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COMARQUES

MUNICIPIS JORNADES

SERVEIS SOCIALS

Reñé avala la capacitat de tots
els pobles per gestionar serveis

Queixes veïnals
per la ubicació del
CRAE de Tremp

En el debat celebrat ahir a la UdL sobre mètodes per millorar prestacions
LLEONARD DELSHAMS

MARÍA MOLINA

❘ LLEIDA ❘ El president de la Diputació, Joan Reñé, va inaugurar ahir la jornada sobre la
gestió de serveis públics locals
a la Facultat de Dret de la UdL,
centrada en els avantatges i desavantatges de la gestió interna
(municipal) o externa (firmes
privades) d’aquests serveis, és
a dir, el que ara es denomina
remunipalització i que genera
detractors i defensors. Reñé va
incidir que l’important és que
siguin serveis de qualitat i proximitat als veïns i va remarcar
que cada administració local és
competent per triar el que més li
convé “ja que no hi ha fórmules
màgiques per saber quin mètode
és més correcte”.
Va insistir en el fet que Lleida
està integrada per molts petits
pobles que moltes vegades depenen dels ajuts de la Diputació
davant de la tardança de les subvencions del Govern i l’escassetat de diners per part de l’Estat.
Al llarg de tot el matí, experts
en aquesta matèria van definir

Reñé amb alguns dels ponents a les jornades tècniques.

el que és un servei públic, la
seua gestió externa o interna,
el marc jurídic, el règim laboral, la situació dels treballadors
i la nova normativa de la Unió
Europea, que regula la contractació per evitar que l’obra
pública quedi aturada, o doni
peu a corrupció urbanística, i

introdueix la compensació pel
risc d’explotació en la concessió
a privats. El Govern espanyol
tramita incloure-la dins de la
llei de pressupostos del 2017.
Els experts afirmen que es va
cap a un model mixt de gestió
pública amb col·laboració de les
empreses privades.

Montsó
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Regs i grans obres
com la construcció
del canal
Segarra-Garrigues
■ En la jornada va quedar patent que grans obres
com la construcció del Segarra-Garrigues que executen l’Estat i la Generalitat és molt difícil que tirin
endavant sense la gestió
d’empreses privades que
s’encarreguen primer de
la construcció i, posteriorment, de l’explotació i el
manteniment.
Al seu torn, una altra
de les ponències es va
centrar en la promoció
dels regadius i en la concentració parcel·lària i en
la necessitat de primar
l’obra a les comarques
preponderantment rurals
davant les obres a l’àrea
metropolitana.

❘ TREMP ❘ Uns veïns de Tremp
han manifestat preocupació
per la ubicació del Centre
Residencial d’Acció Educativa (CRAE). Segons van assenyalar, un pis d’una comunitat “no és un lloc adequat”
per a aquest servei, perquè
aquests equipaments acostumen a situar-se “en cases
individuals” a la resta de
Catalunya.

INFRAESTRUCTURES

Millor accessibilitat
al consistori
d’Artesa de Segre
❘ ARTESA DE SEGRE ❘ L’ajuntament
d’Artesa de Segre instal·larà un ascensor al consistori
per millorar l’accés a la sala
de plens, perquè segons l’alcalde, Domingo Sabanés, és
complicat arribar-hi en cadira de rodes. A més, n’installaran un altre al museu. Les
obres començaran aproximadament d’aquí a tres mesos i
preveuen finalitzar-les abans
que s’acabi l’any.

| Festa Templera

Espectacle amb història

A. MONTSÓ

LA FESTA GUANYA PARTICIPACIÓ, ESTRENA NOVES ESCENES, EN MILLORA
ALTRES I INCLOU UN MERCAT MEDIEVAL QUE CREIX FINS A LES 90 PARADES
Montsó reivindica l’empremta
dels templers acollint aquest
cap de setmana el XVII homenatge a Guillem de Mont-rodon.
Catalogat com a festa d’interès
turístic d’Aragó, l’esdeveniment puja el llistó de la participació i espectacularitat. En
aquest sentit, involucra tots els

grups teatrals i nombroses associacions locals, alhora que
incorpora dos passatges teatralitzats i instal·la el campament
de recreació històrica al parc
de l’Azucarera.
Altres canvis afecten propostes com les justes medievals,
ara més d’acord amb el temps

històric, la desfilada passa per
davant de la catedral, i el sopar
i concert de dissabte es traslladen a un envelat. Capítol a
part mereix el mercat medieval,
que creix fins a reunir noranta
parades d’artesania i alimentació. I s’elaboraran productes
en directe.

