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Els Agents Rurals van elaborar 
un informe per l’Institut Carto-
gràfic i Geològic de Catalunya 
del despreniment d’una roca 
de grans dimensions que es va 
produir el divendres a l’N-260, 
coneguda com Eix Pirinenc, al 
terme municipal de Conca de 
Dalt. En aquest sentit, el bloc va 
caure a la sortida del túnel d’Eri-
nyà direcció El Pont de Suert i va 
quedar clavat a la calçada, si bé 
no va provocar danys, ja que en 

aquell moment no passava cap 
vehicle. A més, els membres del 
cos van informar que la roca ja 
ha estat retirada. Per altra ban-
da, cal dir que l’episodi de ne-
vades i pluges va provocar des-
preniments de grans roques en 
carreteres bàsiques del Pirineu. 
Un altre dels successos va tenir 
lloc a l’N-230, al seu pas pel Pont 
de Suert, on una roca va xafar un 
cotxe que circulava i el seu ocu-
pant va resultar ferit greu.

Elaboren un informe del 
despreniment d’una gran 
roca a la carretera N-260

FOTO: Agents Rurals / Imatge de la gran roca que va caure a la calçada

Hasél alerta que “a l’Estat no li 
pot sortir gratis la nostra presó”
Sabadell
JORDI BATALLER (ACN)
Pablo Hasél, Valtònyc i Elgio van 
fer una crida a la solidaritat ciu-
tadana i a la “lluita” al carrer per 
denunciar les condemnes a presó 
per les lletres de les seves can-
çons o comentaris “ofensius” a 
les xarxes socials. “A l’Estat no li 
pot sortir gratis la nostra presó”, 
van alertar els rapers en una tau-
la rodona organitzada ahir al ca-
sal Can Capablanca de Sabadell. 
“La nostra llibertat, així com la 
vostra, depèn de si els surt més 
car tenir-nos a la presó que al car-
rer. Cal generar una resposta so-
lidària”, va insistir el lleidatà Ha-
sél, recentment condemnat per 
l’Audiència Nacional a dos anys i 
un dia de presó per “enaltiment 
del terrorisme i injúries a la Co-
rona” i a una multa de 24.300 
euros. “Ens ataquen a nosaltres 
perquè som dèbils i és una forma 
d’aplicar l’autocensura a altres ar-
tistes”, va afirmar al seu torn el 
balear Valtònyc, sentenciat a tres 

anys i mig de presó també pels 
delictes “d’enaltiment del terro-
risme, calúmnies i injúries greus 
a la Corona”.

En aquest sentit, Hasél va ma-
nifestar que “forma part d’una 
estratègia de l’Estat que vol im-
posar l’autocensura i perquè, uti-

litzant-nos com a caps de turc, 
uns altres s’ho pensin a l’hora de 
dir coses que molestin a aquest 
règim antidemocràtic que no res-
pecta una cosa tan fonamental 
com la llibertat d’expressió”. A 
més, va anar més enllà en asse-
nyalar que “és un Estat que no va 

trencar amb el feixisme i això es 
posa en evidència en casos com 
aquests. Diuen que en altres paï-
sos la llibertat d’expressió està li-
mitada, però per exemple a Estats 
Units, que és un estat on la bruta-
litat policial té molta presència, 
els rapers amb lletres semblants 

a les nostres o més explícites no 
són empresonats, de la mateixa 
manera que a cap altre país eu-
ropeu. Si volem trobar un país on 
els artistes són empresonats per 
fer art hem d’anar a Turquia, que 
s’assembla molt a España, com 
per exemple en el fet de ficar ar-
tistes a la presó”.

Cal recordar que l’Audiència 
Nacional va condemnar Pablo Ri-
vadulla, més conegut amb el nom 
de Pablo Hasél, a dos anys i un dia 
de presó pels delictes d’enalti-
ment del terrorisme i injúries a la 
Corona i a les institucions de l’Es-
tat pels seus missatges publicats 
a Twitter i en una cançó a Youtu-
be. També el va ser condemnat a 
pagar una multa de 24.300 euros. 
En la sentència, els magistrats de 
la Secció Primera de la Sala Penal 
van considerar que les publica-
cions de Hasél suposen “una ac-
tuació conjunta i dirigida contra 
l’autoritat de l’Estat” i van al·ludir 
a “la necessitat d’anar més enllà 
en el seu comportament violent”.

FOTO: Jordi Bataller (ACN) / Valtònyc, Pablo Hasél i Elgio en la taula rodona al casal Can Capablanca 
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GANADO CRUZADO PRECIO DIF.

