pels 
edils Ángeles Ribes i José 
María Córdoba. 

Ribes va destacar que els 
problemes de falta de neteja 
són “evidents” a tota la ciutat 
i va assegurar tenir el suport 
de diversos grups.

18605
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En quin moment es troba la refor-
ma de la Política Agrària Comuna?
Tot està obert, per tancar, en la 
definició dels ecoesquemes i els 
ajuts associats, entre altres as-
pectes, només està definit què és 
pagès genuí i l’aposta pels joves i 
les dones. De moment no estem 
satisfets. Les nostres línies roges 
són la priorització de l’ajuda a 
l’agricultor professional i que la 
Política Agrària Comuna sigui 
més justa i coherent amb les ne-
cessitats dels productors.
Podrà entrar la fruita dolça en la 
Política Agrària Comuna?
Ara els ajuts van desconnectats 
(de la producció), es regula per 
superfície admissible (d’ajuts). 
Hi ha agricultors amb drets apli-
cats i d’altres no. La conselleria 
proposa d’obtenir ajuts a càrrec 
de la reserva nacional de drets.
La pujada de preus dels cereals 
està sent un respir per als agricul-
tors però un veritable problema 
per als ramaders...
És un exemple de la multiplicitat 
del sector primari i els subsec-
tors. Els cereals són un commo-
dity afectat per la fluctuació de 
preus. És un problema quan les 
pujades no es poden repercutir 
en el preu final del producte. 
Esperem que la reforma de la 
llei de la Cadena Alimentària 
sigui un punt d’inflexió, que as-
seguri que no es pot pagar als 
productors per sota de costos. 
Hem inclòs importants esmenes 
en el projecte.
Els productors de llet es troben 
en molts casos en situació límit 
per uns preus ruïnosos. Què es 
pot fer en aquest cas?
Una llei de la Cadena Alime-
tària ben feta és importantís-

AGROALIMENTARI

entrevista balanç de l’any agrari

«La PAC ha de ser més justa i 
coherent amb el productor»

Teresa Jordà / ConseLLerA d’ACCió CLimàtiCA, ALimentACió i AgendA rurAL

«La llei de la 
Cadena ha de ser 
un punt d’inflexió, 
que asseguri que 
no es pot pagar per 
sota de costos»

«Volem 
desconcentrar 
les explotacions 
per fer-les més 
sostenibles»

maite monné

que la reconversió i hauríem de 
ser molt proactius a garantir la 
viabilitat de les granges. Hem 
de defensar la cria de gallines 
en les màximes condicions de 
benestar, com hem fet sempre. 
Entenem que no s’ha d’arribar a 
maximalismes. Interessen més 
a un lobby quan la producció 
de carn que als defensors del 
benestar animal. En cas d’apli-
car-se, exigirem a la UE els me-
canismes necessaris de suport al 
sector. Cal tancar les portes a 
produccions que venen de fora 
i no compleixen les exigències 
europees, és de les coses que 
més ens perjudiquen.
Fa unes setmanes va anunciar 
una reordenació de les explota-
cions agràries. En què consistirà 
aquesta reforma?
La proposta és conseqüència 
de la realitat dins de les pro-
duccions i conseqüències me-
diambientals a resoldre. En el 
porcí ja està controlat i ara ens 

sima. La solució no és única, ni 
afecta un sol agent, afecta totes 
i cada una de les baules de la 
cadena. És molt important po-
der negociar i tenir múscul per 
a això. Nosaltres sempre hem 
treballat perquè el sector s’or-
ganitzi, per concentrar l’ofer-
ta. Els instruments legislatius, 
la llei de la Cadena, ha de ser 
valenta i senzilla d’aplicar, que 
estableixi uns preus mínims en 

funció del cost; en cas contra-
ri, s’ha acabat la sostenibilitat. 
Si cal serà necessari modificar 
reglaments europeus, ja estem 
treballant en això. També vull 
destacar la marca paraigua Ca-
talunya on el menjar és cultu-
ra perquè el consumidor sàpiga 
que aquell producte que compra 
amb aquesta etiqueta és un pro-
ducte amb preu just.
Els avicultors alerten dels riscos 

