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funció de les seues patologies. 
Quan aquesta mesura es du-
gui a terme, Salut va dir que el 
CUAP de Prat de la Riba obrirà 
tot el dia (l’horari habitual és 
de 17.00 a 8.00 i les 24 hores 
els caps de setmana). Tot i ai-
xí, el CUAP ja obre els matins 
des de dilluns passat per fer 
radiografies.

Davant la necessitat de per-
sonal als hospitals, ja hi ha in-
fermeres d’Atenció Primària 
treballant a l’Arnau. Aques-
ta reorganització ha provocat 
l’“enuig” de part dels profes-
sionals i el sindicat Metges de 
Catalunya va exigir “explica-
cions”. En un carta a Salut, as-
senyala que “la resta de pato-
logies es mantenen, per la qual 
cosa no podem centrar-nos en 

el benefici d’uns pacients en 
detriment dels altres” i afegeix 
que “ens preocupa que se’ns 
redirigeixi a fer tasques més 
hospitalàries sense les mesures 
de protecció adequades i sense 
fer tests al personal sanitari”. 
Sobre aquesta qüestió, Salut 
va dir que “es tracta de mesu-
res organitzatives temporals 
excepcionals”.

Així mateix, està previst 
que l’hotel Nastasi comenci 
a acollir els primers pacients 
de coronavirus a partir de de-
mà. Seran atesos per personal 
d’Atenció Primària.

coronavirus conSeqüèncieS a lleida
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dadeS de la PandèMia

lleida

afectats 825
Morts  55
altes  108
z La província va registrar cinc 
morts i 73 nous casos de corona-
virus ahir, mentre que les altes 
van superar el centenar amb 17 
persones més.

catalUnya

afectats 19.991
Morts  1.849
altes  5.701
z Catalunya es va aproximar ahir 
als 20.000 contagis després de 
sumar 1.218 casos positius.

eSPanya

afectats 94.417
Morts  8.189
altes  19.259
z els nous casos van créixer un 
11% i ahir hi va haver 849 morts, 
rècord de defuncions en un dia.

Món

afectats 783.891
Morts  37.759
z itàlia va arribar al pic de conta-
gis, alemanya a 500 morts i els 
eUa superen els 160.000 casos.

Informació sobre el coronavirus al web http://canalsalut.gencat.cat/coronavirus-test/

M. MarqUèS
❘ LLeiDa ❘ La pandèmia de co-
ronavirus a Lleida va deixar 
ahir cinc morts més, tres al pla 
i dos a l’Alt Pirineu i Aran, per 
la qual cosa ja són 55 les per-
sones que han perdut la vida. 
Tanmateix, disset persones van 
rebre l’alta i ja són 108 els llei-
datans que s’han curat, xifra 
que suposa el doble dels que 
han mort. Segons va informar 
Salut, la província va registrar 
73 nous casos, 49 al pla i 24 a 
l’Alt Pirineu i Aran i el total 
d’infectats arriba als 825. Actu-
alment, hi ha 267 persones in-
gressades. A la regió sanitària 
de Lleida, 138 són a l’hospital 
Arnau de Vilanova, 95 a planta 
i 43 a l’UCI; 35 més són a l’hos-
pital Santa Maria, 26 estables a 
planta i 9 a l’UCI; d’altra ban-
da, 51 persones es troben es-
tables en centres privats, entre 
la clínica Vithas Montserrat i la 
Perpetu Socors. A l’Alt Pirineu 
i Aran, hi ha 10 ingressats esta-
bles a l’Espitau Val d’Aran; 18 
a planta a l’hospital de Tremp; 
cinc a la Fundació Sant Hospi-
tal de la Seu d’Urgell i deu a 
l’Hospital de Cerdanya.