Mamona/Cat. 180-240 kg

E SUPER EXTRA 4,41 -0,01

U EXTRA 4,22 -0,01

R PRIMERA 3,97 -0,01

O SEGUNDA 3,67 -0,01

Hembra de 180-240 kg/canal

E SUPER EXTRA 4,38 -0,01

U EXTRA 4,19 -0,01

R PRIMERA 3,99 -0,01

O SEGUNDA 3,55 -0,01

Hembra de 241-270 kg/canal

E SUPER EXTRA 4,32 -0,01

U EXTRA 4,13 -0,01

R PRIMERA 3,93 -0,01

O SEGUNDA 3,49 -0,01

Hembra de más de 271 kg/canal

E SUPER EXTRA 4,12 =

U EXTRA 3,95 =

R PRIMERA 3,76 =

O SEGUNDA 3,19 =

Macho menos de 330 kg/canal

E SUPER EXTRA 4,41 -0,02

U EXTRA 4,26 -0,02

R PRIMERA 4,00 -0,02

O SEGUNDA 3,87 -0,02

Macho de 331-370 kg/canal

E SUPER EXTRA 4,28 -0,02

U EXTRA 4,09 -0,02

R PRIMERA 3,93 -0,02

O SEGUNDA 3,83 -0,02

Macho de más de 371 kg/canal

E SUPER EXTRA 4,14 -0,02

U EXTRA 4,01 -0,02

R PRIMERA 3,80 -0,02

O SEGUNDA 3,53 -0,02

Vacas

200 KG CANAL S/C -

300 KG CANAL S/C -

GANADO FRISÓN
Terneros - de 200 kg

PRIMERA Y SEGUNDA 3,62 =

- - -

Terneros + de 220 kg

PRIMERA 3,73 =

SEGUNDA 3,66 =

FORRAJES DESHIDRATADOS PROTEÍNA HUMEDAD PRECIO DIFERENCIA

Granulado Alfalfa 1a. 17-18% 10-12% 173,00 +3,00

Granulado Alfalfa 2a. 15-16% 10-12% 158,00 +3,00

Balas deshidratadas Extra >18% 12-14% 183,00 +3,00

Balas deshidratadas 1a. 17-18% 12-14% 176,00 +3,00

Balas deshidratadas 2a. 15-16% 12-14% 156,00 +3,00
Deshidratados: precio de venta industria. Euro/Tonelada. En rama: precio de compra al productor, sin portes. Cotizaciones 
referidas a pago a 30 días, en posición fábrica. (R): regularización

CEREALES Y PIENSOS CALIDAD TIEMPO POSICIÓN PRECIO

Trigo nacional Panificable Disponible Scd Lleida 193,00

Trigo nacional Forrajero Disponible Scd Lleida 187,00

Trigo importación PE 72 Forrajero UE Disponible S/ Tarr/almacén 181,00

Trigo importación PE 72 Forrajero UE Abril-mayo S/ Tarr/almacén 184,00

Cebada nacional PE 64+ Disponible Scd Lleida 179,00

Maíz Lleida Disponible Scd Lleida 172,00

Maíz Importación Disponible  S/ Tarr/almacén 169,00

Colza En grano Disponible Sco Tàrrega 315,00

Sorgo Francés Disponible Scd Lleida 178,00

Triticale - -  S/ Tarr/almacén -

DDG Importación EE.UU. Disponible  S/ Tarr/almacén 240,00

Harina de soja Importación 44% Disponible S/ Barna/almacén 393,00

Harina de girasol Integral 28% Disponible Sco. Tàrrega 165,00

Harina de girasol Integral 28% Abril-agosto S/ Tarr/almacén 155,00

Harina de girasol Alta proteína 34-36% Disponible S/ Tarr/almacén 228,00

Harina de colza 00 - Disponible Sco. Tàrrega 260,00

Harina de colza 00 Importación Disponible S/ Tarr/almacén 258,00

Pulpa de remolacha Importación Disponible-junio S/ Tarr/almacén 201,00

Grasa animal UE 10-12% Disponible Scd Lleida 500,00

Grasa animal Nacional 3-5% Disponible Scd Lleida 550,00

Aceite de soja Crudo Disponible S/Barna/extrac. 692,00

Fosfato monocálcico Granel Marzo Scd Lleida 490,00

Fosfato bicálcico Granel Marzo Scd Lleida 420,00

Salvado de trigo Hoja/granel Disponible Sco Lleida 197,00

Salvado de trigo Harinilla/granel Disponible Sco Lleida 167,00

Salvado de trigo Cuarta/granel Disponible Sco Lleida 155,00
Euro/tonelada a 30 días, (P) previo, (T) tolva, (*) contado (**) pago a 15 días. Sc/Scd/Sco: sobre camión /destino/ origen 

GANADO PARA 
CEBO

ORIGEN 
ESPAÑA

ORIGEN 
FRANCIA

ORIGEN 
ALEMANIA

MACHO FRISÓN
50 KILOS 155 (=) 170 (=) 180 (=)

55 KILOS 185 (=) 200 (=) 200 (=)

60 KILOS 205 (=) 220 (=) 220 (=)

HEMBRA FRISONA

40-45 KILOS - - -

45-50 KILOS - - -

60 KILOS 105 (=) - 125 (=)

MAMÓN DE COLOR

(M) 55-60 KILOS 405 (=) 365 (=) -

(M) 60-65 KILOS 445 (=) 445 (=) -

(M) 65-70 KILOS 485 (=) 485 (=) -

(H) 50-55 KILOS 235 (=) 245 (=) -

(H) 55-60 KILOS 275 (=) 295 (=) -

(H) 60-65 KILOS 315 (=) 335 (=) -

MAMÓN MIXTO
(M) 55-60 KILOS - 305 (=) -

(M) 60-65 KILOS - 345 (=) -

(M) 70-75 KILOS - 380 (=) -

(H) 70 KILOS - - -

(H) 80 KILOS - - -

PORCINO  KG/VIVO DIF.