L’esdeveniment se centra en la figura del nen rei Jaume I, al segle XIII.

NOVETATS I ACTES A DESTACAR
● Estrenen dos noves escenes teatrals sobre el consell de Montsó,
rebent Jaume I (dissabte, 19.45, plaça Major) i l’infant Jaume és
presentat a a comanda del Temple (dissabte, 21.15, Castell).
● A més, es mantenen les escenes sobre Jaume i els templers
(dissabte, 11.45) i el final de l’orde del Temple (diumenge, 19 h).
● Repeteixen les desfilades i el torneig medieval, si bé és del s. XIII.
● Al contrari, són nous la zona de jocs infantils, a la plaça del
Conservatori, i una zona de haima de penyes, a Santa Bàrbara.
● A més, hi haurà jornada de portes obertes al castell i la catedral,
amb visites guiades. I organitzen una trobada templera
d’autocaravanes.
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CARRETERES INFORMES

SUBMINISTRAMENTS AIGUA

‘Suspèn’ en seguretat la C-12
al seu pas per Balaguer
El RACC adverteix que no hi ha prou elements reductors de la
velocitat || Encara que ‘aprova’ en mobiliari i arbratge
RACC

REDACCIÓ

❘
❘ Una auditoria del
Reial Automòbil Club de Catalunya (RACC) ha suspès en
seguretat viària la travessia
urbana de Balaguer (C-12).
L’informe de l’entitat apunta
que el 80 per cent de la via no
disposa d’elements reductors
de velocitat i que el 25 per cent
dels vehicles que circulen pel
nucli urbà ho fan superant la
velocitat màxima permesa.
Així mateix, apunten que la
carretera permet girar a l’esquerra en alguns punts perillosos i sense carril de separació i
que, en general, els passos de
vianants que la creuen estan
mal il·luminats.
Al contrari, Balaguer aprova en l’adequació u rba na
“gràcies a l’elevada presència d’arbres i mobiliari urbà
i els baixos nivells d’impacte
acústic”. En el conjunt dels elements analitzats a l’auditoria,
aquesta carretera va obtenir
una puntuació de 43 sobre 100,
similar a la que van obtenir les
travessies de Ponts, Bellcaire i
Alcarràs en anteriors informes.
El RACC proposa millorar
la il·luminació i l’estat de les
voreres i de les parades de
transport públic. A més, recomana reduir l’amplada dels
carrils, una actuació que alhora contribuiria a reduir la velocitat dels vehicles que circulen
per aquesta via.
BALAGUER

Imatge del pont de Sant Miquel a Balaguer.

A l’espera de la variant nord per
descongestionar el centre
■ L’alcalde de Balaguer,
Jo r d i I g n a s i V i d a l , v a
anunciar a mitjans del mes
de març que les obres de
la variant nord o del Secà
s’abordarien ben aviat perquè hi ha una partida en els
fons de la Generalitat per a
aquest any i una altra per al
2018. La variant permetrà
als vehicles que es dirigeixen a les Avellanes i Àger
evitar el pas per l’interior
del nucli urbà de la capital,

la qual cosa reduirà el trànsit en algunes vies com el
carrer Urgell o el Passeig
dels Erals. A més, en l’accés
des de la travessia al pont
de Sant Miquel s’han registrat accidents, perquè és un
pas molt estret que obliga
els vehicles a maniobrar
si vénen camions en sentit
contrari. Les obres estan
adjudicades des de l’any
2010 a Acsa-Sorigué per
3,5 milions d’euros.

Bellpuig recuperarà
la gestió de l’aigua
a la tardor
SEGRE TÀRREGA

❘ BELLPUIG ❘ L’ajuntament de
Bellpuig recuperarà la gestió de l’aigua a partir de la
tardor, que passarà a ser pública al cent per cent. Així
ho va explicar ahir l’alcalde,
Salvador Bonjoch, després
d’aprovar de forma inicial i
per unanimitat la municipalització del servei de l’aigua
en el ple del 3 de maig passat. Bonjoch va explicar que
“habilitarem una oficina a
l’ajuntament i ens encarregarem de tot el manteniment
del servei de l’aigua”.
L’objectiu final és, segons
el primer edil, “poder reduir
la factura de l’usuari final”.
També considera que amb
la municipalització del servei podran tenir més pes de
decisió i agilitzar casos de
pobresa. Bellpuig s’integrarà al Consorci per la Gestió
Integral d’Aigües de Catalunya (CONGIAC), del qual
ja formen part altres ajuntaments com Reus, Manresa
o Mataró, per comptar amb
assessorament d’especialistes
en temes com la millora del
servei o les inversions en instal·lacions. Bellpuig tenia la
concessió del servei d’aigua
amb Aigües de Catalunya
SA, si bé es va acabar a finals
del 2015. Tanmateix, es va
allargar més enllà d’aquesta
data per dur a terme un estudi sobre la remunicipalit-