Reorganització dels CAP
En la lluita contra lel Co-

vid-19, Salut ha elaborat un 
pla de reorganització dels 
CAP de la ciutat, que s’apli-
caria depenent de l’evolució 
de la pandèmia. Segons ha 
pogut saber aquest diari, es-
taria previst tancar els de la 
Bordeta, Cappont i Primer de 
Maig, en funció de l’evolució 
de les necessitats, perquè els 
hospitals puguin disposar del 
seu personal. La resta de CAP 
es distribuirien els pacients en 

Lleida, amb el doble d’altes que de defuncions 
i el CAP de Prat de la Riba obrirà les 24 hores
Les cinc víctimes mortals per coronavirus d’ahir eleven a 55 el total, mentre que 108 persones ja s’han 
curat || Salut preveu tancar CAP i destinar el personal als hospitals, i els sindicats ho rebutgen

hotel hoSPital
es preveu que l’hotel 
Nastasi comenci a acollir  
els primers pacients  
a partir de demà
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Equip d’esterilització ■ Foto de família de l’equip d’esteri-
lització de l’hospital Arnau de Vilanova, al qual el centre 
va agrair ahir a través de les xarxes socials “la feina tan 
important que fa”.

El pavelló Agnès Gregori 
acull 42 sensesostre  
i els quatre de l’hotel 
Rambla milloren
■ El pavelló Agnès Gregori 
de Balàfia acull actualment 42 
persones sense sostre que no 
tenien on passar el confina-
ment. Els quatre usuaris que 
van mostrar símptomes i van 
ser traslladades a l’hotel Ram-
bla ja es troben asimptomàtics, 
va afirmar la Paeria. El tinent 
d’alcalde Sergi Talamonte va 
agrair ahir a Twitter la tasca re-
alitzada pels treballadors dels 
serveis socials i va destacar que 
el refugi té “les màximes como-
ditats possibles”.
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La policia de Tàrrega 
felicita els nens
❘ tàrrega ❘ La Policia Local 
de Tàrrega s’ha afegit a la 
iniciativa de felicitar els me-
nors pel seu aniversari des 
del carrer durant el confina-
ment. Des de dissabte ja han 
felicitat quatre nens, informa 
Segre Tàrrega.

Dos milions per a 
empreses turístiques
❘ lleiDa ❘ El Govern català va 
activar ahir una línia d’ajuts 
de dos milions d’euros per 
a les microempreses i pro-
fessionals del sector turístic 
afectats pel Covid-19. Els 
ajuts, de 2.500 euros en un 
únic pagament, estan pensats 
per a establiments d’allotja-
ments turístics i guies de tu-
risme, amb un màxim de cinc 
persones i fins a un màxim 
de 500.000 euros de volum 
anual de facturació.

Servei d’entrega 
d’aliments a la Segarra
❘ cervera ❘ L’empresa de trans-
ports Cots Alsina de Cerve-
ra ha posat a disposició dels 
ajuntaments de la Segarra un 
servei gratuït de recollida i 
lliurament a domicili d’ali-
ments i medicaments, durant 
el confinament, per a perso-
nes grans o amb mobilitat 
reduïda, informa X.S.

Aragó avala el trasllat  
de malalts d’Aran
❘ vielha ❘ El síndic d’Aran, Paco 
Boya, va explicar ahir que 
el Govern d’Aragó ha donat 
llum verda al trasllat de ma-
lalts aranesos com a recurs 
complementari en cas que les 
UCI de l’Arnau estiguessin 
completes.

Denúncies a Agramunt 
pel confinament
❘ agramunt ❘ La Policia local 
d’Agramunt ha tramitat fins 
a vuit denúncies a persones 
per incomplir el confinament 
i que eren al carrer sense cau-
sa justificada.

Caretes de protecció en 
comerços d’Almacelles
❘ almacelles ❘ L’ajuntament 
d’Almacelles va entregar ahir 
mascaretes de protecció con-
tra el Covid-19 al personal 
de diferents comerços de la 
població que, per la seua fun-
ció d’atenció al públic, tenen 
un risc més gran d’exposició 
al virus.

Micromecenatge  
a Almenar
❘ almenar ❘ Entitats d’Almenar 
han aconseguit en un perío-
de de menys de dotze hores 
recaptar a través d’una cam-
panya de micromecenatge 
fins a 6.000 euros per a una 
impressora 3D que permeti 
l’elaboració de màscares de 
protecció.

