
Els pagesos d’Ivars denuncien que 
L’Estany és el focus de la plaga   
de conills que afecta a la zona
Aquests mamífers es mengen l’escorça dels arbres 
fruiters i les llavors acabades de plantar als camps
Ivars d’Urgell
S. CADALSO
Davant els greus danys als con-
reus deguts a la sobre població 
de conills al terme municipal 
d’Ivars d’Urgell, una quarantena 
de pagesos i empreses agrícoles 
del municipi, com Cooperativa 
d’Ivars d’Urgell, Aldahra Fagavi 
SL, ADV d’Ivars o Germans Coll 
SL, s’han unit per demanar en un 
escrit al Departament d’Agricul-
tura accions per pal·liar i aturar 
aquesta superpoblació. Un dels 
pagesos afectats, Bernat Ramon, 
va afirmar que la problemàtica 
va començar fa uns tres o quatre 
anys, quan van aparèixer grans 
poblacions de conills a la zona 
protegida de l’Espai d’Interès Na-
tural de l’Estany d’Ivars i Vila-sa-
na.

A més, Ramon va afirmar que 
enguany s’ha assolit uns nivells de 
danys mai vistos abans i que les 
zones més properes de l’Estany 
tindran pèrdues d’entre 6-7%. La 
carta, signada pels pagesos i em-
preses del municipi, denuncia la 

situació d’impotència del col·lec-
tiu davant uns atacs que s’han 
multiplicat en els últims anys fins 
a arribar als efectes devastadors 
d’aquest 2016. En l’escrit es de-
mana mesures més eficaces per 
combatre la plaga que les actu-
als, on tot el pes recau en la tasca 
dels caçadors locals que es veuen 
desbordats.

Els pagesos van explicar que el 
punt més conflictiu se situa a la 
zona l’estany, el principal focus i 
viver de conills del terme. A l’es-
tany, l’elevadíssim nombre de co-
nills fa que el control de la seva 
població pels seus depredadors 
naturals sigui virtualment im-
possible, mentre que la caça hi 
és prohibida. Per aquest motiu, 
els afectats sol·liciten al Depar-
tament que es prenguin mesures 
per combatre la plaga dins mateix 
de l’Estany (amb batudes excep-
cionals, caça en viu o caça amb 
gàbia) a fi de restablir l’equilibri 
en la seva població i frenar els 
greus danys a unes finques agrí-
coles.

Desautoritzen 
la regidora del 
PSC d’Alpicat 
que va votar  
contra Felip VI 
El màxim responsable del PSC a 
les comarques de Lleida, Àngel 
Ros, va desautoritzar el vot afir-
matiu de la regidora socialista 
de l’Ajuntament d’Alpicat, Anna 
Griñó, que va servir per aprovar 
una moció que declara persona 
non grata en aquest munici-
pi a Felip VI i a tota la Família 
Reial. Ros va dir que aquesta 
no és la posició del partit i que 
en tot cas és l’opció personal 
de la regidora. El passat dilluns 
l’Ajuntament d’Alpicat va apro-
var aquesta moció amb els vots 
d’ICV, ERC, la CUP i també del 
PSC.

Torrefarrera tanca 
el 2015 amb un 
superàvit per 5è 
any consecutiu
L’Ajuntament de Torrefarrera 
ha tancat l’exercici pressupos-
tari 2015 amb un resultat posi-
tiu de 180.372 euros per cinquè 
any consecutiu. Els ingressos 
han estat de 3.873.280 euros, i 
les despeses de 3.692.908 eu-
ros. A més, s’ha reduït l’endeu-
tament en 303.301 euros fins 
deixar-lo en 2.163.362 euros, 
reduint el rati d’endeutament 
fins al 68%.

