
Vivers Sisco Palau i Vicers Baix 
Camp, a través de l’Associació 
Serviplant, va presentar ahir a 
Sarroca de Lleida les diferents 
varietats d’ametllers plantats en 
22 hectàrees amb sistema súper 
intensiu. Concretament les varie-
tats plantades són Soleta, Isabe-
lona, Guara, Avijor i Vairo.

Aquest sistema súper intensiu 
consta de fileres d’arbres molt jo-
ves amb disposició en tanca amb 
què s’aconsegueixen entre 1.000 
i 2.000 arbres per hectàrea amb 
carrers no més amples de 4 me-
tres. La vida útil de les plantes 
és d’entre 12 i 14 anys, passat 
aquest període cal renovar les 
plantacions d’arbres. La meca-
nització de la recol·lecció està 
prevista per recol·lectora amb el 

que mecanitza l’enderrocament 
del fruit, la seva recepció i el seu 
transport.

En aquesta ocasió, Serviplant 
va plantar entre maig i juny uns 
3.000 ametllers per hectàrea en 
una finca de Sarroca de Lleida. 
“Avui hem presentat aquestes va-
rietats a productors d’arreu d’Es-
panya, procedents per exemple 
de València, Alacant o Cordovà, 

Presenten a Sarroca de 
Lleida la primera finca   
súper intensiva d’ametllers

entre altres”, va explicar Sisco 
Palau, propietari de Vivers Sisco 
Palau i membre de l’Associació 
Serviplant. Palau va explicar que 
la previsió és que a partir de se-
tembre de l’any que es pugui co-
mençar a recollir el fruit d’aques-
tes cinc varietat d’ametller “i ja 

al pròxim anys, el 2018, es pugui 
arribar a una producció alta, i ai-
xí superar els 2.000 quilos de gra 
per hectàrea”, va afegir.

Després de les visites a les fin-
ques i intercanviar impressions de 
la plantació realitzada, Serviplant 
va organitzar un dinar col·loqui.
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Al maig i juny 
es van plantar 
3.000 arbres 
per hectàrea

Entorna3 
guanya el 
Premi Jove 
Emprenedor 
de la Segarra
El projecte Entorna3 d’Alicia 
Grima guanyador del 14è Premi 
Jove Emprenedor de la Segarra. 
El projecte és una empresa de 
consultoria per assessorar ens 
locals en gestió de residus mu-
nicipals ha estat el primer pre-
mi. En segon lloc, Ivan Serrano 
ha estat el guanyador amb el 
projecte de l’empresa d’auto 
recanvis Serrano que és una 
botiga amb recanvis per a cot-
xes, tractors i camions. I, el ter-
cer premi ha estat per José A. 
Hernández per l’empresa d’ins-
tal·lacions elèctriques especia-
litzades amb domòtica.

La Diputació de Lleida ha inici-
at les obres de construcció de 
l’itinerari natural no motoritzat 
entre Tàrrega i el Talladell. Es 
tracta d’una plataforma asfal-
tada de 2,5 metres d’amplada 
destinada al pas exclusiu de vi-
anants que discorrerà paral·lela 
a l’actual carretera que connecta 
les dues poblacions. Els treballs 
habilitaran un carril senyalitzat 
per a passeig amb una longitud 
de 1.035 metres lineals i una su-
perfície total de 2.587 metres 
quadrats. 

El projecte suposa una inver-
sió d’un total de 164.236 euros, 
quantitat sufragada íntegrament 
per la Diputació de Lleida, ens 
que també executa les obres. 
L’itinerari no motoritzat consoli-

darà el vial com a zona de pas-
seig, un ús que la ciutadania ja li 
dóna de fa temps, si bé propor-
cionant ara més seguretat als vi-
anants. També es vol potenciar 
el gaudi del paisatge natural que 
envolta la carretera, la qual for-
ma part del Camí de Sant Jaume 
i del Camí Ignasià. 

Val a dir que la construcció de 
la plataforma obliga a eixamplar 
el vial ocupant franges de ter-
reny en 6 finques de titularitat 
privada mitjançant un procés 
d’expropiació. 

Així mateix, s’habilitarà una 
cuneta per evacuar les aigües 
pluvials i diversos passos d’en-
llaç amb els camins existents. És 
previst que les obres finalitzin 
abans de la primavera.
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Inicien la construcció de 
l’itinerari natural entre 
Tàrrega i el Talladell
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Rosselló tria un projecte 
d’església que recupera 
la cúpula dels anys 60
L’arquitecte Francisco Jurado guanya 
el concurs d’idees per refer l’església
Rosselló
S. CADALSO / F. GUILLAUMET
La Generalitat, la Diputació, el 
Bisbat de Lleida i l’Ajuntament 
de Rosselló van escollir ahir el 
projecte guanyador del concurs 
d’idees per la restauració i re-
construcció de l’església de 
Sant Pere de Rosselló. I va 
ser el projecte de l’arquitec-
te Francisco Jurado, que es 
va presentar amb el pseu-
dònim Tornat a ser, el que va 
guanyar per unanimitat. L’al-
calde de Rosselló, Josep Abad, 
va destacar que les parts van 
elegir per unanimitat el projecte 
guanyador i va afegir que la feli-
citat és doble perquè “el guanya-
dor és una de les opcions que va 
convidar Rosselló”. A més, tant ell 
com el secretari del Bisbat, Víctor 
Espinosa, van dir que el projecte 
és el que més s’ajustava a les ba-
ses del concurs tant pel que fa a 
pressupost com a materials. 

Espinosa va explicar que fins 
al 31 de març el Bisbat té temps 
per elaborar el projecte executiu. 

Imatge de la segona fase del 
projecte signat per Jurado

“Després s’obrirà el 
concurs d’adjudicació i a l’abril 
es presentarà l’empresa que re-
alitzarà les obres i ens tornarem 
a reunir totes les parts per veure 
com es financen els 100.000 eu-
ros que queden”. Des del Bisbat, 
preveuen que a partir de maig o 
juny es podrien iniciar les obres.

Francisco Jurado va explicar 
que ha dissenyat “l’església que 
ell voldria acabada” en dues fa-
ses. A la primera, reconstruint 
la torre fins la coberta, a més de 
refer el cor i posar-hi una escala 
massissa. I la segona, refent el 
campanar i recuperant la cúpula 
que havia tingut als anys 60.


