
La sequera i la manca 
de fred fan perillar la 
collita del cereal d’hivern
UP alerta que es pot perdre més del 
60% de la producció en zones de secà
Gimenells
S. MIRET (ACN)
L’escassetat de pluges dels da-
rrers mesos, sumada a la manca 
de fred d’aquest hivern i a una 
naixença de les plantes no molt 
bona, posa en risc la pròxima co-
llita del cereal d’hivern. Unió de 
Pagesos (UP) adverteix que si no 
plou en 10 o 15 dies les pèrdues 
en aquest cultiu poden ser “molt 
importants”, sobretot a les zo-
nes de secà on la producció po-
dria caure entre un 60 i un 70%, 
en comparació amb una collita 
d’un any normal. A les zones de 
regadiu l’afectació seria menor ja 
que, malgrat la planta pot dispo-
sar d’aigua, no ha pogut desenvo-
lupar una bona arrel per les atí-
piques temperatures de l’hivern. 

Tot i això, UP estima que si la 
pluja fa acte de presència en els 
pròxims dies, amb quantitats su-
periors als 10 o 15 litres/m2, es 
podrien minimitzar les pèrdues. 
Les comarques de la plana de 
Lleida sumen gairebé 70 dies sen-
se pluges i la previsió no mostra 
episodis importants de precipita-
ció en les pròximes hores i dies. 
Aquesta situació de sequera, su-
mada a les elevades tempera-
tures d’aquest hivern, deixa un 
escenari “complicat” als produc-
tors de cereals d’hivern com ara 
el blat, l’ordi, el sègol o la colza, 
segons va explicar el responsa-

ble nacional de cereals i cultius 
herbacis d’UP, Santiago Caude-
villa. La campanya va començar 
ja marcada per una naixença no 
molt bona de les plantes i poste-
riorment s’hi ha afegit uns mesos 
d’hivern sense temperatures ex-
cessivament baixes com seria ha-
bitual. “Necessitàvem estar uns 
dos mesos amb temperatures 
d’entre un grau positiu i dos o tres 
graus sota zero i no ha estat així” 
i, a més, durant el gener s’han 
assolit temperatures de fins a 20 
graus, “gens bones per al cereal 
d’hivern”, remarca el responsa-

ble del sindicat agrari. La manca 
de pluges provoca un estrès hí-
dric a la planta i aleshores aques-
ta deixa de créixer el que hau-
ria i només busca la seva pròpia 
subsistència, “traient només una 
espiga i petita”. Actualment ja es 
comencen a apreciar en algunes 
zones els primers símptomes de 
manca d’aigua a la planta com ara 
fulles estretes i cargolades i pun-
tes assecades. Les comarques de 
Lleida més que es poden veure 
més afectades són el Segrià, la 
Noguera, l’Urgell, Segarra, el, Pa-
llars Jussà i el Solsonès. 
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El funeral de Joan Altisent, el cos 
sense vida del qual es va trobar 
el passat 2 de febrer després 
de la seva desaparició el 22 de 
desembre de 2015, se celebra-
rà demà a l’Església Parroquial 
d’Anglesola, localitat d’origen 
d’Altisent. La missa funeral serà 
a las 12.30 hores. Joan Altisent 
va desaparèixer el passat 22 de 
desembre després de sortir de 

la residència Sant Joan de Déu 
d’Almacelles, on vivia. Després 
de 42 dies de recerca per vàri-
es localitats on se l’havia pogut 
veure amb vida, finalment el seu 
cadàver va ser trobat a Alma-
celles, al costat de les vies del 
tren. Altisent va patir un ictus fa 
quatre anys i havia perdut la me-
mòria i no s’ubicava en el temps 
ni en l’espai. 

El funeral de Joan Altisent 
se celebrarà demà a 
l’església d’Anglesola

La Guàrdia Civil investiga un veí 
de Rosselló per la mort per en-
verinament d’un gos a la locali-
tat el 3 de febrer. Arran de la de-
nuncia del propietari de l’animal, 
agents del Seprona es van des-
plaçar fins al lloc on el denun-
ciant havia passejat al gos abans 
que aquest morís. El agents van 
localitzar un recipient col·locat 

prop d’un habitatge amb men-
jar per a gat barrejat amb una 
substància granulada. El cos va 
prendre declaració al propietari 
de l’immoble com a presumpte 
autor d’un delicte la flora, fauna 
i animals domèstics, i un altre de 
danys. El Seprona ha traslladat 
les diligències al Jutjat d’instruc-
ció de guàrdia de Lleida.

Investiguen un veí de 
Rosselló per la mort per 
enverinament d’un gos

Un incendi forestal a l’Espluga 
de Serra, al terme municipal de 
Tremp, va cremar ahir unes 3,5 
hectàrees de matoll i roure, se-
gons els Agents Rurals. Quatre 
dotacions terrestres dels Bom-
bers de la Generalitat s’hi van 
desplaçar fins al lloc per treba-
llar en l’extinció del foc. Cap a les 
16.00 hores d’aquesta tarda els 
bombers ja l’havien controlat. 

Un incendi a 
l’Espluga de 
Serra crema    
3,5 hectàrees
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Agents rurals del Pallars Jussà 
investiguen quatre pescadors 
per un delicte contra la fauna, 
en concret per posar en perill la 
biodiversitat del pantà de Sant 
Antoni utilitzant com a esquer 
peixos vius d’espècies exòti-
ques. Els pescadors, de naciona-
litat francesa, havien aconseguit 
pescar vint-i-cinc luciperques de 
grans dimensions, uns 40 qui-
los de peix, que possiblement 
anaven destinats a comercialit-

zar-los a França. L’actuació es va 
fer divendres passat qua efectius 
dels Agents Rurals van observar 
quatre pescadors que utilitzaven 
peixos vius per pescar a l’embas-
sament de Sant Antoni, al terme 
municipal de Salàs de Pallars. 
Els pescadors estaven en una 
embarcació equipada amb dos 
motors i un sonar per localit-
zar els peixos. Durant els mesos 
d’hivern no és habitual observar 
pescadors en aquesta zona. 

Investiguen 4 pescadors 
per posar en perill la 
biodiversitat de Sant Antoni
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