per a la seua activitat i l’incre-
ment de costos que suposarien 
noves regulacions sobre la cria en 
gàbies. Què opina sobre aquesta 
possibilitat?
Ens preocupa a tots i és en ins-
tàncies europees. No deixa de 
ser el reflex d’una demanda de 
la societat europea. Si al final 
s’imposés la prohibició de gà-
bies per a gallines ponedores, 
conills... no hi hauria més remei 
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r. r.
Com preparen el segon any de 
Fira en pandèmia? Quin paper hi 
tindrà la Diputació?
Aquesta edició de la fira torna 
a la presencialitat, i això és im-
portant. És necessari buscar la 
major normalitat possible. La 
digitalització ha arribat per que-
dar-se, però el contacte entre 
persones continua sent essencial 
per establir relacions comerci-
als, no es pot substituir, i menys 
en una fira agroalimentària com 
la de Sant Miquel. La Diputació 
hi participa amb tres estands: un 
d’institucional, un altre dedicat 
a l’alimentació i un tercer per a 
GlobaLleida.
La Diputació afavoreix conreus 
experimentals, amb plantacions 
de tòfones, oliveres, ametllers... 
Avançaran en aquesta línia? 
Col·laborem amb organismes 
d’investigació com l’IRTA, però 
no ens quedem aquí. A més de 
potenciar la producció, ens adre-
cem també a la transformació de 
productes i a l’economia circu-
lar. Un exemple el tenim al pro-
jecte Biohub, que planteja noves 
formes d’aprofitament per a les 
dejeccions ramaderes. Suposa 
un canvi important, ja que l’ob-
jectiu ja no és gestionar un resi-
du, sinó obtenir un subproducte 
com a matèria primera amb el 
qual produir nous productes.
Impulseu projectes que opten a 
fons Next Generation, molts lli-
gats al desenvolupament rural.  
Tenen bones opcions d’aconse-
guir aquest finançament?
La Generallitat ha incorporat 
el projecte Biohub als Next Ge-
neration Catalonia i els altres 
tenen també bones opcions.
L’accés a internet de banda ampla 
es considera una peça clau per 

«Impulsem la transició del món 
rural cap a una economia circular»

Joan Talarn / presIdent de la dIputacIó de lleIda

«Les obres de la 
fibra òptica de la 
Diputació podrien 
començar a finals 
d’aquest any»

«Estem estudiant 
diferents projectes 
de comunitats 
energètiques per 
contribuir al seu 
desenvolupament»

Diputació

a una agricultura de precisió. Hi 
ha avanços en la xarxa de fibra 
òptica de la Diputació?
Esperem rebre els projectes en-
carregats a Localret per licitar 
obres i no descartem comen-
çar-les a finals d’any. En aquest 
temps hem donat resposta a pro-
blemes imprevistos; de vega-
des la realitat territorial es més 
complexa del que sembla.
Alguna idea sobre què fer allà on 
no pugui arribar la fibra?
Aquesta situació la trobem a co-
marques com el Solsonès. Hem 
començat a valorar alternatives 
com les connexions inalàmbri-
ques, ja sigui a través de “fibra 
aèria” o altres tecnologies.

El desenvolupament rural con-
tribueix a evitar la despoblació. 
Quines de les mesures de la Dipu-
tació en matèria agrària poden te-
nir incidència en el repoblament?
És un dels temes que més ens 
importen i l’abordem amb polí-
tiques transversals. Els progra-
mes d’ajuts de la Diputació su-
men 6,5 milions per als munici-
pis que pateixen despoblament. 
Som partidaris d’una discrimi-
nació positiva a favor seu, en 
comptes d’un repartiment lineal 
només en funció de factors com 
el nombre d’habitants. Les co-
municacions, des de les viàries 
a les digitals, són vitals per a 
l’arrelament de la població.

