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Setó presenta
dijous el Banc
de Terres de
les Garrigues
El president del Consell Comarcal de les Garrigues, Jaume Setó, presentara el Banc de Terres
de les Garrigues en la jornada
tecnica virtual que s'organitza
aquest dijous conjuntament
amb I'Associació Leader de Ponent en el marc del Pla Anual
de Transferencia Tecnologica.
La sessió tractara sobre el model productlu actual 1 el que
s'esta construint amb les noves tendencies alimentaries. El
Banc de Terres de les Garrigues
és un deis projectes inclosos al
Pla estrategtc territonal de les
Garrigues 2015-2025.

Jornada sobre
productes
silvestres per
ralimentació
a Tremp
Una quarantena de persones van participar de la
convocatoria que va fer el
programa de I'Ajuntament
de Tremp, Al teu gust aliments del Paflars, i la Fundació Alícia de la Jornada
Cuina de Bosc i Salut. El
programa es va centrar en
la identificació i descripció
de les especies comestibles
que es troben al Pallars i la
relació que tenen aquests
productes silvestres aplicats a la cuina ambla salut.
La darrera part va ser una
demostració de cuina.

Unes 50 persones
traben feina
amb la borsa de
treball d' Alcarrós

_/

Biolab Baix Segria, el projecte
de transformació economica i
identificació de noves oportunitats de generació de riquesa
que impulsen vuit consistoris
del Baix Segria amb la bioeconomia circular sostenible coma
eina, ha ajudat a trobar feina a
una cinquantena de dones i homes gracies a la borsa de treball
que difon ofertes mitjanc;ant
les xarxes socials del mateix
projecte Biolab i !'E-Bando i les
xarxes deis ajuntaments que
impulsen el projecte.

Acció Climatica crea un pla
pilot de recollida selectiva
de fitosanitaris caducats
Es porta a terme en deu cooperatives, una d'elles a
Corbins, on es poden lliurar els que no es fan servir
lleida
SALVADOR MIRET (ACN)
El Departament d'Acció Climatica, Alimentació i Agenda Rural,
en col-laboració amb la Federació de Cooperatives Agraries de
Catalunya (FCAC) i !'Agencia de
Residus de Catalunya (ARC), porta a terme un pla pilot de recollida i gestió selectiva de productes
fitosanitaris caducats o descatalogats del registre del Ministeri
d'Agricultura.
L'll de novembre va entrar
en vigor el Reial Decret 285/2021
que en prohibeix la tinenc;a als
agricultors, que podrien atendre's a una sanció en cas de conservar-los. Així, es faran recollides
en deu cooperatives d'arreu del
país a les quals els pagesos poden lliurar gratu"itament els fitosanitaris caducats o prohibits que
tinguin. Un gestor recull aquests
residus i s'encarrega de la seva
gestió i destrucció.
La cooperativa Fruitera de
Corbins és una de les deu esco!lides per participar en aquest
pla pilot dissenyat per Acció Climatica, juntament amb la FCAC
i I'ARC, per a una correcta gestió
deis productes fitosanitaris caducats o cancel·lats. La tinenc;a
d'aquests productes per part deis
agricultors i les cooperatives no
esta permesa des de 1'11 de no-

FOTO: Salvador Miret (ACN) 1 Recollida de fitosanitaris caducats a la Cooperativa de Corbins
vembre, amb !'entrada en vigor
del Reial Decret 285/2021. Personal de !'empresa gestora de residus contractada pel Departament
s'hi va desplac;ar ahir i els pagesos
van poder lliurar gratuTtament els
fitosanitans que conservaven a
les seves explotacions i que ja no
poden fer servir. Posteriorment,

la mateixa empresa també es fara
carrec de la destrucció d'aquests
productes. Amb l'objectiu de facilitar la gesti~ i posterior tractament d'aquests residus, aquest
pla pilot pretén facilitar als titulars
d'explotacions agrícoles la gestió
deis productes fitosanitaris, una
tasca que sovint comporta una

certa complexitat associada al
transport fins al gestor autoritzat
i els costos pertinents, segons va
indicar el responsable de subministraments de la FCAC, Josep Lluís Escuer. La recollida sera itinerant i esta previst recollir més de
4.000 quilos de fitosanitaris obsolets o cancel-lats.

Bellpuig abor4a la gestió
de fitosanitaris a la primera
de les Jornades Agraries
Bellpuig va acollir dilluns la primera de les dues XXXV Jornades
Agraries a l'edifici de la Llotja de
Bellpuig. La inauguració va anar
a carrec del director deis Serveis
Territorials del Departament
d'Acció Climatica, Alimentació i
Agenda Rural, Ferran de Noguera, de la regidora d'Agricultra,
primera tinenta d'alcaldia i diputada al Congrés deis Diputats, la
Inés Granollers i de !'alcalde de

Bellpuig, Jordi Estiarte. La sessió va comptar amb la ponencia de Xavier Auqué i Natalia
Zamora de la secció de Sanitat
Vegetal deis Serveis territorials del DACC a Lleida que van
informar als assistents deis requisits legals pel que fa a l'emmagatzematge, gestió i metode d'aplicació de fitosanitaris
al camp i també de l'activitat
inspectora.

