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Èxit del
Taller de les
professions
d’Alcarràs
Els alumnes de 3r i 4t d’ESO,
an participar a ir en la a
edició del Taller de les Professions, una ornada organitzada per l nstitut i l untament
am l o ectiu d ensenyar a tot
l’alumnat de què poden treballar a Alcarràs quan acabin
d’estudiar, donar a conèixer les
diferents professions i possibilitats laborals de la vila, i per
tant, quins estudis i/o experiències els hi manquen per arri ar i La ornada a estat un
èxit gràcies a la col·laboració i
participació del tei it empresarial del municipi.
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Una cinquantena de tractors es
manifesten pel centre de Lleida
Els productors exigeixen preus justos per la fruita
Una cinquantena de tractors van recórrer ahir el centre de
la ciutat de Lleida en una manifestació convocada per exigir
preus justos per al sector de la fruita dolça.
Lleida
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La tractorada va mobilitzar uns
150 productors, que es van aturar
per er sentir les se es reclamacions davant dels serveis territorials del Departament d’Agricultura, a la Subdelegació del Govern
espanyol i també a l’Associació
Empresarial de la Fruita de Catalunya (Afrucat). Els convocats reclamen ue es prioritzi la figura
de l’agricultor professional en el
repartiment dels a uts i en l acc s a les retirades, incrementar
la uota per a retirades pre ista
per aquesta campanya per Brussel·les, mesures per regular la
producció, per evitar la venda a
pèrdues per part de la gran distribució i campanyes de promoció
del consum de fruita, entre altres
reivindicacions. A més, van mostrar el seu rebuig al TTIP, Tractat
ransatl ntic de omer i n ersions entre la Unió Europea i els Estats nits, a ue consideren ue
pot ser molt per udicial pel sector
primari europeu.
La marxa es va iniciar a l’N-II i
la primera parada de la tractorada va ser a Agricultura, on van entregar el manifest amb les seves
reivindicacions al director dels

serveis territorials, Ferran de Noguera i després van abocar dos
nectariners a les portes de l edifici. Durant la reunió, De Noguera
els a confirmar ue les rei indicacions dels agricultors es tractaran dimarts que ve, dia 10 de
maig, en una reunió de la taula
sectorial que convocarà el Departament d’Agricultura.
Després la tractorada va continuar fins a la Su delegació del
Govern espanyol, on la subdelegada en funcions, Inma Manso, va
rebre als representants. Després
d’aquesta reunió, on la subdelegada es va comprometre a portar
les seves reivindicacions al Ministeri, els manifestants van plantar
un altre nectariner a la porta de la
Subdelegació.
Per acabar, la marxa va anar
fins a rucat, on an dei ar l ltim nectariner ue porta en els
productors i es van reunir amb el
director i part de la Junta d’Afrucat. Per la seva part, Afrucat comparteix el manifest que li van
lliurar i s empla a a tre allar els
diferents punts del mateix pel bé
del sector fruiter. A més, l’Associació està d’acord en la necessitat
de trobar mesures que millorin
els preus de la fruita.
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Alpicat
reduirà més
de la meitat
la factura de
la llum
L untament d lpicat s estalviarà un 60% en la factura de la llum gràcies a la
implantació de tecnologia
L en l enllumenat p lic
municipal, una mesura que
va ser aprovada el passat
mes d’octubre i l’execució
de la ual a estat ad udicada aquesta setmana.
La inversió licitada era
d’un total de 363.969 euros, tot i ue finalment
a estat ad udicada per
325.764 euros a l’empresa
UTE Romero Polo-Citelum
Ibérica.

Fruiturisme
participa a
una fira de
Granollers
l pro ecte Fruiturisme seguei
ampliant la se a pres ncia a fires i trobades d’arreu del país
per tal de donar a conèixer el
seu singular concepte de turisme i difondre les potencialitats
tur sti ues dels camps ruiters
aitonencs. En el marc d’aquest
treball de promoció i divulgació, Fruiturisme està present
des de di ous i fins dem a la
popular Fira de l’Ascensió de
Granollers, una de les mostres
am m s tra ect ria i isitants
del Vallès.