Les energies renovables tenen 
dos papers al món rural. L’auto-
consum energètic es veu com una 
oportunitat, mentre que grans 
centrals eòliques i solars es per-
ceben sovint com una amenaça.
L’energia solar i eòlica són el fu-
tur, però el seu desplegament 
ha de ser ordenat i ha de tenir 
una incidència positiva sobre el 
territori que acull aquestes ins-
tal·lacions. I tampoc no podem 
esperar gaire temps. Des de la 
Diputació vam elaborar un estu-
di sobre la viabilitat d’aquestes 
fonts d’energia a Lleida i l’hem 
posat a disposició de la Gene-
ralitat, que està preparant una 
nova normativa per autoritzar 
projectes. També oferim suport 
als ajuntaments que es troben 
amb propostes per a grans cen-
trals de panells solars i molins 
de vent als seus municipis.
S’ha pronunciat a favor de crear 
comunitats energètiques.
Estem estudiant diferents pro-
jectes de comunitats energèti-
ques per contribuir a desenvo-
lupar models que d’altres pu-
guin aplicar. L’alça constant dels 
preus de la llum fa patent que 
també la ciutadania ha de tenir 
accés a una sobirania energèti-
ca. És un bé bàsic, i l’augment 
del seu preu tindrà incidència en 
el conjunt de l’economia.
Hi ha hagut molta diferència en-
tre aquesta campanya de la fruita 
sota la pandèmia i la del 2020?
Hi ha hagut una gran diferència 
entre la primera campanya de la 
fruita amb la Covid i la segona. 
Ara la gestió ha estat molt més 
clara i directa. Per desgràcia 
la situació s’ha perllongat fins 
ara, però hem pogut aprendre 
com fer-li front i conviure-hi. 
La Diputació ha fet aportaci-
ons als municipis per a mesures 
sanitàries i ha posat vehicles a 
disposició de la Generalitat. 
Què creu que en quedarà dels 
canvis que ha portat la Covid?
La complexitat de la situació ha 
obligat les administracions a col-
laborar de forma més estreta. 
Crec que això i la tecnologia 
per a la gestió de la pandèmia 
quedaran més enllà de la Covid. 
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j.m.a
El fet que la Fira de Sant Miquel 
es torni a celebrar presencialment 
pot simbolitzar que la ciutat deixa 
enrere la pandèmia?
Tenint en compte l’envergadura 
simbòlica de la Fira, que coinci-
deix pràcticament amb les festes 
de tardor, pot ser així. D’alguna 
manera hem de buscar fites a 
partir de les quals recuperem no 
només la capacitat, sinó l’ànim 
i la il·lusió.
En aquest retorn presencial hi 
haurà coses noves o serà més o 
menys com sempre? 
La fira sempre té un equilibri 
entre tradició i innovació. Hi ha 
clàssics com el Premi del Llibre 
Agrari, que celebra la cinquan-
tena edició. D’altra banda, si fa 
quinze anys haguéssim pensat 
en la combinació entre l’agricul-
tura o el sector agroalimentari 
amb la societat digital, ens haria 
semblat que parlàvem de mons 
absolutament allunyats, i en 
canvi ara a la fira hi haurà una 
àrea vinculada al 5G de Ponent. 
Quan fem el plantejament de ser 
la capital Agrobiotech anem en 
aquesta direcció. Al sector pri-
mari, que moltes vegades esta-
bilitza els moviments cíclics de 
l’economia de Lleida, se li obre 
un àmbit d’innovació.  A més, 
aquest any la fira serà el lloc 
on el departament d’Agricultu-
ra presentarà l’estratègia de la 
bioeconomia de Catalunya i el 
primer congrés de bioeconomia 
i innovació tecnològica que es 
farà l’any vinent a Lleida.
En el marc d’aquesta digitalit-
zació creixent, creu que l’actual 
format de la fira té futur?
Les jornades seran híbrides, en 
part presencials i en part tele-
màtiques. En l’últim any i mig 

«Plantejarem al Govern que és 
urgent construir un nou pavelló»

Miquel Pueyo / alcalde 

«Un sistema 
de càmeres 
monitorarà els 
aforaments en 
temps real»

«Si Sant Miquel i 
Municipàlia van 
bé, donaran a la 
Fira capacitat per 
afrontar el retorn 
del crèdit ICO»

maite monné

tots ens hem preguntat sobre les 
possibilitats del teletreball i les 
telereunions, i potser hem exa-
gerat pensant que passàvem a 
una societat distanciada, perquè 
malgrat que moltes relacions es 
puguin fer de forma telemàtica, 
crec que la gent de les empreses 
o institucions continuarà tenint 
ganes de coincidir físicament en 
algun espai.
L’aforament serà limitat?
Lògicament, l’objectiu es pre-
servar la seguretat dels visitants 
i dels expositors i hi haurà un 
sistema intel·ligent de càmeres 
que monitorarà en temps real 
aforaments, distància social i 
ús de la mascareta. A més, les 

