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Fruita de gust identificable per
augmentar-ne el consum
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L’Íbex 35 despunta un 0,96% al
tancament i assoleix els 10.200 punts
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Olives fetes malbé per l’aparició de cucs de la mosca de l’olivera a Cervià de les Garrigues.

ÓSCAR MIRÓN

J. MARTÍNEZ
❘ LLEIDA ❘ Les temperatures suaus
d’aquest estiu amb un principi
de tardor calorosa han propici-
at la proliferació de la mosca de
l’olivera als cultius d’oliva de
Lleida, una zona que no està
considerada com a endèmica
com ho són el Baix Ebre, Ribe-
ra d’Ebre o Montsià.

La mosca de l’olivera (Bactro-
cera oleae) és un dípter que cau-
sa la plaga més important que
afecta les olives. La larva de la
mosca s’alimenta del fruit de les
oliveres i en fa malbé la polpa,
motiu pel qual aquests fruits pro-
dueixen un oli de mala qualitat.

Enric Dalmau, president de la
cooperativa de Cervià de les
Garrigues, va corroborar que el
clima de l’estiu i aquesta tardor
han propiciat que aparegui
aquesta plaga de forma tan im
portant a Lleida.Tot això mal-
grat els tractaments que es du-
en a terme cada any.

Va calcular que els danys que
ha pogut causar la mosca poden
oscil·lar entre el 20 i el 50 per
cent de la producció, sobretot en
cultius de regadiu on l’oliva, al
ser més gran, és més atractiva
per a l’insecte. Es va lamentar
que aquesta plaga ja està afec-
tant tot Catalunya i el pressu-
post per al seu tractament és ca-
da vegada més reduït.

De cara a la recol·lecció, a co-
mençaments de novembre, es
veurà quines han sigut les pèr-
dues finals, ja que les olives afec-
tades ja seran a terra i serà pro-
ducte perdut.

El coordinador d’Unió de Pa-
gesos (UP) a les Garrigues, Sal-

Alerta a l’oli de les Garrigues per
l’aparició de lamosca de l’olivera
L’estiu temperat i la tardor calorosa n’hanprovocat la proliferació, sobretot en cultius
de regadiu || Els danys poden arribar fins al 50 per cent en algunes parcel·les
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vadorTarragona, va explicar que
l’aparició d’aquesta plaga es pot
explicar per les peculiars condi-
cions meteorològiques d’aques-
ta campanya que n’han propici-
at l’assentament.Tanmateix, va

manifestar que Lleida no és una
zona endèmica com sí que ho
són les de Ribera d’Ebre i Mont-
sià.A més, va assegurar que les
Agrupacions de DefensaVege-
tal (ADV) han treballat intensa-
ment en l’eradicació amb trac-
taments aeris.

Malgrat això, hi ha casos
d’aquesta plaga perquè existei-
xen parcel·les abandonades que
es poden convertir en un focus
perillós de la plaga.

Així mateix, va explicar que
en aquesta campanya, a punt de

recollir, els mateixos productors
han redoblat els seus esforços
augmentant la sulfatació dels
camps, la qual cosa ha provocat
un augment dels costos de pro-
ducció.

Davant d’aquesta situació va
avançar que demanaran una re-
unió amb la conselleria d’Agri-
cultura perquè el departament
els expliqui el per què de l’ex-
pansió en territori lleidatà
d’aquesta plaga. Malgrat tot, el
responsable d’UP preveu que la
collita d’aquest any serà bona.

Alier espera funcionar de
ple a partir del febrer

EMPRESESLABORAL

❘ ROSSELLÓ ❘ La nova direcció de la
papereraAlier de Rosselló i els
treballadors de l’empresa van
arribar ahir a un acord per fer
tot el possible per engegar la mà-
quina 3 i que aquesta estigui en
funcionament el pròximmes de
febrer. Per aquest motiu, segons
el comitè d’empresa, els treba-
lladors han firmat un nou ERO
que començarà l’1 de novembre
i finalitzarà el 31 de març, però
en cas demillorar la situació pro-
ductiva amb la posada en mar-

xa de la màquina 3, dedicada a
produir cartró per a planxes de
guix, s’eliminaria l’esmentat ex-
pedient.

