
L’estocatge de poma 
augmenta a Lleida 
un 23% respecte a 
l’exercici anterior
Segons dades facilitades per 
l’Associació Empresarial de la 
Fruita de Catalunya, AFRUCAT, 
s’estima que l’estocatge de po-
mes a les terres de Ponent va 
augmentar un 23%, unes 165 
tones, respecte a les dades 
obtingudes l’any 2017. El grup 
varietal Golden amb 103 tones 
d’estocatge segueix sent el més 
important seguit del grup Gala 
i de Granny Smith

Els governs català 
i valencià acorden 
treballar junts en la 
reforma de la PAC
Les conselleres d’Agricultura de 
la Generalitat de Catalunya i de 
la Generalitat Valenciana, Te-
resa Jordà i Elena Cebrián, van 
acordat obrir vies de treball per 
defensar els interessos con-
junts i una “visió mediterrània” 
en matèria agrícola i pesquera 
davant les reformes previstes 
de la Política Agrària Comuna 
(PAC) i en el model de gestió de 
la pesca d’arrossegament.

JARC considera el 2018 un “bon 
any” per als productors de porcí 
tot i obtenir menys beneficis
L’encariment dels costos fan baixar els guanys
Lleida
REDACCIÓ
JARC va considerar que el 2018 va 
ser un “bon any” per al pel sector 
porcí després de tancar l’exercici 
amb xifres positives que van su-
posar un benefici mitjà de 4,45 
euros per porc, lluny, però, dels 
21 euros per animal del 2017. 
Des del sindicat ho van atribuir 
a una davallada de cotitzacions i 
a un encariment dels costos del 
4%. I es que el darrer any va fi-
nalitzar deixant una cotització 
mitjana anual del porc d’1,134 
euros/quilo, segons les cotitza-
cions de Mercolleida. Es tracta 
d’una cotització mitjana similar 
a les obtingudes el 2015 i 2016, 
però un 10% inferior a la de 2017 
que va ser d’1,26 euros/quilo per 
animal. Segons JARC, aquest fet 
va suposar que una granja amb 

500 mares reproductores hagi 
obtingut en el 2018 un benefici 
de 53.400 euros. Els productors 

de porcí van tancar el 2018 amb 
un benefici mitjà de 4,45 euros 
per porc, per sota dels 21 euros/

animal obtinguts els 2017, tot i 
que aquell va ser un any “excepci-
onal” pel que fa a beneficis mar-
cats, entre les raons principals, 
per uns preus baixos de les matè-
ries primeres.

Jaume Bernis, cap sectorial 
del porcí de JARC, va explicar 
que aquesta situació recorda “la 
fragilitat de l’economia agrària”. 
“No poder controlar aquests aug-
ments i, sobretot, no poder-ho 
repercutir automàticament al 
preu de venda” van portar JARC 
a tornar a reclamar a les diferents 
administracions “que treballin 
per establir mecanismes de mer-
cat justos”. Per Bernis, aquesta 
realitat, amb un augment de la 
producció global, va comportar 
que els marges de beneficis per al 
ramader hagi baixat un 81% res-
pecte el 2017.
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El Clúster de l’Oli duplica el seu 
pressupost i aposta per crear 
una marca pròpia d’alta qualitat
Un dels objectius principals serà la internacionalització
Lleida
ALEIX ORRIT
El Clúster de l’Oli de Catalunya, 
durant l’acte de renovació de 
la junta directiva, va mostrar el 
full de rutas que pretén seguir 
al llarg d’aquest 2019 així com 
la seva intenció de desenvolu-
par quatre nous projectes al llarg 
d’aquest any entre els quals des-
taca la creació d’una marca d’oli 
conjunta d’alta qualitat, Soutem-
pore. Aquesta nova marca d’oli 
serà elaborada conjuntament 
entre quatre membres del clús-
ter, dels catorze que conformen 
l’associació, Cooperativa La Gra-
nadella, Nousegons, Oli Soleil i 
Raig d’Arbeca i té com a objectiu 
la venda  internacional i elevar 
el nivell de qualitat dels produc-
tes existents i alhora potenciar 
les capacitats dels empresaris 
en totes les parts necessàries del 
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procés d’elaboració i comercialit-
zació, des del cultiu, a la molta i 
fins a l’estratègia comercial. El re-
sultat serà un producte d’oli Verge 
Extra elaborat cent per cent amb 
olives arbequines, les més carac-

terístiques de la província de Llei-
da. El Clúster també va donar a 
conèixer que enguany l’associació 
comptarà amb un pressupost de 
140.000 euros, xifra que multipli-
carà per dos l’antic pressupost.

El vicepresident tercer de la Di-
putació, Jordi Latorre, i el direc-
tor de l’Institut Cervantes a Cra-
còvia, Fernando Martínez-Vara 
de Rey Irezábal, van presidir la 
inauguració de l’exposició Per-
seguits i salvats. No volien que 
existíssim, que restarà oberta 
en aquesta ciutat polonesa fins 
al 28 de febrer. L’acte va comp-
tar també amb l’assistència de 

l’assessor cultural de la Diputa-
ció, Antoni Balasch. L’exposició 
té com a principal objectiu recu-
perar la memòria del pas pel Pi-
rineu lleidatà de milers de jueus 
que fugien de la persecució nazi 
durant la Segona Guerra Mun-
dial. A més, el projecte permet 
recuperar i senyalitzar les rutes 
d’evasió dels refugiats jueus a 
través del Pirineu de Lleida

L’exposició ‘Perseguits i 
Salvats’ de la Diputació de 
Lleida arriba a Cracòvia
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