acreditacions i el control d’ac-
cessos es faran digitalment i es 
facilitaran entrades online. Hi 
haurà una sensibilitat especial 
per disminuir determinats con-
tactes, augmentar opcions digi-
tals i monitoritzar el seguiment 
de les normes de prevenció.
Cada any que se celebren Sant 
Miquel i Municipàlia es posa so-
bre la taula el fet que la Fira ne-
cessita un altre pavelló.
Tant és així que quan era dele-
gat del Govern el 2008, 2009 
i 2010 ja se’n parlava. Puc dir 
que parlant amb el president de 
la Diputació i el de la Cambra 
ens hem posat com a objectiu 
un nou pavelló, i tenim previs-

ta una reunió amb el conseller 
d’Empresa, Roger Torrent, per 
plantejar-li la urgència de cons-
truir el nou pavelló. No només 
és un pavelló més, sinó que per-
metria decidir què volem fer 
amb el Palau de Vidre, i com a 
mínim plantejar-nos el seu ús i 
un endreçament general. També 
crec que el paper de la Llotja 
s’ha de reforçar molt més i que 
hi ha moments de la vida firal 
que s’hi poden desplaçar.
Planteja que la Llotja aculli fires?
Sí, perquè a més a més la distan-
cia física entre la Llotja i l’actu-
al espai de la Fira és mínima. 
També hem d’aconseguir tenir 
un equipament estable per a la 
campanya de la fruita i deixar 
d’utilitzar els pavellons de la 
Fira de forma provisional per 
a altres finalitats
Cal organitzar més fires o Lleida 
ja ha tocat sostre?
Lleida es la segona capital amb 
més activitat i fires internaci-
onals després de Barcelona, i 
crec que no hem tocat sostre. 
Ara ens hem de concentrar en 
la represa; Municipàlia és es-
sencial per a la Fira. A partir 
d’aquí hem de plantejar-nos no-
ves possibilitats. El mes de no-
vembre la Llotja també acollirà 
Datagri, congrés estatal amb 
representants del sector agrari, 
del Col·legi d’Enginyers Agrò-
noms i diverses universitats en 
el qual participaran més de mil 
persones.
Fira de Lleida ha hagut de dema-
nar un crèdit ICO de mig milió 
d’euros per les pèrdues genera-
des per la Covid. El podrà retornar 
amb fons propis o ho hauran de 
fer les institucions patrones?
La Fira, des del 2008 quan esta-
va a en una situació bastant crí-
tica i es va reorganitzar, pràcti-
cament s’ha anat autofinançant 
i això dona solidesa, però amb 
les mesures per la Covid no es 
van poder fer fires presencials. 
La voluntat és que la Fira tingui 
la capacitat per fer front a aquest 
crèdit. Si, com esperem, Sant 
Miquel i Municipàlia van bé, ai-
xò donarà a la Fira la capacitat 
d’afrontar aquest crèdit.
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m. marquèS 
Què significa per la Fira poder 
tornar a fer aquest certamen 
presencial en pandèmia després 
que l’any passat s’hagués de fer 
virtual?
És positiu tornar a una certa 
normalitat. Els expositors es-
tan molt animats, com també 
les persones que organitzen jor-
nades. Hem de conviure amb la 
Covid, però aquesta és la fira re-
ferent del sector agroalimentari 
i hem d’anar tots a l’una.
I per als empresaris, quin valor té 
aquesta nova edició de la Fira de 
Sant Miquel?
Hi ha moltes ganes entre les em-
preses de poder exposar els seus 
productes i novetats, tot i que 
hi ha alguna dificultat d’abasti-
ment a escala global relacionada 
amb xips i matèries primeres i 
alguns productes no es podran 
exposar. Però, en general, la 
sensació és molt positiva. 
Cal que la Fira potenciï més les 
noves tecnologies? Durant la pan-
dèmia la digitalització ha tingut 
un paper cabdal.
Sí. De fet, entre la Cambra i amb 
la Fira estem treballant amb un 
Sant Miquel 4.0 amb l’objectiu 
de digitalitzar el sector agroali-
mentari. Per exemple, es poden 
sensoritzar les màquines o que 
la tecnologia arribi al reg i que, 
segons la humitat o de si plou o 
no, s’activi. Enguany, al certa-
men hi haurà un espai 5G, al pa-
velló 4, amb empreses del sector 
tecnològic, centres de recerca i 
diferents institucions que expo-
saran diversos avanços tecnolò-
gics. El departament de Políti-
ques Digitals de la Generalitat 
parlarà sobre la tecnologia en 
l’àmbit agroalimentari, el centre 
de recerca i2CAT també hi serà 