D’altra banda,Torné Casals i
els treballadors estan negociant
l’ERO d’extinció de la plantilla,
que podria tancar-se aquesta set-
mana, i va pagar dos nòmines
pendents als empleats fixos. Se-
gons fonts sindicals, la firma que
ha llogat les instal·lacions vol
mantenir entre 8 i 10 llocs de
treball.

Altamorositat entre les
empreses de l’Íbex

EMPRESESMOROSITAT

❘ MADRID ❘ Lamorositat de les fir-
mes de l’Íbex 35 supera els
47.000milions i el termini mit-
jà de pagament ascendeix a
169 dies, gairebé el triple dels
límits que marca la llei, segons
l’últim informe de la Platafor-
maMultisectorial contra laMo-
rositat (PMcM), realitzat a par-
tir de les dades publicades per
la Comissió Nacional del Mer-
cat deValors (CNMV). En con-
cret, la PMcM xifra en 47.375
milions la morositat d’aques-

tes companyies i, malgrat les
demores en els pagaments,
aprecia una sensible millora del
7% en el termini mitjà de pa-
gament de les empreses no fi-
nanceres del selectiu borsari.
El 2012, el termini mitjà de pa-
gament de les societats cotit-
zades no financeres va ser de
191 dies, mentre que va asso-
lir els 184 el 2013, un 4%
menys. Els que més han redu-
ït els temps de liquidació són
construcció i immobiliari.

PRESSUPOST

El sector es queixa de la
reducció del pressupost
per combatre la plaga de la
mosca de l’olivera

Ajudes per a
la reconversió
de la vinya

VINYA

❘ BARCELONA ❘ La conselleria
d’Agricultura ha obert el ter-
mini per sol·licitar els nous
Plans de Reestructuració i Re-
conversió de laVinya, per la
qual cosa també es convo-
quen les ajudes correspo-
nents.

El període de sol·licituds es
va iniciar el 15 d’octubre pas-
sat i estarà obert fins al 15 de
novembre, segons va infor-
mar el departament dirigit per
Josep Maria Pelegrí.

També està oberta la con-
vocatòria per a la concessió i
repartiment de drets de nova
plantació de vinya per a la
campanya 2014-2015, amb
una superfície màxima de 335
hectàrees, segons va recordar
la conselleria.

Ros Roca tanca
la planta de
biogàs que
posseïa a Sòria
Davant de les retallades
de la cogeneració

EMPRESES

❘ LLEIDA ❘ Ros Roca Group ha
tancat la planta de cogenera-
ció i depuració de purins que
té al municipi sorià de Langa
de Duero. La societat que
l’explota, Langa de Duero
Enercorr XXI, ha presentat
concurs de creditors davant
dels jutjats mercantils de Llei-
da i anirà a la liquidació. La
instal·lació es va aixecar fa 13
anys.

Langa de Duero Enercorr
XXI va donar resultats posi-
tius des del seu naixement,
fins a l’any 2013.Aquest úl-
tim any va facturar 18,3 mi-
lions d’euros, amb un bene-
fici d’1,8milions. Però els can-
vis normatius introduïts pel
Govern central han retallat
dràsticament les primes a la
cogeneració i, a més, amb
efectes retroactius.

Neoelectra ven vuit filials

Per la seua part, el grup
Neoelectra, que posseeix a
Lleida NeoelectraAran, Car-
boneco i Caviar Nacarii, to-
tes tres en concurs de credi-
tors, ha encarregat a l’empre-
sa auditora KPMG l’elabora-
ció del quadern de venda de
vuit de les seues filials. El grup
vol vendre sis de les seues fi-
lials aAndalusia, una altra a
Burgos i les instal·lacions que
posseeix a El Grado, a la pro-
víncia d’Osca.