Primer mort a Tornabous 
per Covid-19
Segre tàrrega / redacció
❘ lleiDa ❘ Tornabous ha registrat 
aquesta setmana la primera 
mort per coronavirus. A més, 
segons fonts municipals, hi 
hauria una segona víctima, 
que va morir a Tàrrega però 
va ser enterrada a Tornabous. 
Segons les dades de la con-
selleria de Salut, al municipi 
hi ha cinc positius. Durant la 
jornada d’ahir, malgrat la plu-
ja, una desena de voluntaris 
van repartir per totes les ca-
ses del municipi (Tornabous, 

el Tarròs i la Guàrdia d’Urgell) 
mascaretes que durant el cap 
de setmana va cosir un altre 
de grup de voluntaris a partir 
d’uns equips que va adquirir el 
consistori. L’objectiu és que si 
els veïns han de sortir al car-
rer, puguin protegir-se alhora 
que contribueixen a frenar la 
propagació del coronavirus. 
Els voluntaris també van dei-
xar instruccions als habitatges 
perquè coneguin com rentar 
les màscares després d’usar-
les i van demanar als veïns si 

L’exèrcit va desinfectar dilluns l’hospital i la residència de la tercera edat de Vielha. La residència de la Fuliola, que ha perdut 14 dels usuaris en els últims dies.

laura roDríguez

redacció/S.t./x.S.
❘ lleiDa ❘ El virus s’acarnissa amb 
les persones grans i té especial 
incidència en les residències per 
a la tercera edat. La de la Fuliola 
ha registrat en els últims dies 
la mort de 14 usuaris, sis dels 
quals van ser diagnosticats de 
coronavirus, segons van con-
firmar ahir a aquest diari fonts 
solvents. En els altres 8 casos es 
desconeix si hi havia contagi. 
Els centres que registren més 
incidència del coronavirus són, 
a banda de la Fuliola, els d’Àger, 
la Pobla de Segur, Balaguer i la 
Llar de Sant Josep, a Lleida. A 

la Fuliola, veïns consultats van 
dir conèixer que hi ha un brot 
de Covid-19 i es van mostrar 
preocupats perquè ahir es van 
confirmar 27 positius al munici-
pi, els mateixos que Tàrrega, tot 
i que la diferència de població 
és de 1.200 a 17.000. 
     L’alcalde, Jaume Ferrer, va dir 
que “farem tot el que requereixi 
Salut” per evitar més contagis. 
La residència va descartar ex-
plicar la seua situació. Familiars 
d’usuaris van assenyalar que 
els interns estan confinats en 
habitacions individuals. Una 
d’elles va assenyalar que pel 

que sembla la residència va dir 
que hi havia 14 ancians dels 65 
de la residència amb símptomes. 
Una de les víctimes mortals de 
la setmana passada va ser Hele-
na Xandri, periodista i activista 
cultural de Cervera de 54 anys. 
    D’altra banda, l’alcalde de 

la Pobla de Segur, Marc Baró, 
va evidenciar la seua preocupa-
ció pel brot al Centre Geriàtric 
del Pirineu. El centre té confi-
nats una vintena d’ancians amb 
símptomes. L’UME va desin-
fectar el centre però “no sabem 
com actuar”. 

Almenys dos persones han 
mort del virus, a més dels que 
van morir a l’hospital de Tremp 
la setmana passada, també 
usuaris. Ara n’hi ha sis d’hos-
pitalitzats amb Covid-19 i el 35 
per cent de la plantilla està de 
baixa. Tant a la residència Com-
tes d’Urgell de Balaguer com a 

La residència de la Fuliola registra 
catorze morts en els últims dies
Almenys sis víctimes estaven contagiades de Covid-19 || Una altra defunció a la 
Comtes d’Urgell de Balaguer i també al centre Llar de Sant Josep, a Lleida

La pobLa de Segur
Preocupació pel brot al 
centre geriàtric, amb vint 
ancians amb símptomes  
i diversos morts

segre tàrrega

Voluntaris de tornabous amb les mascaretes.
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La residència de la Fuliola, que ha perdut 14 dels usuaris en els últims dies.

segre tàrrega

la Llar de Sant Josep, a Lleida, 
ahir van morir sengles ancians. 
Pel que fa a la de Lleida, Xavier 
Pifarré, del sindicat UGT, va dir 
que la Generalitat va xifrar di-
lluns en quatre els usuaris de 
la Sant Josep que han perdut la 
vida, però no va tenir en compte 
els que van morir en un centre 
sanitari. Amb el d’ahir són vuit 
els finats. També hi ha 20 usua-
ris contagiats. Va afegir que uns 
cinc residents comencen a tenir 
símptomes. 
     D’altra banda, “dels vuit em-
pleats que havien donat posi-
tiu, n’hi ha un que es troba a 
l’UCI, mentre que un altre ha 
rebut l’alta”. Aquest geriàtric 
ha començat a rebre material 
sanitari de la Generalitat de 
Catalunya . En canvi, Helena 
Motos, de CCOO, va denunci-
ar que a la residència Balàfia 1, 
on hi ha tres residents positius 
i dos empleats amb Covid-19, 
“encara no ha arribat gens de 
material de protecció”. 
     Avui està previst que es des-
infectin la Llar de Sant Josep i 
la residència d’Alcarràs.

