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El Consell del Jussà tramita més
de 200 sol·licituds d’ajudes al
lloguer les darreres setmanes
Moltes de les famílies ho demanen per primer cop
FOTO: D.L. / Vallbona va inaugurar ahir la iniciativa Territori Vanwoow

Una desena de poblacions
aposten pel ‘caravanning’
El Consell Comarcal de l’Urgell i
Vanwoow van inaugurar ahir a Vallbona de les Monges el primer Territori Vanwoow, una iniciativa que
incloure l’habilitació d’una zona

adequada de pernocta pel caravanning. S’hi han aderit Agramunt,
Belianes, Bellpuig, Castellserà, Ciutadilla, Maldà, Nalec, Preixana, Rocallaura, Vallbona i Verdú.

LONJA DE MERCOLLEIDA
GANADO CRUZADO
Añojo (hembra) 180-240 kg
E SUPER EXTRA
U EXTRA
R PRIMERA
O SEGUNDA
Añojo (hembra) 241-270 kg
E SUPER EXTRA
U EXTRA
R PRIMERA
O SEGUNDA
Añojo (hembra) 271 kg
E SUPER EXTRA
U EXTRA
R PRIMERA
O SEGUNDA

PRECIO

DIF.

3,96
3,77
3,57
3,13

=
=
=
=

3,90
3,71
3,51
3,07
3,76
3,59
3,34
2,77

=
=
=
=
=
=
=
=

Añojo (macho) - de 330 kg
E SUPER EXTRA
U EXTRA
R PRIMERA
O SEGUNDA

3,90
3,75
3,49
3,36

=
=
=
=

Añojo (macho) 331-370 kg
E SUPER EXTRA
U EXTRA
R PRIMERA
O SEGUNDA

3,77
3,58
3,42
3,32

=
=
=
=

Añojo (macho) + de 371 kg
E SUPER EXTRA
U EXTRA
R PRIMERA
O SEGUNDA

3,61
3,48
3,27
3,00

-0,03
-0,03
-0,03
-0,03

Vacas
200 KG CANAL
300 KG CANAL
350 KG CANAL

Terneros + de 220 kg
PRIMERA
SEGUNDA

KG/VIVO

DIF.

CERDO SELECTO

1,340

=

CERDO DE LLEIDA

1,328

=

CERDO GRASO

1,316

=

CERDA

0,430

=

LECHÓN 20 K

30,50

-5,00

OVINO

PRECIO

DIF.

CORDERO DE 19 A 23 KG

3,50

+0,10

CORDERO DE 23,1 A 25 KG

3,35

+0,10

CORDERO DE 25,1 A 28 KG

3,20

+0,10

CORDERO DE 28,1 A 34 KG

2,95

+0,10

CORDERO DE 34 KILOS Y MÁS

3,00

+0,10

OVEJAS DE VIDA

75,00

=

DESHECHO PRIMERA

0,70

=

PIEL FINA DEL PAÍS

5,50-6,00

=

PIEL CRUZADA

2,00-2,50

=

* Euros tonelada. ** Euros unidad

GANADO PARA
CEBO

ORIGEN
ESPAÑA

ORIGEN ORIGEN
FRANCIA ALEMANIA

50 KILOS

130 (=)

125 (=)

140 (=)

55 KILOS

150 (=)

155 (=)

165 (=)

60 KILOS

170 (=)

175 (=)

180 (=)

MACHO FRISÓN

HEMBRA FRISONA
40-45 KILOS

-

-

45-50 KILOS

-

-

-

55 (=)

-

75 (=)

60 KILOS
S/C
S/C
S/C

-

GANADO FRISÓN
Terneros - de 200 kg
PRIMERA Y SEGUNDA
-

PORCINO

3,18
-

=
-

-

MACHO CRUZADO

=
=

Precios de compra de ganado en peso canal
expresado en euros/kg/canal. (R) Regularización