LES CLAUS

Alfés, quatre anys

❚ Alfés té des de fa 4 anys la
gestió municipal de l’aigua.
Els preus no han baixat, sinó que han patit una petita pujada. L’alcalde, Hilari
Guiu, defensa el model perquè permet respondre ràpidament i oferir un servei de
proximitat.

Torrefarrera, pendent
❚ L’ajuntament de Torrefarrera no ha pogut remunicipalitzar-lo perquè l’actual
gestor de l’empresa concessionària va recórrer la decisió als tribunals, que van
suspendre la mesura de forma cautelar.

Processos en camí
❚ Bellpuig preveu poder
gestionar el servei després
d’aprovar-ho al ple i després que acabés la concessió amb Aigües de Catalunya SA.

zació del servei i analitzar
detalladament els punts a
favor i en contra. D’aquesta
manera, Bellpuig s’afegirà a
altres municipis, com són Alfés o Torrefarrera, que també
han passat a gestionar el subministrament d’aigua (vegeu
les claus).

ENERGIA ALTA TENSIÓ

Busquen suports al Jussà contra
l’augment d’una línia d’alta tensió
❘ TREMP ❘ La Plataforma Unitària
Contra l’Autopista Elèctrica va
entregar dimecres una carta
al consell comarcal del Jussà
i als ajuntaments de Tremp,
la Pobla de Segur i Conca de
Dalt per demanar-los suport
contra el projecte d’augmentar
la capacitat de transport de la
línia d’alta tensió Foradada del
Toscar - la Pobla de Segur. A
més, van sol·licitar reunir-se
amb les autoritats comarcals
per informar dels plans de Red
Eléctrica de España (REE) amb
l’augment d’aquesta línia al
Jussà. La plataforma vol que
les institucions s’afegeixin a
les seues reivindicacions per
aconseguir que allunyin la línia dels nuclis urbans, perquè
a la Pobla passa a dotze metres
d’algunes cases.
D’altra banda, en el ple del
Parlament de dimecres, el con-

ACN

Demanen facilitar la reobertura de plantes de purins
❘ LLEIDA ❘ El PSC va registrar ahir al Congrés una proposició no
de llei per instar el Govern espanyol a facilitar la reobertura
de les plantes de purins, reestablir el termini de primes de
15 a 25 anys i redactar un Pla Nacional per al tractament de
l’excedent de purins i la reducció del seu impacte ambiental.
D’altra banda, els defensors de la nova Tracjusa es manifestaran avui al matí a Lleida.

Manifest en defensa dels Bessons
❘ LES BORGES BLANQUES ❘ Diverses entitats de les Garrigues han
firmat un manifest per demanar a les administracions que
activin la creació del consorci de l’espai d’interès natural
dels Bessons i proposin mesures per protegir-lo. També
reclamen una planificació concreta per a l’ampliació de la
zona protegida.

Ros i Manso reben el director de l’AGBS de Talarn

Manifestació de dimecres davant de l’ajuntament de Tremp.

seller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, va afirmar que
la comissió de seguiment de la
ponència ambiental exigirà dades precises sobre la distància

de cases i nuclis urbans abans
d’autoritzar alguna obra. Rull
va respondre així a preguntes
de la diputada de la CUP Mireia Boya.

❘ LLEIDA ❘ L’alcalde de Lleida, Àngel Ros, i la subdelegada del
Govern central a Lleida, Inma Manso, van rebre ahir el nou
coronel i director de l’Acadèmia General Bàsica de Suboficials
de Talarn, Ricardo Antonio Salgado Clavero.

