mifas@mifas.cat - 19/01/2017 09:18 - 83.56.14.153
DIJOUS, 19 DE GENER DE 2017 11

Diari de Girona

Comarques

Agricultura atorga 12,8 milions
en ajuts a granges gironines
El Departament tanca el Programa de Desenvolupament Rural corresponent a 2015 amb un 7%
més del pressupostat inicialment El Govern admet totes les peticions d’ajuts per incorporar joves
DdG GIRONA

■ El Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació
ha assignat .., euros en
subvencions a explotacions agràries gironines per millorar la seva
competitivitat, modernitzar les
instal·lacions, incorporar joves o
promoure la ramaderia ecològica.
El Ripollès, l’Alt Empordà, la Garrotxa i el Gironès són les comarques més beneficiades.
La Conselleria que dirigeix Meritxell Sarret va informar ahir que
el Govern ha tancat el Programa
de Desenvolupament Rural
(PDR) corresponent a , amb
una inversió total de  milions,
un  més del pressupostat inicialment.
De tota la inversió, el , s’ha
destinat a mesures incloses dins el
Contracte Global d’Explotació,
centrades a millorar la competitivitat i la sostenibilitat de les explotacions agràries, que han passat
dels  milions pressupostats als

 que s’hi ha destinat finalment,
amb . beneficiaris, segons
va destacar Serret durant el balanç
del seu primer any de mandat que
va fer a la seu d’Agricultura a Lleida.
La consellera va donar a conèixer les dades corresponents al tancament del PDR del  i també
va exposar les principals línies
d’actuació del Departament en
aquest any. Serret va destacar que
l’increment de la inversió en
aquest programa respon a l’aposta
d’Agricultura per prioritzar els
ajuts a les explotacions, fet que
«s’ha traduït en un increment de
recursos».
La consellera va posar de relleu
que ha estat l’any en què s’han donat més ajuts per a la incorporació
de joves i plans de modernització
des del . En concret, en la
convocatòria de , el Departament ha atès totes les sol·licituds
d’ajuts per a la incorporació de joves (), assignant-li un import

Primera vaga docent
amb poc seguiment
Ensenyament xifra en un

1,56% la participació en la
vaga convocada per CGT a
Catalunya i en el 0,23 a Girona
DdG GIRONA

■ La primera de les vagues convocades aquest trimestre per exigir al Govern de la Generalitat que
reverteixi les retallades en educació va tenir poc seguiment, el
, a les comarques de Girona
–amb dades corresponents al
, dels centres– i l’,, de
mitjana, al conjunt de Catalunya.
L’aturada d’ahir la va convocar la

Confederació General de Treballadors (CGT) en solitari, mentre
que el  de febrer s’ha anunciat
una altra vaga unitària, en aquest
cas promoguda pels principals
sindicats de docents.
La protesta d’ahir va coincidir
amb la compareixença de la consellera d’Ensenyament, Meritxell
Ruiz, per presentar el pressupost
a la comissió parlamentària
corresponent. A banda de promoure a no acudir al lloc de treball, ahir al matí desenes de representants de la CGT es van concentrar a la plaça Sant Jaume de Barcelona i es van manifestar fins davant del Parlament.

Mifas aspira a una beca de
1.000 € per a esport adaptat
DdG GIRONA

■ L’associació Mifas aspira a una
beca de . euros per a un projecte d’esport adaptat integrador
i solidari, per la qual cosa necessita suport ciutadà per a la seva
candidatura. L’entitat Sport Universe convoca cinc beques per a
iniciatives d’aquest tipus i el jurat
tindrà en compte aquelles que hagin rebut el màxim nombre de
vots a través de la seva pàgina web.

Mifas crida a col·laborar perquè l’organització gironina pugui
optar a l’aportació de . . Per
fer-ho, cal registrar-se al web de
Sport Universe i accedir a l’espai
destinat a beques. Mifas disposa
d’un equip de bàsquet en cadira
de rodes, Válida Sin Barreras, té
una secció esportiva de l’esport
paralímpic «boccia» i organitza
una Escola d’esport adaptat, per a
infants i joves a partir de  anys.

DISTRIBUCIÓ DE
LES APORTACIONS
PER COMARQUES
QUANTITAT

Alt Empordà
Baix Empordà

2.477.735,84
802.347,17

Cerdanya

2.227.251,10

Garrotxa

1.796.473,29

Gironès

1.169.592,31

Pla de l’Estany
Ripollès
Selva

848.100,53
2.925.646,91
619.344,16
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de , milions d’euros. Pel que fa
als plans de modernització, se
n’han resolt . i s’hi ha destinat
prop de  milions. Així, Meritxell

Serret va destacar que «s’han incrementat tant els imports dels
ajuts com el número de beneficiaris».
Pel que fa als ajuts a la ramaderia ecològica, Agricultura va atendre la totalitat de les  sol·licituds d’ajut –que han rebut , milions d’euros– i també ha resolt
tots els ajuts demanats per a Zones
amb Limitacions Natural (.),
a les quals Agricultura ha destinat
, milions. Quant a l’agricultura
ecològica, el pressupost ha passat
dels . euros previstos a ,
milions.
Meritxell Serret va destacar
«l’esforç pressupostari realitzat
per atendre el màxim d’ajuts sol·licitats» i per compensar la retallada del  aplicada per l’Estat
( milions per a tot el programa
del PDR -). A aquestes
xifres, va informar que cal afegir
els  milions d’euros que s’han
destinat al sector en ajuts directes
de la Política Agrària Comuna.

El Consorci de
l’Estany, Limnos
i el Darder fan
divulgació sobre
les zones humides
DdG BANYOLES

■ El Consorci de l’Estany, l’Agrupació naturalista Limnos i el Museu Darder, de Banyoles, analitzaran qüestions com el paper de les
zones humides en la reducció de
desastres, la gestió de les poblacions de peixos o la pesca a l’estany, entre d’altres, durant els actes organitzats pel Dia Mundial de
les Zones Humides.
Les tres entitats han programat
una sèrie d’activitats per al divendres  i el diumenge  de febrer.
Durant la primera jornada, el Darder acollirà tres ponències. Una
primera a càrrec de Limnos, centrada en el paper de les zones humides per reduir el risc de desastres. Quim Pou, del Consorci de
l’Estany, explicarà la gestió que ha
realitzat aquest ens en relació
amb els peixos a l’estany banyolí.
I Miquel Campos, també del Consorci, parlarà de la pesca en el mateix espai.
Diumenge, Ramon Casadevall
oferirà una visita guiada pels recs
banyolins a través dels seus rentadors.