Busquen personal per a hotels 
medicalitzats al Pirineu
Tremp ja ha recollit unes 40 sol·licituds de professionals || 
Impulsat per Salut en col·laboració amb el territori

x. rodríguez
❘ lleiDa ❘ La conselleria de Sa-
lut impulsa la creació de bor-
ses per cobrir llocs de treball 
als hotels medicalitzats que 
es preveu que obrin a les co-
marques del Pirineu. Aques-
ta iniciativa s’ha promogut en 
col·laboració amb els ajunta-
ments i els centres de salut de 
les comarques de muntanya. 
L’objectiu d’aquestes borses 
és tenir personal disponi-
ble per quan sigui necessari 
fer contractacions als hotels 
hospital, segons van explicar 
fonts de Salut. Aquests hotels 
medicalitzats s’habiliten per 
acollir els pacients lleus de co-
ronavirus o aquelles persones 
que, pel seu context familiar, 
no puguin aïllar-se als seus 
domicilis.

De moment, l’ajuntament de 
Tremp ja ha recollit una qua-
rantena de sol·licituds per a 
aquests llocs de treball, segons 
l’alcaldessa, Pilar Cases. Bus-
quen professionals sanitaris i 
també netejadors, cuidadors, 

administratius o conductors. 
Fonts de Salut van explicar 
que en cas que la demanda de 
personal sanitari fos més gran 
i no es disposi de més profes-
sionals formats, “es podrien 
buscar perfils de persones 
cuidadores que tinguin o no 
experiència en el sector”. En 
aquests casos, es faria una 
breu formació sobre tasques 

assistencials bàsiques. Així 
mateix, van remarcar que 
aquestes persones “estarien 
donant suport i sempre tuto-
ritzats per professionals sani-
taris”. Les ofertes d’ocupació 
per a aquests equipaments es 
publicaran al portal Feina 
Activa del Servei d’Ocupació 
de Catalunya (SOC). Des de 
l’ajuntament de Tremp van 
informar que mentre no es 
facin públiques, els interes-
sats poden enviar un correu 
electrònic al consistori amb el 
curriculum vitae i un formu-
lari sobre l’experiència labo-
ral i la formació professional. 
L’ajuntament s’encarregarà de 
recopilar informació sobre les 
persones interessades per agi-
litzar els tràmits quan es pu-
bliquin les ofertes.

Val a recordar que l’hotel 
Alegret de Tremp va ser el 
primer establiment turístic 
medicalitzat de Lleida i acull 
persones que estaven ingres-
sades a la unitat sociosanitària 
de l’Hospital del Pallars.

El Tryp de Vielha, 
a l’espera de 
pacients
n L’Hotel Tryp de Vi-
elha, que es va habili-
tar per acollir pacients 
lleus de coronavirus per 
alleujar la càrrega assis-
tencial de l’hospital ara-
nès, encara espera rebre 
els primers contagiats. 
La Generalitat també 
preveu hotels hospital a 
la Seu d’Urgell i un altre 
a Tremp.

c. sans

Els veïns d’Os de Civís veten l’entrada als forans pel virus
❘ les valls De valira ❘ Veïns d’Os 
de Civís (Valls de Valira) han 
col·locat cartells a l’entrada del 
poble en els quals prohibeixen 
el pas als forans. Val  a recor-

dar que l’únic accés per car-
retera asfaltada a Os de Civís 
és a través d’Andorra, la qual 
cosa propiciava que ciutadans 
del Principat arribessin a la po-

blació per passejar. Després 
de la col·locació dels cartells, 
han detectat que la presència 
dels forans s’ha reduït, informa 
C. Sans.