La Diputació presentarà avui el Pla Extraordinari
❘ LLEIDA ❘ La Diputació de Lleida sotmetrà a aprovació durant
el ple d’avui les bases del nou Pla Extraordinari 2017-2018,
que contempla una inversió de vint milions d’euros per al
món local.
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TRIBUNALS DELICTE SEXUAL

Acusat d’haver drogat una familiar
per abusar d’ella a Balaguer

L’home, per al qual la Fiscalia demana 9 anys de presó, diu en el judici que van ser
relacions consentides || La víctima, que era la seua cosina, ho nega al tribunal
ÒSCAR MIRÓN

L. GARCÍA

❘ LLEIDA ❘ L’Audiència de Lleida va
deixar ahir vist per a sentència
el judici celebrat contra un veí
de Balaguer de 54 anys acusat
d’abusar sexualment d’una cosina segona després de subministrar-li un relaxant dissolt en una
beguda. La Fiscalia va mantenir
la petició inicial que se’l condemni a nou anys de presó per
un delicte d’abús sexual, mentre
que l’acusat es va defensar al·legant que les relacions sexuals
entre els dos van ser consentides i que tot ve perquè es va
negar a pagar al pare de la noia,
de 20 anys aleshores, per estar
amb ella.
De fet, durant el judici, els
Mossos d’Esquadra van explicar que la víctima ha presentat
diverses denúncies contra el
seu pare per haver-la prostituït. Malgrat tot, les diligències es
van arxivar per falta de proves.
Durant la declaració, la jove
va explicar que la nit dels fets,
el 9 de juny del 2015, va anar a
sopar amb l’acusat perquè eren
parents i que va anar a casa seua
perquè li va dir que tenia un regal d’aniversari per a ella. Quan
eren a l’habitació, l’acusat li va
oferir un tallat i ja només recorda que es va aixecar amb mal
de cap i feble. Va negar en tot
moment que existís una relació
entre els dos.
Per la seua banda, l’acusat va
reconèixer que li va donar mitja pastilla d’un tranquil·litzant
“perquè estava nerviosa” per la
intimitat entre els dos, encara
que segons ell ja feia dos anys
que tenien una relació. Els forenses van dir que els efectes del
medicament no indueixen a una
inconsciència absoluta, encara
que no s’ha arribat a determinar
quina quantitat i quin tranquillitzant li va subministrar.

INVESTIGACIÓ

Jordina Bernaus, de 14 anys.

Desapareix
una menor
d’Almacelles
❘ ALMACELLES ❘ Una adolescent
de 14 anys d’Almacelles,
Jordina Bernaus, està desapareguda des del passat 26
d’abril. Segons van confirmar ahir a aquest diari els
Mossos d’Esquadra, la jove
es trobava en un centre de
menors i des d’aleshores no
se n’ha tingut notícies. La
policia autonòmica ha obert
una investigació i es treballa
sobre la hipòtesi d’una desaparició voluntària. Es dóna
la circumstància que l’adolescent ja va protagonitzar un
fet similar el passat mes de
desembre, quan no se’n va
saber res durant onze dies.
Finalment la van trobar sana
i estàlvia.

Un moment de la declaració de l’acusat en el judici celebrat ahir a l’Audiència de Lleida.

Nou anys per a un altre home per abús de la filla
■ El Tr ibu nal Suprem ha
confirmat la condemna de
nou anys de presó per a un
veí de Vielha que va abusar
sexualment de la seua filla de
12 anys. El tribunal rebutja el
recurs de la defensa i confirma la sentència que va dictar
l’Audiència de Lleida després
del judici celebrat el mes d’octubre passat contra l’acusat
Xavier R.A., de 39 anys. La
resolució declara acreditat el
testimoni de la menor, que durant el judici va relatar els tres
episodis de tocaments a què
l’havia sotmès el seu pare després que ella arribés de passar

uns dies amb els avis a França
l’agost del 2014. Els fets van
passar a l’habitatge que compartia l’acusat amb la seua parella i els seus dos fills bessons
de 12 anys. Un d’aquests episodis es va produir quan els
dos estaven asseguts al sofà,
tocaments que ell va atribuir

VIELHA

Els fets van ocórrer l’agost
del 2014 a la capital
aranesa i la nena tenia
només 12 anys

que li estava fent pessigolles a
la filla, la qual cosa la víctima
va negar durant el judici. La
sentència recorda que es van
trobar proves biològiques de
l’acusat als pantalons del pijama de la nena, malgrat que
aquest va dir que el seu ADN
hi havia arribat perquè havia
mantingut relacions sexuals
amb la seua dona al llit de
la menor, fet que va negar la
dona. La Fiscalia va sol·licitar per a l’acusat onze anys
de presó al considerar que hi
va haver accés carnal, però
l’Audiència només va veure
acreditats els tocaments.

