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33 Bestiar del Pirineu.

A
groseguro indemnitzarà 
els ramaders de la zona del 
Pirineu afectats per la se-
quera d’aquest any, des-

prés de revisar i comprovar l’exis-
tència d’un error en els mecanismes 
de càlcul de les zones més afectades, 

segons van explicar des d’Unió de 
Pagesos. 

Tal com explica RàdioSeu, el sin-
dicat va denunciar a Enesa, Agro-
seguro i al Departament d’Agricul-
tura, Ramaderia, Pesca i Alimenta-
ció el fet que no s’indemnitzés per 
la pèrdua de pastures els ramaders 
que havien contractat l’asseguran-

ça amb cobertura a les pastures per 
al 2019. Arran de les queixes, Enesa 
va encarregar una relectura, que va 
detectar l’errada per la qual no s’ha-
vien considerat inicialment les pèr-
dues de pastures com a indemnit-
zables.

Unió de Pagesos va conèixer di-
marts passat la resolució durant 
una reunió del grup de treball del 
qual en forma part l’organització. 
Amb aquesta dada sobre la taula, 
i a l’espera que es confirmi oficial-
ment que es farà el pagament als ra-
maders, el sindicat celebra que la se-
ves reclamacions hagin donat fruits 
en defensa dels interessos dels rama-
ders afectats.

Segons dades d’UP, els ramaders 
de cabrum, vacum, oví i equí de 
les comarques del Pirineu van per-
dre un 20% de capacitat econòmi-
ca aquesta temporada a causa de la 
sequera extrema que van patir. Per 
culpa de la falta de pluges, els rama-
ders van haver de fer la recollida i 
baixada dels ramats de les munta-
nyes amb un avançament d’entre 10 
i 15 dies, el que va suposar una des-
pesa addicional per a les seves explo-
tacions, ja que com més mesos esti-
gui el bestiar a les granges, més els 
costa alimentar-los. El sindicat va fer 
un informe per a Agroseguro, per tal 
que reconegués la seva situació. H

PER CULPA DE LA SEQUERA

Agroseguro indemnitzarà 
els ramaders del Pirineu
Les compensacions s’havien denegat inicialment per un error de càlcul

EL PERIÒDIC

ESCALDES-ENGORDANY

LA CRISI LES VA ATURAR

El Col·legi d’Arquitectes de Catalu-
nya (COAC) reiniciarà aquest mes de 
desembre a la Seu d’Urgell les obres 
a l’edifici ubicat al carrer Major nú-
mero 11, que ha d’acollir la seva de-
legació al Pirineu. Els treballs es van 
aturar l’any 2007 a causa de la crisi 
econòmica, i ara tornaran a posar-
se en marxa gràcies a un nou projec-
te, que preveu habilitar a les plantes 
superiors de l’immoble tres pisos de 
lloguer.

Segons RàdioSeu, la delegació 
del COAC al Pirineu ocuparà la 
planta baixa i el soterrani de l’edifi-
ci, on es farà una sala d’actes i d’ex-
posicions de petit format. Les obres 
les durà a terme l’empresa urge-
llenca GDOS i la reforma es preveu 
que estigui enllestida abans de fi-
nals del 2020. H
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