CEREALES Y PIENSOS
Trigo nacional
Trigo nacional
Trigo importación PE 72
Trigo importación PE 72
Trigo importación PE 72
Cebada nacional
Maíz
Maíz
Colza en grano 42%
Centeno
Sorgo
Guisantes
Harina de soja
Harina de girasol
Harina de girasol
Harina de girasol
Harina de colza 00
Harina de colza 00
Pulpa de remolacha
Grasa animal
Grasa animal
Aceite de soja
Fosfato monocálcico
Fosfato bicálcico
Salvado de trigo
Salvado de trigo
Salvado de trigo

380 (=)

335 (=)

-

60-65 KILOS

420 (=)

415 (=)

-

65-70 KILOS

460 (=)

455 (=)

-

50-55 KILOS

155 (=)

165 (=)

55-60 KILOS

185 (=)

215 (=)

-

FORRAJES DESHIDRATADOS

60-65 KILOS

225 (=)

255 (=)

-

HEMBRA CRUZADA

(M) 60-65 KILOS

-

-

FOTO: CCPJ / Són sol·licituds que convoca l’Agència de l’Habitatge
a persones que no poden pagar el
lloguer i per tant que tenen deutes.
Aquest tipus d’ajuda es sol·licita de
forma excepcional i de mitjana a la
comarca se’n demanaven un parell
en un any, en canvi enguany en un

LONJA DE MERCOLLEIDA

55-60 KILOS

CALIDAD

TIEMPO

POSICIÓN

Panificable
Disponible
Scd Lleida
Forrajero
Disponible
Scd Lleida
Forrajero UE
Disponible
S/ Tarr/almacén
Forrajero UE
Junio
S/ Tarr/almacén
Forrajero UE
Agosto-diciembre
S/ Tarr/almacén
PE 64+
Disponible
Scd Lleida
Lleida
Disponible
Scd Lleida
Importación
Disponible
S/ Tarr/almacén
Disponible
Scd Tàrrega
Disponible
S/ Tarr/almacén
Importación
Disponible
S/ Tarr/almacén
Importación
S/ Tarr/almacén
Importación 47%
Disponible
S/ Barna/almacén
Integral 28%
Disponible-septiembre
Sco. Tàrrega
Integral 28%
Octubre-diciembre
S/ Tarr/almacén
Alta proteína 34-36% Disponible-julio
S/ Tarr/almacén
Disponible
Sco. Tàrrega
Importación
Disponible
S/ Tarr/almacén
Importación
Disponible
S/ Tarr/almacén
UE 10-12%
Disponible
Scd Lleida
Nacional 3-5%
Disponible
Scd Lleida
Crudo
Disponible
S/Barna/extrac.
Granel
Julio
Scd Lleida
Granel
Julio
Scd Lleida
Hoja/granel
Disponible
Sco Lleida
Harinilla/granel
Disponible
Sco Lleida
Cuarta/granel
Disponible
Sco Lleida

PRECIO

198,00
192,00
184,00
162,00
181,00
174,00
310,00
332,00
175,00
215,00
235,00
177,00
590,00
635,00
659,00
450,00
380,00
201,00
171,00
160,00

PROTEÍNA

HUMEDAD

PRECIO

DIFERENCIA

Granulado Alfalfa 1a.

17-18%

10-12%

200,00

=

Granulado Alfalfa 2a.

15-16%

10-12%

183,00

=

-

Balas deshidratadas Extra

>18%

12-14%

218,00

=

Balas deshidratadas 1a.

17-18%

12-14%

208,00

=

Balas deshidratadas 2a.

15-16%

12-14%

190,00

=

(M) 70 KILOS

-

-

-

(H) 60-65 KILOS

-

-

-

(H) 65-70 KILOS

-

-

sol mes se n’han hagut de tramitar fins a 6 degut a les dificultats
econòmiques sobrevingudes a les
famílies de la comarca a causa de
la crisi provocada per la pandèmia
del coronavirus.