DEPARTAMENT D’AGRICULTURA

SUCCESSOS TRÀNSIT

Greu un motorista en
un accident a Balaguer
❘ BALAGUER ❘ Un motorista va resultar ferit de gravetat ahir dijous
en un accident de trànsit a Balaguer. Segons van informar els
Bombers de la Generalitat, els
fets van tenir lloc poc després de
les nou del matí a la carretera C147B, que discorre entre la capital de la Noguera i la localitat
de Camarasa. Per causes que es
desconeixen i que s’investiguen,
una motocicleta i un camió van
col·lidir.
El conductor del primer vehi-
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cle, un home de quaranta-cinc
anys veí de Balaguer, va patir
politraumatismes a causa del
xoc i posterior caiguda i va ser
traslladat en una ambulància
del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) a l’hospital Arnau
de Vilanova.
D’altra banda, una persona
va resultar ferida de caràcter
lleu en una sortida de via poc
abans de les deu del matí al quilòmetre 455 de la carretera N-II
a Alcarràs.

TRIBUNALS

La sentència per la
mort de la nena a
Sunyer ja és ferma
❘ LLEIDA ❘ La sentència que condemna un veí de Sunyer per
no haver tancat un solar en el
qual va morir una nena d’11
anys és ferma des del 13 de
març. La sentència rebaixa
en un 30% la responsabilitat
del condemnat perquè els pares de la nena no eren al lloc
de l’accident. Per això deixa
una indemnització inicial de
105.133 euros en una de definitiva de 73.593.

EMERGÈNCIES

Rescaten un
excursionista ferit
a Castell de Mur

Prevenció d’incendis ■ El departament d’Agricultura ha iniciat
a Lleida la campanya per prevenir els incendis de boscos de
ribera. El 2016 n’hi va haver un a Ponent i el 2015, cinc.

❘ CASTELL DE MUR ❘ Els Bombers
de la Generalitat van rescatar ahir dijous un excursionista que va caure a Castell
de Mur. L’avís del que havia
succeït es va rebre poc abans
del migdia després que l’excursionista, un home de 67
anys, caigués i es fes un cop
al cap. Quan es van activar
els serveis d’emergències i
van localitzar el ferit, un
helicòpter el va traslladar
finalment fins a l’hospital
de Tremp.
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ECONOMIA

ESTADÍSTICA ANÀLISI

CARBURANTS

Guissona, la ciutat catalana on més
famílies viuen dels seus salaris

Nova rebaixa
de preus de
la gasolina
i el gasoil
❘ MADRID ❘ Els preus de la gasolina de 95 i el gasoil han
tornat a baixar en l’última
setmana, al descendir un
1,15 i un 1,28%, respectivament, segons el Butlletí
Petroler de la UE. La gasolina costa una mitjana
d’1,206 euros per litre i el
gasoil 1,079. L’últim mes, el
litre de gasolina ha vist rebaixat el preu un 2,43% i el
del gasoil, un 2,62%. Des de
principis d’any, la gasolina ha
baixat un 2,51% i el gasoil,
un 4,26%. Els preus segueixen lluny dels màxims de
setembre del 2012, ja que el
de la gasolina és un 20,76%
inferior al de llavors i el del
gasoil, un 25,33%.

La Val d’Aran és el territori on les prestacions socials tenen menys pes a les llars ||
La renda familiar torna a créixer, amb l’excepció dels Pallars i el Pla
CAG

❘ LLEIDA ❘ Guissona és la ciutat
catalana en la qual més famílies depenen dels salaris davant
d’altres rendes, com poden ser
les empresarials o lloguers, o
les prestacions socials. Aquesta
és una de les dades que dóna
l’informe sobre la renda familiar l’any 2014 que acaba de fer
públic l’Institut d’Estadístca
de Catalunya. En concret, el
74,3% dels ingressos de les famílies provenen de salaris, cosa
que s’explica atesa la importància de BonÀrea Agrupa (nova
denominació de la Corporació
Alimentària Guissona), primera
empresa de la província, entre
altres paràmetres, per volum
de treballadors. L’estudi recull
dades de les ciutats de més de

