
GANADO CRUZADO PRECIO DIF.

Añojo (hembra) 180-240 kg

E SUPER EXTRA 3,99 =

U EXTRA 3,80 =

R PRIMERA 3,60 =

O SEGUNDA 3,16 =

Añojo (hembra) 241-270 kg

E SUPER EXTRA 3,93 =

U EXTRA 3,74 =

R PRIMERA 3,54 =

O SEGUNDA 3,10 =

Añojo (hembra) 271 kg

E SUPER EXTRA 3,79 =

U EXTRA 3,62 =

R PRIMERA 3,37 =

O SEGUNDA 2,80 =

Añojo (macho) - de 330 kg

E SUPER EXTRA 3,90 =

U EXTRA 3,75 =

R PRIMERA 3,49 =

O SEGUNDA 3,36 =

Añojo (macho) 331-370 kg

E SUPER EXTRA 3,77 =

U EXTRA 3,58 =

R PRIMERA 3,42 =

O SEGUNDA 3,32 =

Añojo (macho) + de 371 kg

E SUPER EXTRA 3,61 =

U EXTRA 3,48 =

R PRIMERA 3,27 =

O SEGUNDA 3,00 =

Vacas

200 KG CANAL S/C -

- - -

300 KG CANAL S/C -

- - -

350 KG CANAL S/C -

GANADO FRISÓN
Terneros - de 200 kg

PRIMERA Y SEGUNDA 3,18 =

- - -

Terneros + de 220 kg

PRIMERA 3,40 =

SEGUNDA 3,28 =

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

FORRAJES DESHIDRATADOS 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 =
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 201,00

Trigo nacional Forrajero Disponible Scd Lleida 195,00

Trigo importación PE 72 Forrajero UE Disponible S/ Tarr/almacén 198,00

Trigo importación PE 72 Forrajero UE Agosto-diciembre S/ Tarr/almacén 195,00

Cebada nacional PE 64+ Disponible Scd Lleida 171,00

Maíz Lleida Disponible Scd Lleida 185,00

Maíz Importación Disponible  S/ Tarr/almacén 178,00

Colza en grano 42% - Disponible Scd Tàrrega 345,00

Centeno - Disponible S/ Tarr/almacén -

Sorgo Importación Disponible S/ Tarr/almacén -

Guisantes Importación - S/ Tarr/almacén -

Harina de soja Importación 47% Disponible S/ Barna/almacén 325,00

Harina de girasol Integral 28% Disponible-septiembre Sco. Tàrrega -

Harina de girasol Integral 28% Octubre-diciembre S/ Tarr/almacén 190,00

Harina de girasol Alta proteína 34-36% Julio S/ Tarr/almacén 216,00

Harina de colza 00 - Disponible Sco. Tàrrega 234,00

Harina de colza 00 Importación Disponible S/ Tarr/almacén -

Pulpa de remolacha Importación Disponible S/ Tarr/almacén 175,00

DDG EE.UU. Importación Septiembre-diciembre S/ Tarr/almacén 215,00

Grasa animal UE 10-12% Disponible Scd Lleida 590,00

Grasa animal Nacional 3-5% Disponible Scd Lleida 635,00

Aceite de soja Crudo Disponible S/Barna/extrac. 686,00

Fosfato monocálcico Granel Julio Scd Lleida 460,00

Fosfato bicálcico Granel Julio Scd Lleida 390,00

Salvado de trigo Hoja/granel Disponible Sco Lleida 201,00

Salvado de trigo Harinilla/granel Disponible Sco Lleida 171,00

Salvado de trigo Cuarta/granel Disponible Sco Lleida 160,00
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 120 (-10) 120 (-5) 140 (=)

55 KILOS 140 (-10) 150 (-5) 165 (=)

60 KILOS 160 (-10) 175 (=) 180 (=)

HEMBRA FRISONA

40-45 KILOS - - -

45-50 KILOS - - -

60 KILOS 55 (=) - 75 (=)

MACHO CRUZADO

55-60 KILOS 380 (=) 335 (=) -

60-65 KILOS 420 (=)  415 (=) -

65-70 KILOS 460 (=)   455 (=) -

HEMBRA CRUZADA

50-55 KILOS 155 (=) 165 (=)

55-60 KILOS 185 (=) 215 (=) -

60-65 KILOS 225 (=) 255 (=) -

BRUNO
(M) 60-65 KILOS - - -

(M) 70 KILOS - - -

(H) 60-65 KILOS - - -

(H) 65-70 KILOS - -

PORCINO  KG/VIVO DIF.

CERDO SELECTO 1,312 =

CERDO DE LLEIDA 1,300 =

CERDO GRASO 1,288 =

CERDA 0,400 =

LECHÓN 20 K 22,00 =

OVINO PRECIO DIF.

