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UP presenta 
un recurs a 
la UEcontra 
la Política 
Agraria 
El Consell Nacional d'Unió de 
Pagesos ha decidit assumir la 
interposició d'un recurs deis 
membres de la Comissió Per
manent Nacional del sindicat 
contra l'aprovació del Pla Estra
tegic de la Política Agraria Co
muna (PAC) al Tribunal de Justi
cia de la Unió Europea (UE) per 
les il·legalitats que conté i que 
lesionen la pagesia, com la re
gulació de la figura d'agricultor 
actiu, amb exempcions no per
meses a la legislació europea, i 
exigencies addicionals en ferti
lització que comporten reduc-. 
cions en els ajuts. 

El recurs s'ha interposat 
contra la Decisió executiva de 
la Comissió Europea (CE) de 
31 d'agost del 2022 per la qual 
s'aprova el pla estrategic de la 
PAC 2023-2027 d'Espanya per 
l'ajut finan~at pel Fons Europeu 
Agrari de Garantía i el Fons Eu
ropeu Agrari de Desenvolupa
ment Rural. 
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JARC propasa tapar les basses 
de purí amb 'boles flotants' 
L'organització alerta que les granges 
han perdut 4,82 euros per pare 

cost economic per cobrir la bassa 
amb aquest sistema seria d'entre 
4.500 i 5.000 euros. El dirigent de 
JARC indica que altres sistemes 
surten molt més cars amb costos 
d'entre 24.000 i 17.000 euros. El 
sistema de les boles flotants té 
una vida d'uns 25 anys. 

JARC va fer ahir balan~ del 
sector porcí a les comarques 
de Lleida durant el 2022. 
L'organització va alertar que 
enguany les granges han 
perdut una mitjana anual 
de 4,82 euros per porc 
engreixat. 

lleida 
CARME QUINTANA 

L:'organització Joves Agricultors 
i Ramaders de Catalunya (JARC) 
va apostar ahir per un sistema 
de peces-esteres flotants per co
brir o tapar les basses de purins 
tal i com obligara la normativa a 
partir de 1'1 de gener de 2023. 
Segons va manifestar el cap de 
la sectorial del porcí de JARC, 
Jaume Bernis, aquest sistema el 
van coneixer fa un mes a la fi
ra de Hannover i "permet reduir 
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jan::,cat JARC va alertar ahir que en
guany les granges de porcí han 
perdut una mitjana anua l de 4,82 
euros per porc engreixat. "Mal
grat l' increment de la cotització 
mitjana anual, el marge de bene
fici s'ha reduit a causa de la brutal 
pujada deis costos de producció", 
manifesta Bernis. 
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El 2022 el va lor de llotja del 
porc de capa blanca sera aproxi
madament d'1,527 euros el quilo 
viu. Segons JARC, "aquesta cotit
zació anual que es podría consi
derar historica, no ha comportat 
un resultat economic final posi
tiu". JARC demana que "s'actualit
zi el contracte d'integració de les 
granges a la realitat actual". 

les emissions en un 60%". Segons 
Bernis, el sistema esta reconeu
gut tant per la Genera litat com 
pel Ministeri. "Són esteres de 
propile amb 250 grams d'aigua a 

La Granja 
d'Escarp 
aprova un 
pressupost de 
2,4 milions 
L:'Ajuntament de La Granja d'Es
carp ha aprovat, en el Pie mu
nicipal ordinari celebrat aquest 
dimecres, un pressupost de 
2.486.570,17€ per aquest pro
per any 2023, una de les xifres 
més elevades deis darrers anys 
en previsió deis projectes que 
s'impulsaran alllarg de l'any vi
nent. De les xifres aprovades al 
Pie d'aquest matí destaca tam- ' 
bé el fet que, un any més, es 
congelen els impostos i les ta
xes i, per tant, no hi haura una 
variació considerable respecte 
als ingressos corrents de les 
previsions deis anys anteriors. 

Pel que fa als ingressos ex
traordina ris, es preveu finalit
zar la t ramitació de l'expedient 
de subhasta de finques en sol 
no urbanitzable municipals per 
tal de sufragar l'annex d'inver
sions. 

Respecte de les inversions, 
el proper any 2023 es preveu 
un augment considerable. 

dins pera que no es moguin, to
tes toquen una amb l'altra, i aca
ben cobrint el purí", explica. 

En una bassa estandar de 25 
metres de llarg per 8 d'ample, el 
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Els centres de primaria 
del Jussa participen en la 
recollida de joguines 
La Creu Roja del PallarsJussa amb 
la coHaboració de 1' Oficina Co
marcal de Consum han portat a 
terme aquests dies la campanya 
solidaria "Eis seus drets en joc" 
de recollida de joguines, que ca
da any permet fer arribar la iHu
sió a les nenes i els nens de famí
lies desafavorides de la comarca. 
Aquesta campanya compta amb 
la coHaboració de tots els cen
tres escolars de primaria de la co-

marca que durant el mes de des
embre han rebut les donacions 
de joguines de nens i nenes. On 
més intensament s'ha viscut la 
campanya ha estat al cent re de 
les Claretianes de Tremp on s'han 
recollit gairebé el 90% de les jo
guines. Entre els objectius de la 
campanya hi ha el de promoure 
la solidaritat entre els infants i 
alhora promoure el consum res
ponsable. 
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