tenien altres necessitats pel 
confinament. A més de l’Ur-
gell, l’ajuntament d’Artesa de 
Lleida va donar a conèixer que 
compten amb mitja dotzena de 
casos confirmats de coronavi-
rus, mentre que mitja desena 
de veïns d’aquest municipi del 
Segrià també presenten símp-
tomes. A Castellnou de Seana 
també es va confirmar el pri-
mer cas. Es tracta d’un veí que 
està hospitalitzat i es troba en 
estat lleu, segons va assegu-
rar el consistori en un ban. Un 
altre veí dels Omellons també 
està ingressat i evoluciona fa-
vorablement. Al seu torn, a les 
Avellanes i Santa Linya també 
es va informar que hi ha un cas 
de Covid-19 en aquesta locali-
tat de la Noguera.

A Aran, el nombre d’enco-
manats ahir era de 55, tres més 
que el dia anterior, dels quals 
18 estaven ingressats a l’Espi-
tau de Vielha. Tots els pacients 
hospitalitzats es trobaven en 
una situació estable igual que 
les quatre persones d’Aran que 
estan ingressades a l’Hospital 
Arnau de Vilanova de Lleida. 

Així mateix, la brigada de 
l’Exèrcit de Terra a Saragos-
sa va acabar ahir els treballs 
de desinfecció que han dut a 
terme a petició del Conselh 
Generau. En concret, han ac-
tuat a l’Espitau, als consulto-
ris mèdics, a les entrades dels 
supermercats i a la residència 
geriàtrica Sant Antoni de Vi-
elha, on hi ha una desena de 
casos (vegeu SEGRE d’ahir).

segre tàrrega

en primera perSona

«Hi ha hagut una 
mala gestió de  
la residència»
n El fill de l’usuari de la 
Llar de Sant Josep que va 
morir dissabte va denun-
ciar ahir mala gestió del 
centre i va afirmar que 
amb tota seguretat em-
prendran accions legals. 
L’usuari, de 77 anys, va 
morir “dos dies després 
que ens digués que havia 
donat positiu. Estava més 
greu del que ens explica-
ven”. Va demanar que el 
traslladessin a l’hospital i 
ho van rebutjar. Dissabte a 
la tarda “ens diuen que el 
traslladen a l’Arnau i que 
algú de la família ho ha-
via autoritzat. Diumenge 
em va trucar un doctor del 
Nadal Meroles explicant 
que acabava de morir.”
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la borsa

El pitjor mes de 
l’Ibex acaba en verd
n L’Ibex va acabar el pitjor 
mes de tota la història amb 
una pujada de l’1,88%, que 
li va permetre recuperar la 
cota dels 6.700 punts i tancar 
en els 6.785,40. Amb tot, en 
el còmput global del mes, ha 
caigut un 22,21%. La prima 
de risc va pujar a 114 punts 
bàsics, l’euro va cotitzar a 
1,1016 dòlars i el barril de 
Brent va marcar 22,7 dòlars.

més informació a
www.segre.com/economia

elS que méS pugen
Títol Preu (€) % Var.

BiosEarcH 1,0300 17,98

nH HoTEL 4,1000 12,45

rEPsoL 8,3320 9,75

BanKia 1,0180 9,53

acs 17,8150 9,36

elS que méS baixen
Títol Preu (€) % Var.

PEscanoVa 0,4480 -5,29

nEinor 7,0350 -4,80

ProsEGUr 2,2880 -4,75

Dia 0,1051 -3,58

r.E.c. 16,3650 -3,31

elS méS actiuS
Títol Volum

B.sanTanDEr 186.890,88

iBErDroLa 172.851,25

rEPsoL 121.709,94

BBVa 108.874,81

inDiTEX 00,00

Ibex-35
6.785,40      1,88%

peres afectades per la gelada al pla, la setmana passada.

agriculTura balanç
EDGar aLDana

reDacciÓ
❘ LLEiDa ❘ Unió de Pagesos va 
assegurar ahir que el cent per 
cent dels cultius d’ametlles 
d’algunes zones de les Garri-
gues i del Pallars Jussà es van 
veure afectats per la glaçada 
del dia 27, on en alguns punts 
va posar els termòmetres en 
els dos graus negatius. En 
un comunicat, l’organització 
agrària també va calcular pèr-
dues d’entre el 70% i el 80% 
de la producció d’aquest cul-
tiu a l’entorn de Claravalls i 
d’Altet, i va advertir del crei-
xement “irregular, poc homo-
geni i excessivament lent” de 
la fruita dolça al pla de Lleida. 