COTIZACIONES DEL 29 DE JUNIO AL 5 DE JULIO DE 2020

Euro/tonelada a 30 días, (P) previo, (T) tolva, (*) contado (**) pago a 15 días. Sc/Scd/Sco: sobre camión /destino/ origen

BRUNO
3,40
3,28

LLEIDA
REDACCIÓ
El Servei d’Habitatge del Consell
Comarcal del Pallars Jussà ha tramitat en les darreres setmanes
més de 215 sol·licituds d’ajuts al
lloguer que convoca l’agència de
l’Habitatge de Catalunya.
Aquests ajut tenen com a objectiu fer front al pagament del lloguer de les famílies amb ingressos
baixos, a qui el cost de l’habitatge
pot situar en risc d’exclusió social.
En funció dels recursos de cada
família sol·licitant, l’ajuda pot ser
d’entre el 20 i el 40% del lloguer
de l’habitatge.
Mentre que el nombre d’ajuts
al lloguer és similar als que es van
sol·licitar durant el 2019, es dóna
la circumstància que moltes de
les famílies sol·licitants ho són per
primera vegada. Sí que s’han incrementat el nombre de prestacions d’especial urgència adreçades

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

FRUTA

MÍN.

MELOCOTÓN 		

Amarillo Calibre B
Amarillo Calibre 70+
Amarilla Calibre A

NECTARINA

Amarilla Calibre B
Amarilla Calibre B
Blanca Calibre A

PARAGUAYO

Paraguayo Calibre B
Paraguayo Calibre A

ALBARICOQUE

Albaricoque Calibre A

PERA

Blanquilla 58+
Devoe 60+
Conférence 60+
Alejandrina 65+

MANZANA

Gala 65+ >70% color
Gala 70+ >70% color
Golden 70+
Golden 75+
Rojas 70+
Granny 70+
Fuji 70+ <70% color
Fuji 70+ >70% color

INDUSTRIA

Pera
Manzana
Albaricoque carne amarilla
Melocotón/nectarina

MÁX.

40
60

50
70

60
75
-

70
85
-

60
70

70
80

100

110

85
-

95
-

40
45
-

45
50
-

90
90
60
30

100
100
60
30

Los precios de industria son euros/tonelada. Precios
referidos a primera calidad, sin envase. Cotizaciones
fijadas según el reglamento de mercado
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Cau un turisme a
l’interior d’un canal
d’Almenar i el
xofer resulta il·lès

Rescaten tres noies
atrapades en una
roca a la Ribera
Salada, a Lladurs

Un turisme va caure ahir de
matinada a l’interior del canal
que transcorre per la zona del
Pont del Molí, a Almenar. Emergències va ser informada del
fets a la 1.20 hores i fins al lloc
dels fets es van desplaçar efectius dels Bombers de la Generalitat i els Mossos d’Esquadra.
Cal destacar que en aquesta
ocasió el conductor del vehicle
va resultar il·lès.

Els Bombers de la Generalitat
van rescatar ahir a Lladurs (Solsonès) tres noies, dues de 26
anys i una de 30, que havien
quedat atrapades en una roca
enmig de la Ribera Salada. Els
serveis d’emergències van ser
alertats a les 15.37 hores i fins
al llocs dels fets es va desplaçar
un helicòpter del cos que va ser
l’encarregat de rescatar-les i
portar-les a un camí.

FOTO: Núria García / Imatge del carrer Almenar d’Alfarràs on es va produir ahir l’atropellament del tractor

Un tractor atropella una dona
de 79 anys al nucli d’Alfarràs
Va resultar ferida de caràcter greu
Una tractor va atropellar
ahir una dona de 79 anys al
carrer Almenar d’Alfarràs i
va ser traslladada a l’Arnau
de Vilanova en estat greu.
Lleida
REDACCIÓ
Una dona de 79 anys va resultar
ahir ferida de caràcter greu en ser

atropellada per un tractor quan
es trobava al carrer Almenar de la
localitat d’Alfarràs.
En aquest sentit, els serveis
d’emergències van rebre un avís
d’alertat a les 11.42 hores que informava d’un atropellament en
la citada via. Ràpidament, fins
al lloc dels fets es van desplaçar
dues dotacions dels Bombers de

la Generalitat, els Mossos d’Esquadra i els facultatius del Sistema d’Emergències Mèdiques
(SEM). En arribar, van comprovar
que es tractada d’una dona de 79
anys i després de rebre una primera assistència sanitària al lloc
dels fets es va prendre la decisió
de traslladar-la a l’Hospital Arnau
de Vilanova de Lleida.