CATALUNYA

Les pimes
lideren la
contractació
indefinida

EVOLUCIÓ

La Segarra és la comarca
amb més augment de la
renda per habitant de
tot Catalunya
5.000 habitants i de capitals i
comarques de tot Catalunya.
Així, Aran és on la remuneració salarial té més importància
(62,3%) i les Garrigues tanca el
rànquing provincial (43,1%). El
Pallars Jussà, per la seua part, és
on més importància prenen les
prestacions socials, com poden
ser les pensions, a l’economia de
les llars, amb un 26,2%, mentre
que a Aran amb prou feines suposa un 14,2%.
Pel que fa a l’anomenat excedent brut d’explotació, en el
qual s’inclouen des d’ingressos
empresarials fins a rendes, el
Pallars Sobirà és on suposen
més volum d’ingressos, amb
un 31,8%, mentre que el Segrià

Imatge d’una sala d’especejament de BonÀrea Agrupa a Guissona.

tanca el rànquing lleidatà amb
un 20,8%.
La renda familiar per habitant el 2014 creix a totes les comarques de la província de Lleida amb tres úniques excepcions,
Sobirà (-0,8%), Jussà (-0,7%) i
Pla d’Urgell (-0,1%). La resta
de comarques tenen evolucions
positives: Alt Urgell (2,1%), Alta
Ribagorça (0,7%), Val d’Aran
(1,2%), les Garrigues (0,7%),
la Noguera (0,6%), la Segarra
(3,3%), el Segrià (0,4%), el Solsonès (2,7%) i l’Urgell (2,1%).
De fet, Idescat destaca que la
Segarra és la comarca catalana
amb més creixement, i a continuació hi ha el Pla de l’Estany i
Barcelonès.

❘ BARCELONA ❘ Les pimes catalanes van liderar la contractació indefinida i la creació
d’ocupació el 2016, al formalitzar el 69% dels contractes fixos que es van firmar a
Catalunya, gairebé un 30%
més respecte al 2015. Així es
desprèn del primer Informe
de la situació econòmica i laboral de la pime catalana, de
Fepime. En comparació amb
les grans empreses, les pimes
han contractat més personal
de manera indefinida “ja que
no poden permetre’s estar en
un procés de selecció continu”, destaca Fepime, encara
que es va queixar dels alts
costos laborals que suporten
les pimes.

La renda més alta per habitant,
a la Ribagorça, amb 15.300 euros
■ L’Alta Ribagorça és la comarca que pot presumir de
tenir la renda per habitant
més elevada de tota la província de Lleida, amb 15.300
euros, segons les dades de
l’Institut d’Estadística de
Catalunya (Idescat) referides a l’any 2014. Seguidament hi ha el Pallars Jussà
i el Pallars Sobirà, tots dos
amb 14.700 euros, la Segarra
(14.500), el Segrià (14.400),
la Val d’Aran (14.200), les
Garrigues (14.100), el Sol-

sonès (14.000), el Pla d’Urgell
(13.700), l’Urgell (13.700), la
Noguera (13.600) i l’Alt Urgell (13.000). El Barcelonès
continua sent la comarca amb
la renda per habitant més elevada (18.600 euros) i supera
en un 12,8% la mitjana catalana (16.500); la segueixen el
Baix Llobregat (17.300) i el
Vallès Occidental (16.800),
mentre que el Montsià és la
comarca amb menys nivell de
renda (10.900), un 30% per
sota de la mitjana catalana.

MERCATS
LLOTJA DE BINÈFAR
17 DE MAIG DEL 2017
Classe

Euros kg Canal Tendència

MASCLES DE MENYS DE 280 KG CANAL
E 3 (=)
4,11
=
U 3 (=)
3,96
=
R 3 (=)
3,76
=
O 3 (=)
3,30
=
MASCLES DE 281/320 KG CANAL
E 3 (=)
4,08
=
U 3 (=)
3,94
=
R 3 (=)
3,75
=
O 3 (=)
3,28
=
MASCLES DE 321/370 KG CANAL
E 3 (=)
4,04
=
U 3 (=)
3,91
=
R 3 (=)
3,74
=
O 3 (=)
3,23
=
MASCLES DE MÉS DE 371 KG CANAL
E 3 (=)
4,03
=
U 3 (=)
3,88
=
R 3 (=)
3,70
=
O 3 (=)
3,19
=
FEMELLES DE 180/220 KG CANAL
E 3 (=)
4,33
=
U 3 (=)
4,16
=
R 3 (=)
3,93
=
O 3 (=)
3,72
=

Classe

Euros kg Canal Tendència

FEMELLES DE 221/260 KG CANAL
E 3 (=)
4,27
=
U 3 (=)
4,09
=
R 3 (=)
3,92
=
O 3 (=)
3,60
=
FEMELLES DE 261/300 KG CANAL
E 3 (=)
4,25
=
U 3 (=)
4,07
=
R 3 (=)
3,90
=
O 3 (=)
3,54
=
FEMELLES DE MÉS DE 301 KG CANAL
E 3 (=)
4,25
=
U 3 (=)
4,04
=
R 3 (=)
3,88
=
O 3 (=)
3,49
=
BESTIAR FRISÓ DE FINS A 220 KG CANAL
O 3 (+)
3,53
=
O 3 (=)
3,51
=
O 3 (-)
3,48
=
BESTIAR FRISÓ DES DE 220 KG CANAL
O 3 (+)
3,67
=
O 3 (=)
3,63
=
O 3 (-)
3,59
=

Classe

Cotització

Dif.