En aquest sentit, UP va 
subratllar que, amb les gela-
des i la “gran fluctuació de 
temperatures”, la fruita dol-

ça no es desenvolupa com cal. 
No obstant, va indicar que els 
danys no es podran quantifi-
car fins d’aquí a unes setma-
nes. Així les coses, el sindicat 
va demanar a la conselleria 
d’Agricultura una valoració 
“ràpida i minuciosa” dels 
danys perquè s’indemnitzi “de 
manera justa” els pagesos i es 
puguin implementar mesures 
com l’adequació de la fiscalitat 
de l’IRPF a les pèrdues que es 
comptabilitzin.

A la resta de Catalunya, UP 
també va quantificar pèrdues 
en els cultius d’ametlles i vi-
nya. Així doncs, preveu una 
afecció del 30 per cent a la 
producció d’ametlla a l’Anoia 
i danys en fins al 90 per cent de 
la producció vinícola al Bages 
i l’Alt Camp.

UP xifra en fins a un 
100% els danys de la 
gelada en ametllers

❘ maDriD ❘ Ni el coronavirus pot 
amb l’impost sobre la renda 
de les persones físiques (IR-
PF). Així doncs, i fidel a la 
cita de cada primer d’abril, 
la campanya de la renda co-
mença avui. Hauran de pre-
sentar la declaració de la ren-
da tots els contribuents que 
hagin cobrat més de 22.000 
euros anuals a la seua feina 
treball, en cas que només 
n’haguessin tingut una. 

Així mateix, també la 
presentaran els ciutadans 
que hagin ingressat més de 
14.000 euros de diversos 
pagadors, però únicament 

si la suma de les quantitats 
procedents del segon i de la 
resta de pagadors supera els 
1.500 euros anuals.

Preveuen tornar 91 milions
Així les coses, el fisc pre-

veu tornar 91 milions d’euros 
als contribuents lleidatans, 
quatre milions menys que 
l’any passat. També preveu 
ingressar 110 milions a Llei-
da, enfront dels 112 milions 
de la campanya anterior. 
En total, l’Agència Tributà-
ria espera la presentació de 
208.403 declaracions a la 
demarcació.

Inici avui de la campanya 
de declaració de l’IRPF

fiscaliTaT TribuTs

❘ maDriD ❘ L’euríbor, índex de 
referència per a l’actualitza-
ció de la majoria dels préstecs 
hipotecaris a Espanya, es va 
situar al tancament del març 
en l’entorn del -0,27%, a falta 
de conèixer la dada definiti-
va. Això significa que una 
hipoteca de 150.000 euros a 
trenta anys amb un diferen-
cial d’euríbor +0,99% que 
s’hagin de revisar experi-
mentarà una baixada en la 
quota mensual de 8,72 euros 
en comparació amb l’exerci-
ci passat. Darrere d’aquest 
repunt de l’euríbor hi ha la 

crisi socioeconòmica desen-
cadenada pel coronavirus. I 
és que l’índex, després d’en-
cadenar cinc mesos d’incre-
ments, es va relaxar al febrer 
fins al -0,288%. En qualsevol 
cas, ja encadena quatre anys 
i un mes en negatiu, malgrat 
que els analistes van pro-
nosticar fa dos anys que el 
2020 seria el moment en el 
qual l’euribor retornaria al 
terreny positiu. Tanmateix, 
després d’arribar al -0,108 
per cent el febrer del 2019, 
va començar a descendir i 
segueix en negatiu.