L’Albi acull 
la segona fira 
de productes 
artesans i de 
proximitat
L’Albi ha organitzat pels di-
es 9 i 10 d’abril una sèrie 
de conferències, concerts i 
representacions en el marc 
dels actes commemora-
tius del 850è aniversari de 
la carta de la població, així 
com la segona edició de Fi-
rAlbi, una fira de productes 
de proximitat i de maqui-
nària agrícola, en la qual 
l’oli en serà el protagonista. 
Tots aquests actes comp-
ten amb el suport de la Di-
putació de Lleida. El dissab-
te, l’Albi acollirà un seguit 
d’activitats culturals, i diu-
menge se celebrarà la Fira.

La pluja que ha caigut aquests 
dies ha beneficiat tots els con-
reus de secà de la demarcació 
de Lleida, especialment als cere-
als que començaven a partir se-
quera, segons va explicar ahir el 
responsable nacional del sector 
del cereal i herbacis d’Unió de 
Pagesos, Santi Caudevilla. “Pe-
ro els camps de blat moro no ho 
han estat tant”, va afegir.

Aquesta aigua era molt espe-
rada pel sector. Santi Caudevilla 
va explicar que l’aigua s’ha filtrat 
molt bé als camps, i “s’ha pogut 
aprofitar tota l’aigua de la pluja”.

A més, el responsable nacio-
nal del cereal d’Unió de Pagesos 
va afirmar que gràcies aquest 
aprofitament d’aigua, els page-
sos no hauran de regar els seus 

cultius en aproximadament uns 
15 o 20 dies.

Enguany, el sector dels cere-
als no s’espera una collita extra-
ordinària, ja que a la tardor no 
va ploure ni va fer fred. Però l’ai-
gua de les pluges d’aquest mes 
d’abril pot ajudar a millorar els 
rendiments dels camps de cul-
tius de secà.

La pluja que ha caigut 
aquest dies beneficia tots els 
conreus de la demarcació

Els cereals han 
estat els més 
afavorits per 

l’aigua

El Ministeri d’Hisenda reté fons 
de la Participació en els Impostos 
de l’Estat (PIE) d’aquest mes a un 
total de 18 ajuntaments de Cata-
lunya per no haver facilitat al Go-
vern les dades necessàries per al 
tancament de l’exercici de 2014, 
segons va publicar ahir el diari di-
gital El Món. 

D’aquest 18 consistoris cata-
lans, un total de vuit són de la 
demarcació de Lleida. Concre-
tament, Hisenda reté fons per 
no facilitar les dades als ajunta-
ments dels municipis d’Albatàr-
rec, d’Alins, de Bausen, de Mas-
salcoreig, de Sarroca de Lleida, 
de Sort, de Fígols i Alinyà i de la 
Vansa i Fórnols.

La resta dels ajuntaments ca-

talans afectats són Montgat, Tor-
relles de Foix (Barcelona); Corçà, 
Meranges, Masarac, Massanes, 
Sant Andreu Salou, Sant Climent 
Sescebes (Girona); Bonastre i Pe-
rafort (Tarragona). 

El Ministeri d’Hisenda ha 
adoptat aquesta decisió després 
de les reiterades advertències re-
alitzades als consistoris d’aquests 
municipis perquè complissin amb 
l’obligació de lliurar la informació 
corresponent a l’exercici del 2014 
i s’ha aplicat amb data 4 d’abril 
d’enguany en virtut de l’article 36 
de la Llei d’Economia Sostenible.

A la resta d’Espanya s’han re-
tingut fons de 351 ajuntaments, 
31 dels quals tenen més de 5.000 
habitants.

Hisenda reté fons a vuit 
ajuntaments de Lleida per 
no facilitar dades del 2014
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ELS CONILLS ES MENGEN L’ESCORÇA DELS ARBRES 
i les llavors acabades plantades als camps, segons va 
explicar Bernat Ramon, pagès i ramader afectat. “Hem 
intentat ficar protectors però els conills es continuen 
menjant l’escorça del damunt”. A més, va afirmar que en 4 
anys s’ha quadruplicat la població. FOTO: Albert Coll 