MASCLES VIUS PER A SACRIFICI
Selecte
2,43/–
=/–
Creuat 1a
2,30/2,34
=
Creuat 2a
2,22/2,26
=
Montbeliard-Simment 1,88/2,02
=
Frisons
1,76/1,92 =/=
VAQUES DE MENYS DE 300 KG CANAL
E 3
3,15
=
U3
3,10
=
R3
2,15
=
O3
1,98
=
P3
1,50
=
VAQUES DE MÉS DE 300 KG CANAL
E 3
3,30
=
U3
3,25
=
R3
2,90
=
O3
2,20
=
P3
1,50
=
Classe

CORDERS
De 19-23 kg
De 23,1-25,4 kg
De 25,5-28 kg
De 28,1-34 kg
De més de 34 kg

Euros kg

3,05
2,91
2,78
2,62
2,60

Dif.

=
=
=
=
=

Classe

Euros kg

OVELLES D’ESCORXADOR
Primera
0,60
Segona
0,40
PORCÍ D’ENGREIX
Selecte
1,370
Normal
1,350
Gras
1,230
GARRINS
Garrins país 16 a 18 kg
55,00
Importació 20 a 22 kg
61,00
Producte

ALFALS
En rama 1a
En rama 2a
En rama 3a
GRANULAT D’ALFALS
16/18 % proteïna
15/16 % proteïna
Bales deshidratades 1a
Bales deshidratades 2a
CEREALS
Panís
Ordi (64 k/hl)
Blat pinso
Blat panificable
Veça sativa R2
Veça pinso

Cotització

110-120
70-80
58-62

Dif.

=
=
=
=
=
-1,00
-1,00
Dif.

=
=
=

178,00
145,00
175,00
145,00

=
=
=
=

177,00
161,00
182,00
189,00
0,00
0,00

-1
-2
-2
-2
=
=

LLOTJA DE BARCELONA
16 DE MAIG DEL 2017
A majoristes

€/kg

Pr. amb taxa

Dif.

PORCÍ
Canal segona

1,783/1,789

=

Llonzes de Girona 2,90/2,93 2,93/2,96

=

Llom canya

3,52/3,55 3,55/3,58

=

Costella

3,80/3,83 3,83/3,86

=

Filet

4,80/4,83 4,83/4,86

=

Cap de llom

3,15/3,18 3,18/3,21

=

Prod. a fab.

€/peça

Pr. amb taxa Tend.

PORCÍ
Pernil red. clas.

2,60/2,63 2,63/2,66

=

Pernil dolç

2,26/2,29 2,29/2,32

=

Espatlla sense pell 1,91/1,94 1,94/1,97

=

Cansalada

3,02/3,05 3,05/3,08

=

Bacó sense os

3,45/3,48 3,48/3,51

=

Papada sense pell 1,45/1,48 1,48/1,51

=

Porc sense pell

=

0,90/0,93 0,93/0,96
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AJUNTAMENT ALPICAT

La ruta gastronòmica Alpitast serveix
a Alpicat més de 2.000 tapes
La ruta gastronòmica Alpitast, celebrada el cap de setmana
passat durant les festes de Sant Isidre a Alpicat, va servir
més de 2.000 tapes en aquesta segona edició, en la qual va
resultar guanyadora la creació servida pel bar Las Vegas.
PAERIA

Escolars dels dos col·legis d’Agramunt planten arbres
Uns vuitanta alumnes de tercer
de Primària de les dos escoles
d’Agramunt, Macià Companys
i Mare de Déu dels Socós, van
participar ahir en una plantada