Un motorista veí
de Lleida perd
la vida en un
accident a l’AP-7,
a Ulldecona
Un motorista veí de Lleida, R. S.
L., de 46 anys, va perdre la vida
el divendres per la nit en un sinistre mortral que es va registrar al
punto quilòmetric 340 de l’AP-7,
al terme municipal d’Ulldecona
(Montsià), en sentit nord.
Els Mossos van rebre el corresponent avís a les 23.03 hores. Per
causes que encara s’estan investigant, es va produir una col·lisió
posterior entre una motocicleta i
un turisme. Com a conseqüència
de l’accident el motorista lleidatà
va morir. Arran de la incidència,
es van activar set patrulles de la
policia catalana, quatre dotacions dels Bombers de la Gene-

FOTO: SEM / Els facultatius no van poder fer res per salvar-li la vida

ralitat i dues unitats del Sistema
d’Emergències Mèdiques (SEM).
A l’autopista va haver-hi afectació
viària fins a les 4.30 hores, quan
la circulació va quedar totalment
normalitzada.
Aquest no va ser l’unic motorista que el divendres va morir a
la xarxa viària catalana. Al quilò-

metre 34 de l’N-152z, a les Franqueses del Vallès (Vallès Oriental),
Per causes que també s’investiguen, una motocicleta va sortir-se de la via i el conductor va
morir. Es tracta de G. S. B., de 42
anys i amb veïnatge a la Garriga.
Els Mossos van rebre l’avis a les
23.20 hores.

FOTO: N. García / Van participar una cinquantena de persones

Concentració en contra de
l’empresonament de Hasél
Prop d’una cinquantena de persones es van concentrar ahir
davant de la Catedral Nova de
Lleida en contra de l’empresonament del raper Pablo Hasél. Tot i

que l’acció reivindicativa inicialment prevista era una manifestació, amb el confinament del
Segrià es va mantenir de forma
fixa en un mateix punt.

Un ciclista
accidentat a
l’N-260, a la
Pobla de Segur

Un conductor, ferit
greu en bolcar el
turisme a Torrelameu

Un ciclista de 23 anys va patir ahir una possible fractura
de fèmur i maluc en tenir un
accident al quilòmetre 304
de l’N-260, a la Pobla de Segur. Els fets van tenir lloc a les
11.43 hores i segons van informar fonts propers un grup de
motos el va avançar i llavors va
caure i va impactar contra la
tanca de seguretat.

Un conductor va resultar ahir
ferit de caràcter greu quan el
cotxe que conduïa va patir una
sortida de via al quilòmetre 154
de la C-12, a Torrelameu. D’altra
banda, dues persones van resultar ferides lleus a la Vall de Boí
en un xoc d’un cotxe amb un arbre, un conductor va ser lleu en
una sortida de via a Llavorsí i el
divendres per la nit dos camions
van xocar a l’A-2, a Lleida, i no
van haver-hi ferits.

Un incendi calcina 3.000 metres quadrats
de rostolls en una parcel·la de Mollerussa
Un incendi va calcinar ahir una superfície de 3.000 metres quadrats
de rostolls en una parcel·la de Mollerussa. Emergències va ser alertada a les 15.10 hores i es van desplaçar tres dotacions dels Bombers.
Els efectius del cos també van apagar petits incendis a les Borges
Blanques, a Artesa de Lleida, a Alcarràs i a Tàrrega.

