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Celebren la tercera Assemblea
del sector social de la Pagesia
Gran el 16 de març a Cervera
El 16 de març el sindicat celebrarà la
tercera Assemblea del sector social de
la Pagesia Gran a Cervera (Segarra), la
inauguració de la qual anirà a càrrec
del conseller de Treball, Afers Socials i
Famílies, Chakir El Homrani. Entre les
qüestions que es tractaran hi ha la presentació del projecte Caliu i la situació
de les pensions al sector agrari. L’Assemblea també inclourà una taula rodona
sobre els serveis al món rural: assistencials, bàsics i mobilitat i, ordinàriament,
trindrà lloc la presentació dels membres
de la comissió de la Pagesia Gran. • C. S.
XAVIER MOLINA

Cartell de la 3a Assemblea

L’estudi es va presentar en un acte del Departament d’Agricultura a Tortosa el 29 de gener

Presenten un projecte per millorar la
rendibilitat de les explotacions ecològiques
Cristina Segura
La Fundació Agroterritori, formada per Unió
de Pagesos i la Universitat de Girona, va presentar el 29 de gener a Tortosa (Baix Ebre) el
projecte Plataforma per a l’impuls del Sistema Agroalimentari Innovador de les Terres
de l’Ebre, destinat a millorar la rendibilitat
de les explotacions agràries ecològiques del
territori. La presentació va tenir lloc en el
marc d’un acte organitzat pel Departament
d’Agricultura per donar a conèixer tres projectes d’alimentació ecològica.
L’objectiu de l’estudi d’Agroterritori és
dotar d’eines i coneixements el sector agrari
i l’agroalimentari per enfortir la comercialització en circuit curt de productes de proximitat i ecològics. El treball posa el focus en
l’alimentació ecològica, tenint en compte el

funcionament de la cadena agroalimentària
a les Terres de l’Ebre, per millorar la xarxa
econòmica. L’estudi avalua les dificultats de
les empreses, especialment en la cadena de
valor, la comercialització i la logística, per
tal d’assessorar-les i dotar-les d’eines per
superar els obstacles. Alhora, treballa en
l’àmbit de la recerca i amb professionals per
posar en relleu elements com la salut i la
protecció del medi ambient en la producció,
així com el consum de productes de proximitat i ecològics.
L’estudi, coordinat pel Consell Comarcal
del Baix Ebre en el marc del Projecte d’Especialització i Competitivitat de la Reserva
de la Biosfera de les Terres de l’Ebre, està
finançat al 50 % amb el Fons Europeu de
Desenvolupament Regional [FEDER].

PUBLICITAT

Renoven el compromís per
col·laborar amb els Mossos
contra els robatoris al camp
Representants del sindicat de les comarques de la Plana de Lleida i dels comandaments dels Mossos d’Esquadra
es van reunir el 29 de gener a la Comissaria de Lleida (Segrià) amb l’objectiu
d’intercanviar informació sobre els robatoris al camp en aquesta zona, i amb
el compromís de seguir col·laborant
per millorar la seguretat i evitar-los.
Entre altres qüestions, els Mossos
van informar de la disminució del
nombre de robatoris d’aspersors després d’haver practicat detencions, i de
l’augment en el cas dels aparells GPS
dels tractors grans. També van avisar
de la necessitat que la pagesia estigui
alerta durant la temporada de reg per
evitar els robatoris de gasoil.
A la reunió van assistir-hi el coordinador territorial de Lleida d’Unió de Pagesos, Jaume Pedrós; el responsable de
Sectors Ramaders, Santi Querol; el responsable del sector Porcí, Rossend Saltiveri, i coordinadors comarcals. • C. S.
UNIÓ DE PAGESOS

Moment de la reunió, el 29 de gener