«Treballem per una Fira 4.0 que 
digitalitzi el sector agroalimentari»

Jaume Saltó / presidenT de la cambra de comerç de lleida

«El mercat demana 
conèixer la 
traçabilitat d’un 
producte i això 
es pot fer amb el 
‘Blockchain’»

«Cal un quart 
pavelló i 
capitanejar fires de 
l’àmbit tecnològic 
agroalimentari»

maite monné

(centra les seves activitats en el 
desenvolupament tecnològic de 
l’internet del futur), l’IRTA pre-
sentarà una eina de gestió del 
reg, també s’hi podran trobar 
aplicacions per millorar la gestió 
de l’aigua en el reg i aplicar no-
ves tecnologies al sector porcí. 
També es parlarà del sistema 
de traçabilitat Blockchain que 
informa sobre l’origen d’un pro-
ducte, com una fruita o carn, i 
com s’ha tractat. Per exemple, 
en l’àmbit animal, el client pot 
saber la seva vida, quan s’ha 
mort i sacrificat i com s’ha tros-
sejat. Tot el tema de la traça-
bilitat s’està treballant perquè 
s’està veient que el mercat ho 

demanda. La gent vol productes 
de proximitat, però també saber 
el recorregut del producte i el 
Blockchain ho certifica. D’al-
tra banda, hi tornaran a ser pre-
sents els drons, Codorniu i IRTA 
exposaran un projecte europeu 
sobre la vinya i també es parlarà 
de temes sobre com millorar la 
productivitat i eficiència de les 
explotacions de cultius exten-
sius. S’està donant un canvi en 
aquest sentit a la fira, perquè 
amb la Covid s’ha accelerat la 
digitalització en tots els sectors, 
com també l’agroalimentari.   
La Fira ha hagut de demanar un 
crèdit ICO per assumir les pèrdu-
es durant la pandèmia. Creu que 

es podrà retornar amb recursos 
propis o ho hauran de pagar les 
institucions patrones?
Es va demanar per donar més 
tranquil·litat, ja que no sabíem 
quan podríem començar a fer 
fires. Esclar, si no tens activitat 
no tens ingressos, però sí que 
hi ha despeses. Es va demanar 
aquest crèdit per si s’allargava 
més en el temps el no poder fer 
certàmens, però la Fira té capa-
citat per poder tornar el préstec 
sense cap problema.
A la Cambra vau obrir una oficina 
per assessorar empreses i autò-
noms sobre els fons Next Genera-
tion. Com està funcionant?
Estem rebent bastantes truca-
des i ajudem en el que podem. 
Recomanem a empreses de di-
ferents sectors fer consorcis per 
sumar esforços i tirar endavant 
un projecte. El que passa és que 
de moment hi ha poques convo-
catòries obertes i de moment no 
se n’ha presentat cap. El que fem 
és precuinar el projecte perquè 
un cop s’obri la convocatòria, 
presentar-lo. 
Cal un quart pavelló a la Fira?
Les instal·lacions actuals s’han 
d’adaptar als nous temps i sí que 
cal més espai, però no només 
per la fira de Sant Miquel, sinó 
per la més important que tenim 
que és Municipàlia. Caldria un 
altre espai fix i no tenir-ne de 
provisionals. Aquest tema l’està 
treballant la Paeria.
Creu que Fira de Lleida ha tocat 
sostre amb tots els certàmens 
que pot fer? O en pot assumir 
més? 
Fira de Lleida és la segona des-
prés de Barcelona. Crec que s’ha 
de fer un pla estratègic i fer no-
ves fires relacionades amb l’àm-
bit tecnològic agroalimentari. 
Cal capitanejar la tecnologia en 
aquest sector. No hem tocat sos-
tre. Hi ha empreses de Lleida, 
com algunes que es dediquen als 
drons en l’àmbit agroforestal, 
que treballen per a tot el món i 
haurien de fer de tractor en una 
suposada fira tecnològica. Totes 
les institucions patrones estem 
d’acord a fer més fires per acti-
var l’economia.