CORDERO DE 19 A 23 KG 3,50 =

CORDERO DE 23,1 A 25 KG 3,35 =

CORDERO DE 25,1 A 28 KG 3,20 =

CORDERO DE 28,1 A 34 KG 2,95 =

CORDERO DE 34 KILOS Y MÁS 3,00 =

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 

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 B - -
Amarillo Calibre A - -
Amar. Sweet Dream Calibre A 40 50
Blanco Calibre B - -
Blanco Calibre A 60 70

NECTARINA
Amarilla Calibre B 70 80
Amarilla Calibre A 80 100
Blanca Calibre B 70 80
Blanca Calibre A 80 100

PARAGUAYO
Paraguayo Calibre A/B 60 70
Paraguayo Calibre B/C - -

ALBARICOQUE
Albaricoque Calibre A - -

PERA
Limonera 60+ 65 75
Ercolini 50+ 75 85
Ercolini 45* 45 50

MANZANA
Gala 70+ >70% color - -
Golden 70+ 40 45
Golden 75+ 45 50
Rojas 70+ - -
Granny 70+ - -

INDUSTRIA
Pera 70 80
Manzana 90 100
Albaricoque 40 60
Melocot./nect./parag./alb. 20 30
Melocotón amarillo 110 130
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El Pallars Jussà rebrà 5,17 milions 
del Pla Únic d’Obres i Serveis 
de Catalunya pel 2021-2024
El Consell Comarcal comptarà amb 250.000 euros

LLEIDA
REDACCIÓ
Els ens locals del Pallars Jussà des-
tinaran un total de 7 milions a 
inversions en els propers quatre 
anys gràcies a la subvenció del Pla 
Únic d’Obres i Serveis de Catalu-
nya (PUOSC) del Departament de 
Presidència de la Generalitat que 
aportarà 5,17 milions. Per la seva 
part, el Consell Comarcal ha ob-
tingut un ajut de 250.000 euros 
d’aquest pla, el màxim previst per 
a ajuntaments de més de 5.000 
habitants i consells comarcals, 
quantitat que es destinarà a finan-
çar durant el 2021 el 95% d’acci-
ons de millora en diversos equipa-
ments i l’eficiència energètica.

També es beneficiaran de les 
partides del PUOSC del quadrienni 
2021- 2024 els 14 ajuntaments de 
la comarca i dos EMD’s. En aquest 
sentit, algunes de les inversions 
destacades són per exemple el 

FOTO: C. C. P. J. / La partida de l’ens comarcal serà pels equipaments

projecte d’embelliment del nu-
cli d’Aguiró, municipi de Torre de 
Capdella, amb un pressupost de 
402.000€. Altres partides destaca-
des són els 337.000€ que s’inverti-
ran a Tremp en la millora de dife-

rents d’equipaments, els 334.000 
euros a Isona per a la reforma de 
la xarxa d’abastament d’aigua po-
table o els 306.000€ a Conca de 
Dalt per la millora de les carreteres 
d’accés als pobles del municipi.

El projecte Bombers amb Causa 
ha batut rècord de recaptació amb 
108.326 euros, i que ha estat as-
solida principalment per la venda 
del calendari. La quantitat assoli-

da permet, entre d’altres, donar 
continuïtat a quatre projectes re-
lacionats amb la salut mental dels 
infants atesos a l’Hospital de Sant 
Joan de Déu Terres de Lleida.

Els Bombers fan costat a 
l’Hospital Sant Joan de Déu

FOTO: B. G. / Pacients de l’hospital lleidatà, protagonistes del calendari
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L’Ajuntament de Lleida durà a ter-
me les obres de perllongament 
de la xarxa d’aigua potable a 
l’Horta, per tal d’abastir els veïns 
que tenen els seus domicilis en 
dos camins de la partida de Gre-
aló, que fins ara no disposen de 
subministrament. Les obres, que 
aniran a càrrec de l’empresa con-

cessionària Aigües de Lleida, per-
metran que el servei arribi a 20 
noves cases, mitjançant la instal·
lació d’una canonada d’aigua po-
table de 560 metres de longitud. 
El primer tinent d’alcalde i regi-
dor d’Urbanisme, Toni Postius, i 
el regidor de l’Horta, Joan Ramon 
Castro, van destacar la importàn-

cia de garantir els serveis bàsics 
als veïns de l’Horta. 

Per executar les obres cal tan-
car el procés d’expropiació dels 
terrenys afectats per la servitud 
de pas de la canonada per on 
transcorrerà la conducció. També 
es farà una ocupació temporal de 
360 m² mentre durin les obres. 
L’expedient d’expropiació es tro-
ba pendent d’aprovació inicial de 
la relació de béns i drets afectats 
per part de la Junta de Govern 
Local. La previsió és poder iniciar 
les obres, amb un pressupost de 
75.768,79€, al mes de setembre.