Una lleidatana s’emporta el segon premi
del programa ‘Talent Creatiu i Empresa’
La lleidatana Gemma Reñé, estudiant de l’escola d’art Leandre Cristòfol, ha estat guardonada amb el segon premi
del programa d’emprenedoria artística Talent Creatiu i
Empresa. L’acte es va celebrar a Barcelona.
AMADO FORROLLA

per commemorar el Dia de l’Arbre. Van ajudar a plantar quatre
exemplars d’auró blanc, un arbre autòcton, al carrer del Clos,
amb l’objectiu que prenguin

consciència sobre la importància de respectar la naturalesa.
Després de l’activitat, els Agents
Rurals van alliberar un esparver
cendrós.
CENTRE DE RECURSOS PEDAGÒGICS DEL PALLARS JUSSÀ

Cicle de teatre en anglès
per a un miler d’alumnes
del Pallars Jussà
Un miler d’alumnes dels nou centres de Primària i Secundària del
Pallars Jussà han participat en un
cicle de teatre en anglès. Una activitat anual que permet treballar les
habilitats lingüístiques a partir de
la posada en escena de l’obra i del
material didàctic que l’acompanya.
El cicle s’ha dut a terme a La Lira
de Tremp i al Centre Cívic de la
Pobla de Segur.
MAGDALENA ALTISENT

Pallassos al Cafè del
Teatre amb l’actuació
de Black & Blue
Com cada tercer dimecres de mes,
el Cafè del Teatre del Escorxador
es va submergir en el món dels pallassos amb una nova entrega de
Pallassos Lleida. En aquesta ocasió,
l’actuació, de provocació, que va
tenir lloc dimecres a la nit, va anar
a càrrec de la companyia Black &
Blue, que va fer les delícies de tots
els assistents. L’entrada a l’espectacle era gratuïta.

Recital de poemes d’Edgar Allan Poe amb
Txema Martínez a ‘A cau d’orella’
El Bar Gilda de Lleida va acollir ahir el cicle poètic A cau
d’orella i a la segona sessió de la quarta temporada va
comptar amb el recital de poemes d’Edgar Allan Poe a càrrec del poeta i col·laborador de SEGRE Txema Martínez.

HORÒSCOP
ÀRIES 21-III / 19-IV.
Una societat important millorarà. Parleu
obertament de com es desenvolupen
les coses i del que voldríeu realitzar. El pla que
implementeu us donarà fruits.

CÀNCER 21-VI / 22-VII.
Avui veureu les coses de manera diferent. Reviseu algunes de les velles idees
i trobareu una nova manera de complir un somni.
Una mica d’encant su ajudarà.

BALANÇA 23-IX / 22-X.
Una mirada més de prop d’una preocupació que teniu per diners portarà a la
desil·lusió. Deixeu de banda els negocis i concentreu-vos en els ajustaments personals.

CAPRICORN 22-XII / 19-I.
La ira no és la resposta quan tracteu
amb un igual. Sigueu realistes i honestos en la manera en què tracteu amb algú que
pot utilitzar tàctiques emocionals.

TAURE 20-IV / 20-V.
No us contingueu si teniu una idea que
pot marcar una diferència. Si compartiu,
feu-ho amb tothom. Confiar en una persona
portarà a una decepció.

LLEÓ 23-VII / 22-VIII.
Feu que el canvi compti. Si no us agrada
una idea, dediqueu-vos a fons a canviar-la o millorar-la. Treballar amb la vostra família
us portarà un futur més brillant.

ESCORPIÓ 23-X / 21-XI.
Disfruteu de la gent amb qui compartiu
espai. Establir les regles hauria d’ajudar
tots els involucrats. Mostreu la vostra actitud
particular i oferiu alternatives.

AQUARI 20-I / 18-II.
Ajudar els altres pot no sempre ser apreciat, però avui us farà sentir bé saber
que vau ser allà per a algú necessitat. Les recompenses seran sorprenents.

BESSONS 21-V / 20-VI.
La tranquil·litat és important quan tracteu amb qualsevol que es fiqui amb la
vostra reputació, posició o metes futures. No
divulgueu informació secreta.

VERGE 23-VIII / 22-IX.
Passar temps amb amics us farà sortir
el millor de vosaltres. Una idea singular
us donarà confiança per fer alguna cosa diferent.
No deixeu que ningú interfereixi en els plans.

SAGITARI 22-XI / 21-XII.
No deixeu que ningú us manipuli emocionalment. Sorgirà la ira si no heu estat
directes o si tracteu amb algú que ha retingut
informació.

PEIXOS 19-II / 20-III.
Compartiu els sentiments amb algú en
qui confieu i que us ajuda a veure clarament la situació. Reconèixer què us llastava serà
el passatge a un futur millor.