L’euríbor tanca el març 
amb un lleu repunt

macroeconomia indicadors

llotja De bellpuig
seTmana 14/2020

Producte cot. dif. unitat

aus
Pollastre blanc s/c – kg viu
Pollastre groc 1,36 -0,04 kg viu
Pollastre blanc canal s/c – kg can.
Pollastre groc canal 2,15 -0,06 kg can.
Gallina lleugera:
s/Pes – = kg viva
s/Pes 0,06 - 0,08 = kg viva
Gallina semipesant:
1.900 a 2.100 g 0,25 = kg viva
2.100 a 2.300 g 0,26 = kg viva
2.300 a 2.500 g 0,27 = kg viva
Pesant 0,22 = kg viva
Gall 0,05 = kg viu
conills 
conill d’1,9 a 2,125 kg 1,86 = kg
conill de +2,125 kg 1,83 = kg
PorcÍ d’engreiX
selecte 150,20 -2,00 /100 kg
normal 149,00 -2,00 /100 kg
Porc gras 147,80 -2,00 /100 kg
garrins 20 Kg
Preu de Lleida 60,00 -4,50  €/u
corder
De 19 a 23 kg s/c – kg viu
De 23 a 25 kg s/c – kg viu
De 25 a 27 kg s/c – kg viu
De 27 a 29 kg s/c – kg viu
De 29 a +  s/c – kg viu
oVella
Primera s/c – kg viva
segona s/c – kg viva
Tercera s/c – kg viva

mercats 
 granja  comerç

caragol
Bover 3,50 7,00

Producte cot. dif. unitat

clas. euroPea ous blancs i rossos
(XL) +73 s/c – dot.
(L) 73-63 s/c – dot.
(m) 63-53 s/c – dot.
(s) 53 a - g s/c – dot.

Varietat/calibre mÍn. mÀX.

fruiTa
Pera llimonera
60+  – –
Pera alexandrina 
60-65 – –
Pera blanquilla 
58+ – –
Pera conference 
60+  – –
65+ – –
Pera devoe
60+  – –

Varietat/calibre mÍn. mÀX.

Poma grup golden 
75+  0,30 0,35
70+ 0,35 0,40
Poma grup gala 50% color
65-70 0,35 0,45
70+ 0,50 0,60
Poma granny smith
70+ 0,35 0,40
Poma fuji
75+ 50% 0,55 0,60
75-90 30% 0,40 0,50

llotja De reuS
30 de març del 2020

Producte €/kg dif.

ameTlles en gra
comuna s/op. –
Llargueta s/op. –
marcona s/op. –
mollar s/op. –
mallorca s/op. –
Pelones s/op. –
comuna ecològica s/op. –

Producte €/kg dif.

ameTlles en closca
mollar s/op. –
rofes s/op. –
PinYons
castella s/op. –
andalusia s/op. –
PisTaTXos
Kerman 20/22 s/op. –
Kerman 28/30 s/op. =

Producte cot. dif. unitat

aus
Pollastre blanc s/cot. – kg viu
Pollastre groc s/cot. – kg viu
Gallina lleugera (inf.) s/cot. – kg viva
Gallina lleugera (sup.) s/cot. – kg viva
semipesant 2.400 gr. s/cot. – kg viva
semipesant 2.250 gr. s/cot. – kg viva
semipesant 2.000 gr. s/cot. – kg viva
Pesant 0,22 = kg viva
Gall 0,05 = kg viu

Producte cot. dif. unitat

conills
conill jove 1,95 0,09 €/kg

conill adult 1,92 0,09 €/kg

Producte cot. dif. unitat

corders
menys de 12,5 kg Extra 5,47 -1,54 kg canal
menys de 12,5 kg Primera 5,17 -1,54 kg canal
Entre 12,5 i 15 kg Extra 5,66 -1,34 kg canal
Entre 12,5 i 15 kg Primera 5,36 -1,34 kg canal
PorcÍ
Porc
Gras i passat de pes 1,502 -0,02 kg viu
Del país 1,490 -0,02 kg viu
races pures 1,478 -0,02 kg viu
garrÍ
14-15 kg (recollida) 64,95 -5,00 unitat
14-15 kg (+500) 73,97 -5,00 unitat

llotja De barcelona
24 de març del 2020

Producte €/Tm

cereals i lleguminoses
Panís cE s/c/d 188,00
Panís importació s/c/o Tarr. 185,00
Blat panificable s/c/d 220,00
Blat farratger s/c/d 214,00
Blat farratger s/c/o Tarr. 210,00
sorgo importació s/c/o Tarr. s/c
sègol s/c/o Tarr. 185,00
ordi 62-64 PE s/c/d 189,00
Escaiola cE 98% s/c/d 675,00
Llavor de gira-sol s/c/d 345,00
Pèsol farratger s/c/o Tarr. s/c
Pèsol farratger cE s/c/d s/c
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