La Paeria perllongarà la 
xarxa d’aigua potable per 
abastir la partida de Grealó

El sostre del lavabo d’un pis si-
tuat al número 147 del carrer 
Barcelona de Mollerussa va ce-
dir i va caure ahir, tot i que no 
cap persona va resultar feri-
da. En aquest sentit, els serveis 
d’emergències van ser informats 
dels fets a les 17.38 hores i rà-
pidament fins al lloc dels fets es 

van desplaçar els Bombers, l’ar-
quitecte municipal i el SEM, ja 
que l’alertant informava que una 
persona es podria haver fet mal. 
Finalment, segons van explicar 
fonts properes, els efectius que 
es van personar en el citat habi-
tatge van confirmar que no ha-
via cap ferit.

Cau el sostre del lavabo d’un 
pis situat al carrer Barcelona de 
Mollerussa sense causar ferits

Lleida
REDACCIÓ
Un veí de Vilagrassa de 84 anys va 
perder ahir la vida quan el tractor 
que conduïa per la seva finca, 
ubicada en el terme municipal de 
la citada localitat i prop del camí 
que va d’Anglesola a Preixana, va 
bolcar i l’home va quedar atrapat.

En aquest sentit, i pel que fa 
als fet, els serveis d’emergències 
van ser alertats de l’accident a les 
15.45 hores. Ràpidament, es va 
activar el corresponent protocol i 
fins al lloc dels fets es van despla-
çar els Bombers de la Generalitat, 
els Mossos d’Esquadra i els facul-
tatius del SEM. Segons van expli-
car fonts properes al cas, la finca 
era de la seva propietat i estava 
treballant en el camp sembrat. 
Per causes desconegudes el vehi-
cle va caure per un marge i l’ho-
me de 84 anys va quedar atrapat 
a sota el tractor. Quan van arribar, 
els efectius del cos de Bombers 
van haver de retirar el tractor per 
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FOTO: N. García / L’accident mortal es va produir en una finca particular

Mor un veí de Vilagrassa de 
84 anys en bolcar el tractor 
que conduïa per una finca

poder treure la víctima, que havia 
quedat atrapada. Per la seva part, 
el SEM no va poder fer res per sal-
var·li la vida. Segons van indicar 
fonts dels Mossos, no es consi-
dera accident laboral per la seva 
edat ni accident de trànsit, per-
què va ser en una finca particular.

Cal recordar que l’últim acci-

dent mortal d’aquestes caracte-
rístiques es va produir el 3 de juny 
a Maials, quan un home de 82 
anys va perdre la vida en la seva 
finca en bolcar el tractor.

D’altra banda, a les 16.24 ho-
res, a l’L·303, al terme municipal 
de Cervera, va haver·hi una sorit-
da de via amb dos ferits lleus.

Un incendi va calcinar el diven-
dres per la nit una superfície 
total de 700 metres quadrats 
de matolls al terme municipal 
de Sucs, concretament a la car-
retera que va de Raïmat a Sucs. 
Emergències van ser alertada 
del foc a les 21.43 hores i Endesa 
va haver de tallar el subminis-
trament de llum durant les cor-

responents tasques d’extinció 
que vam realitzar sis dotacions 
dels Bombers. D’alta banda, a 
les 13.30 hores d’ahir, a l’alçada 
del quilòmetre 14 de la C-13, al 
terme de Vilanova de la Barca, 
van quedar calcinats 100 metres 
quadrats matolls i en aquesta 
ocasió es van desplaçar cinc do-
tacions dels Bombers.

Els Bombers extingeixen 
sengles incendis de matolls a 
Sucs i a Vilanova de la Barca

Els Bombers de la Generali-
tat van haver de fer ahir fins a 
quatre rescats als medi natural 
lleidatà. A les 15.01 hores els 
efectius del cos es van despla-
çar a Camarasa, a la zona de 
‘Lo Pont del Pastor’, juntament 
amb el SEM, per auxiliar un es-
calador que s’havia fet mal en 
un turmell i no podia continuar. 
Posteriorment, a les 16.44 ho-
res van anar a València d’Àneu 
per rescatar una persona que es 

trobava desorientada i cansada, 
i va ser evacuada al CAP. A més, 
al Congost de Montrebei, a les 
17.38 hores, en el pont que va 
d’Aragó i Catalunya, un persona 
es va fer mal en un turmell i va 
alertar als serveis d’emergèn-
cies, sent evacuada a l’Hospital 
de Tremp. Finalment, a les 17.52 
es va iniciar a Son, pertanyent a 
Alt Àneu, la recerca d’un excursi-
onista que s’havia desorientat i 
poc després va ser localitzat.

Rescaten persones al medi 
natural de Camarasa, Son, 
el Congost i València d’Àneu

cfarre
Resaltado
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