SALUT I
MUNTANYES!
| Eva Clausó
@evaclauso |
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Els Pirineus
des del sofà
Divendres passat vaig dir fins
aviat a l’aventura de compartir junts el viatge de punta a
punta pels Pirineus, després de
dos mesos trotant plegats per
aquestes muntanyes, quan encara estàvem mig confinats o
en fase de desescalada. Quin
plaer sentir-se lliure i xafar els
Pirineus, ni que sigui des del
sofà. El Canal 33 emetia divendres passat el darrer dels vuit
capítols del programa Tatuats
pels Pirineus, que us hem portat a casa cada divendres, des
del 15 de maig, quan encara
estàvem desxifrant el galimaties de fases de la batejada de-

Quin plaer sentir-se
lliure i xafar els
Pirineus, ni que
sigui des del sofà
sescalada Covid-19 i les primeres terrasses s’omplien a vessar
amb l’ànsia d’aquell adolescent
que surt per primera vegada a
experimentar una nova etapa
cervesa en mà. L’objectiu del
programa sempre ha estat que
els disfrutéssiu asseguts des
del sofà, que escoltéssiu tantes històries com s’amaguen
darrera les 11 comarques que
formen els Pirineus. El darrer
capítol que vaig gravar, l’octubre del 2019, em va portar fins
a l’Alt Empordà. Del mar i el
camí de Ronda de l’Empordà,
al romànic de l’Alta Ribagorça,
dels gegants de Solsona i els
volcans de la Garrotxa cap a les
muntanyes de la Cerdanya. Els
Pirineus us esperen. És hora de
viure una mica de normalitat,
ben entesa, que l’hivern diuen
serà llarg.

Enric Calpena
Periodista

Amb El primer capità (Columna),
Enric Calpena atansa al gran públic
la història de Joan Gamper, el ciutadà suís que va fundar el Futbol Club
Barcelona ara fa més d’un segle.

Josep M. Mullol
President del
Consell del Pallars

FOTO: Ajuntament de la Seu

Perico Pastor exposa a la
Seu les il·lustracions de
tres llibres universals

L

a sala Sant Domènech de la
Seu d’Urgell acull des de divendres al vespre l’exposició
Il·luminacions de Perico Pastor, a
la sala sant Domènec de la Seu
d’Urgell. L’exposició consta d’unes
200 il·lustracions que l’artista urgellenc va crear per a les edicions
de tres grans llibres: La Bíblia, La
Vida de Sinuhè o El gust de la mort
i el Llibre de les Bèsties. En l’acte
d’obertura d’aquesta exposició
inèdita, l’artista va explicar fil per
randa el procés creatiu d’aquestes il·lustracions que acompanyen
els textos d’aquestes tres grans
obres universals. L’obertura de la
mostra Il·luminacions (la primera
que s’obre a la Seu d’Urgell amb
la recent represa de la normalitat)
va comptar amb la presència de

FOTO: Ajuntament de la Seu

l’alcalde de la Seu d’Urgell, Jordi
Fàbrega, el Vicealcalde urgellenc,
Francesc Viaplana, i el tinent d’alcalde de Cultura de l’Ajuntament
de la Seu, Carlos Guàrdia, junta-

ment amb diversos amics del mateix Perico Pastor. L’autor, originari de la població de l’Alt Urgell, és
un dels màxims exponents de les
arts plàstiques d’aquest país.

El Consell del Jussà ha tramitat més
de 200 sol·licituds d’ajudes al lloguer, unes ajudes destinades a les
persones a qui el cost de l’habitatge pot situar en risc d’exclussió.

Alba Vergés

Consellera de Salut

Fernando Simón va dir dijous que
el Govern es plantejava confinaments pel cas de Lleida. Salut ho
va negar i divendres ho va tornar a
desmentir. Ahir es va confirmar.

Durant els dies més durs de la
pandèmia hi va haver gent que
ho va passar molt malament
sense poder sortir de casa. Tant
és així, que en la roda de premsa que l’alcalde de Lleida, Miquel
Pueyo, va fer ahir per valorar el
confinament del Segrià va explicar una anècdota que dóna fe
d’aquesta situació. I és que va dir
que s’havia identificat una persona que viatjava en transport
públic per poder donar un tomb
i combatre l’avorriment.