FOTO: Aj. Bellpuigf Les jornades tenen lloc '! l'edifici de la Llotja del municipi
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CONSEQÜENCIES DEL COVID-19

Ponent supera els 200 positius en
un dio per primer cop des que
estova en vigor el toe de queda
La Plana suma tres defuncions més i tata la demarcació té ara
risc alt de rebrot, situació que no es donava des del 13 d'agost

1,27

Lleida
REDACCCIÓ/ACN
Segons les dades facilitades ahir
pel Departament de Salut, la Val
d'Aran ha passat a superar els
100 punts de risc de rebrot, de

1,05 .

217,42

186,34

384,54

manera que totes les comarques
de Lleida i el Pirineu tenen ara un
risc de rebrot alt per primer cop
des del passat 13 d'agost.
A la regió sanitaria de Lleida
hi ha acumulats 50.327 casos
confirmats per PCR(TA, 181 més.
Són 52.310 si es tenen en compte
totes les preves (186 casos més).
Un total de 711 persones han
mort per coronavirus des de l'inici de la pandemia, tres més.
El risc de rebrot puja a 492, un
total de 21 punts més. La velocitat de propagació baixa dues centesimes, fins a 1,27. La incidencia
a 7 dies és de 217, i de 384 a 14
dies. El 7,45% de les preves que
es fan surten positives. Actual-

Ponent té l'únic
centre escolar de
Catalunya tancat
per coronavirus
L'escola bressol Sant Jaume
d'Arbeca, amb 18 alumnes confinats, era ahir l'únic centre escolar de Catalunya tancat per
coronavirus, segons les dades
d'Educació. L'escola La Creu de
Torrefarrera té dos grups confinats, i el nombre de persones en quarantena a Ponent va
superar ahir de nou els 2.000,
amb 1.931 alumnes i 76 professionals.

Salut explicara avui !'estrategia
de vacunació deis nous grups
que han de rebre la tercera dosi i els nous punts de vacunació
que s'obriran progressivament.
. En elllistat preliminar hi ha I'Espai Salut de Lleida (que s'obrira
a l'avinguda de les Garrigues),
I'Espai Mercat de Tarrega i les
Escotes Velles d'Aicarras, pero
no hi ha cap centre de vacunació massilla al Pirineu.

Risc de
rebrot per
comarques

368,38

ment hi ha 38 pacients ingressats
als hospitals (-3), nou deis quals a
les UCI (=).
A la regió sanitaria de I'Ait Pirineu i Aran hi ha acumulats 9.152
casos confirmats per PCR(TA, 30
més. Són 9.629 si es tenen en
compte totes les preves (31 casos
més). No s'ha comunicat cap altra
defunció.
El risc de rebrot ca u a 392 (-35)
i la velocitat de propagació ho fa
fins a 1,05. La incidencia a 7 dies
és de 186, i a 14 dies és de 368.
El 6,63% de les preves que es fan
surten positives. Hi ha S pacients
ingressats, un menys, un deis
quals a I' UCI (-1).
A Catalunya, el Departament

de Salut va declarar quatre ingressats més per covid-19 a Catalunya (660) i 2 crítics menys a
I'UCI (141). En paraHel, I'Rt puja
una centesima, fins a 1,35, i el
risc de rebrot s'incrementa en 24
punts i ja se situa en 325.
Salut va declarar 2.277 nous
casos confirmats per PCR o TA i
sis morts en les darreres 24 hores. El 6,04% de les preves de la
darrera setmana han donat positiu. La incidencia acumulada a 14
dies puja de 229,4-a 245,24, mentre que a 7 dies ho fa de 135,54
a 144,89.
Finalment, i pel que fa a Espanya, va registrar 10.261 positius de Covid-19 i 44 defuncions

Andorra decreta
l'ús obligatori de la
mascareta al carrer i
tanca l'oci nocturn
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El govern d'Andorra ha decretat
noves mesures per frenar la pandemia i afrontar la temporada
d'hivern amb una situació més
estabilitzada. Destaca l'ús obligatoria partir deis 6 anys de la mascareta en zona urbana. Les trobades hauran de ser d'un maxim
de 6 persones en interiors i de 10
persones en exteriors, llevat deis
nuclis convivents. El govern andorra ha decidit tancar l'oci nocturn.

Fiscalía esta a l'espera de reb re
!'informe forense sobre la mort
de 61 persones per Covid a la residencia Fiella de Tremp per determinar si les defuncions poden
ser considerades homicidi imprudent. L'informe haura de ser
a mans de la Fiscalía abans del22
de desembre, quan es complira
un any de ('obertura de diligencies per investigar la direcció del
centre.
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des de dilluns, amb una incidencia acumulada a 14 dies de 208,5
infeccions per cada 100.000 habitants, 9,48 punts més que en l'últim recompte.

El Suprem avala el
certificat a Euskadi
i obre la porta a la
resta d'autonomies
El Tribunal Suprem va avalar
ahir la implantació del passaport covid al País Base per accedir a restaurants i establiments
d'oci nocturn de la regió. Fonts
jurídiques van avan~ar la decisió de la sentencia que estima el
recurs del Govern Base contra la
resolució del Tribunal Superior
de Justicia del País Base del 22
de novembre passat, que va denegar aquesta mesura.