CERDO SELECTO 1,158 +0,031

CERDO DE LLEIDA 1,146 +0,031

CERDO GRASO 1,134 +0,031

CERDA 0,620 +0,015

LECHÓN 20 K 50,00 +3,00

OVINO PRECIO DIF.

CORDERO DE 19 A 23 KG 3,00 =

CORDERO DE 23,1 A 25 KG 2,85 =

CORDERO DE 25,1 A 28 KG 2,75 =

CORDERO DE 28,1 A 34 KG 2,45 =

CORDERO DE 34 KILOS Y MÁS 2,30 =

OVEJAS DE VIDA 75,00 =

DESHECHO PRIMERA 0,70 =

PIEL FINA DEL PAÍS 8,00-8,50 =

PIEL CRUZADA LACÓN/PAÍS 2,00-2,50 =

* Euros tonelada. ** Euros unidad 

Los precios de industria son euros/tonelada. Precios 
referidos a primera calidad, sin envase. Cotizaciones 

fijadas según el reglamento de mercado

FRUTA MÍN. MÁX.

MELOCOTÓN   
Amarillo Calibre 61-67 - -
Amarillo Calibre 67+ - -
Pavía 73+ - -

NECTARINA
Amarilla Calibre 61-67 - -
Amarilla Calibre 67+ - -

PARAGUAYO
Paraguayo Calibre A - -
Paraguayo Calibre 67+ - -

PERA
Limonera 60+ - -
Ercolini 50+ - -
Conférence 60+ 65 75
Williams & Barlett 65+ - -
Blanquilla 58+ 50 60
Alejandrina 65+ 35 40
Flor d’Hivern 65+ - -

MANZANA
Gala 65+ 45 55
Gala 70+ 50 60
Granny 70+ 40 50
Golden 70+ 55 65
Fuji 70+ > 70% color 50 60
Rojas 70+ 45 50
Fuji 75+ - -
Golden 65+ - -

INDUSTRIA
Pera 90 100
Manzana 90 100
Meloc./nect./plater./parag. - -
Nectarina amarilla - -
Pavía - -

LONJA DE MERCOLLEIDA

LONJA DE MERCOLLEIDA
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Alcaldes i regidors de set municipis 
de menys de 3.000 habitants de les 
comarques del Segrià, el Pla d’Ur-
gell, l’Urgell i el Solsonès han creat 
el moviment Munixic per compar-
tir experiències i impulsar accions 
que ajudin a fixar la població jove 
als pobles petits. Ahir es van reunir 
un centenar de joves, responsables 
polítics i professionals de joventut 

de tot Catalunya a Corbins en una 
jornada, Revolta juvenil als muni-
cipis petits. Viure el poble. Viure 
al poble. Viure del poble, on es va 
debatre sobre l’arrelament, l’habi-
tatge, la formació i l’ocupació. L’ob-
jectiu és que sorgeixin alternatives 
i propostes per evitar el despobla-
ment juvenil del món rural i contra-
restar la desigualtat d’oportunitats 

Neix el moviment Munixic 
per impulsar iniciatives que 
fixin els joves als pobles petits

entre els joves de les àrees urbanes 
i rurals en aquests àmbits. Entre les 
principals demandes destaquen els 
ajuts per facilitar el lloguer d’habi-
tatges buits o l’extensió de la fibra 
òptica a tot el territori perquè l’ac-
cés a les noves tecnologies no jugui 
en contra dels municipis petits. 

Els impulsors de Munixic es 
queixen que les polítiques que in-
cideixen en els joves tenen un en-
focament “massa urbanita”, segons 
un dels membres del moviment i 
alcalde de Maldà, Sebastià Mata. 
Munixic està liderat pels consisto-
ris de Montoliu de Lleida, Corbins, 
Barbens i Vila-Sana, Maldà i Riner. FOTO: ACN / La primera jornada Munixic va tenir lloc a Corbins

El Consell Comarcal del Pallars Jus-
sà ha contractat 20 treballadors 
dins el Programa Treball i Formació 
del Servei d’Ocupació de Catalu-
nya (SOC) i rebran durant una set-

mana formació transversal. L’ob-
jectiu principal és facilitar-los el 
desenvolupament de les tasques 
que porten a terme actualment i 
al mateix temps, proporcionar-los- 

hi una millora de l’ocupabilitat al 
mercat de treball en un futur prò-
xim. Les formacions consten de 
dos mòduls, un primer de 15 ho-
res i un segon de 5 hores.

El Consell del Jussà forma 20 treballadors 
dins el programa Treball i Formació del SOC

COTIZACIONES DEL 26 DE FEBRERO AL 4 DE MARZO DE 2018
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