
ALCARRÀS •  El Centre Cultural Mu-
nicipal Lo Casino es va omplir ahir 
de gom a gom per acollir les XVI 
Jornades Tècniques del Boví de 
Carn d’Alcarràs, un fòrum que mar-
ca termòmetre d’aquest sector, tant 
en l’àmbit de les Terres de Lleida, 
com també nacional. A les jorna-
des –organitzades per l’Associació 
del Boví de Carn d’Alcarràs, Aso-
provac, l’Ajuntament d’Alcarràs i el 
Departament d’Agricultura (DA-
AM)– hi han assistit unes 350 per-
sones vingudes de diferents part de 
la geografia espanyola (entre rama-
ders, professionals tècnics, veterina-
ris, empresaris de l’agroalimentació, 
etcètera). Entre els ponents cal des-
tacar responsables del Ministerio de 
Agricultura i Ramaderia; així com 
del Departament d’Agricultura, Ra-
maderia, Alimentació i Medi Natu-
ral; o d’Asoprovac; i d’altres especia-
listes del sector.

El fòrum ha servit per donar in-
formació sobre com afecta la no-
va PAC als ramaders i a la indús-
tria, així com les noves ajudes que 
inclou aquesta normativa a partir 
del 2015; també, s’han presentat els 
nous Plans de Desenvolupament 

Rural (PDR), que han de permetre 
al sector continuar amb la moder-
nització i poder competir amb al-
tres països comunitaris. També, qui-
nes mesures es poden anar aplicant 
per tal que els joves ramaders pu-
guin continuar treballant en aquest 
sector. Les jornades situen el muni-
cipi d’Alcarràs com a epicentre del 
debat del boví. De fet, el potencial 

ramader alcarrassí queda constatat 
amb el fet que el 20% de la pro-
ducció catalana de boví de carn es 
troba a Alcarràs (segons les dades 
d’Asoprovac). També –en l’àmbit 
català– el 2013 va ser un bon any 
per a l’exportació (14.000 caps de 
bestiar des del Port de Tarragona); 
i –segons Asoprovac- s’espera que 
aquest 2014 també ho sigui.

Alcarràs es col·loca a l’epicentre 
del debat sobre boví a Catalunya

JORNADES DEL BOVÍ DE CARN / XVI EDICIÓ

La jornada va aplegar unes 350 persones al Centre Cultural Lo Casino

AJ. ALCARRÀS

LES BORGES B. •  L’Ajuntament de 
les Borges Blanques està duent a 
terme el cicle de tallers “Créixer en 
família”, on durant sis sessions els 
pares i mares amb fills i filles de 
6 a 12 anys, reflexionen i intercan-
vien experiències sobre l’educació 
dels infants, guiats per un profes-
sional expert que els orienta, re-
força i dóna eines per exercir la se-
va parentalitat de manera positiva. 

En les sessions d’una hora i mitja 
dues de durada tracten temàtiques 
com l’afecte, l’autonomia, l’autoritat, 
la resolució de conflictes, les res-

ponsabilitats en l’àmbit domèstic, el 
lleure i l’entorn, el paper educatiu 
de l’escola, entre d’altres. El progra-
ma no té cap cost per a les famílies, 
ja que està desenvolupat i finançat 
per la Departament de Benestar So-
cial i Família de la Generalitat de 
Catalunya, amb col·laboració mu-
nicipal. Les sessions es realitzen ca-
da dilluns a la Casa de la Cultura de 
les Borges, entre les 21.00 i les 22.30 
hores, i està previst que finalitzin el 
proper 24 de novembre. A més el 
programa ofereix a tots els partici-
pants una web on trobar-hi un espai 
de suport en línia, amb recursos per 
aplicar en l’educació dels fills.

Les Borges ofereix tallers 
per “créixer en família”

EDUCACIÓ / LES SESSIONS DUREN UNA HORA I MITJA

]  Dirigits a pares 
amb fills i filles     
de 6 a 12 anys

MONTBLANC •  El projecte de Safrà 
de la Catalunya Interior, creat de 
forma experimental el 2007, fa ara 
un salt endavant amb la constitu-
ció de Safracat. Trenta productors 
participants en el projecte s’han 
reunit a Montblanc per acordar la 
creació de l’entitat. “L’objectiu prin-
cipal és consolidar la recuperació 
del conreu del safrà a zones on era 
ben present fa un segle enrere i es 
va abandonar”, va dir Joan Car-

tanyà, copropietari de l’empresa 
montblanquina Concaromis. A zo-
nes com la Conca de Barberà, la 
Segarra, el Bages, l’Urgell o l’Anoia 
aquest conreu va viure moments 
esplendorosos els segles XVIII i 
XIX. A banda de les comarques on 
es plantava històricament, el pro-
jecte ha provat el conreu també al 
Solsonès, Osona, Baix Empordà, 
Segrià, Garrigues, Ribera d’Ebre, 
Baix Camp, Alt Camp i Montsià.

Els productors de safrà 
s’uneixen en una associació

SAFRACAT / NOUS CULTIUS

VIERNES 31 DE OCTUBRE DE 2014 la Mañana16 COMARQUES

IMATGES D’ACTUALITAT

LA MAÑANA

Entrega de premis del Concurs de Dibuix Infantil d’Aqualia
ROSSELLLÓ •  Una nena de Rosselló que da finalista de l’XI Edició del 
Concurs Internacional de Dibuix Infantil que organitza Aqualia.

JORDI PASCUAL

Col·lecció de Playmòbils al Centre Cultural d’Almacelles
ALMACELLES •  En la Sala d’exposicions del Centre Cultural d’Almacelles es 
pot visitar una mostra de Playmòbils, cedides per tres col·leccionistes.


