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FOTO: Bombers I Els Bombers van extingir l'incendi de Llordà 

Cremen diverses barraques 
en una finca de Llordà 
Quatre dotacions de Bombers van 
participar en el control de l' incen
di d'unes barraques situades a la 
zona de Llordà, a Isona i Conca De
llà. l'avís es va produir a les 12.40 

hores. Les barraques van cremar 
totalment i van coHapsar i una per
sona va resultar ferida lleu en una 
cama en rebre el cop d'una pedra 
provinent d'un dels habitatges. 
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CERDO SUECTO 1.472 •0.050 

CEROO DE LLEIDA 1.460 •0.050 

CERDO GRASO 1.448 •0.050 
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En llibertat provisional l'alcalde 
pedani de Casau, detingut en 
una operació antidroga a l'Aran 
Presó eludible sota fiança per a un dels detinguts 

la jutgessa va decretar 
presó eludible sota fiança 
de 6.000 euros per a un 
dels 12 detinguts aquesta 
setmana a lleida, Vielha, 
Vila-real i Alsamora en una 
operació contra el tràfic 
d'estupefa~nts. 

VIELHA 
ACN 

El Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya (TSJC) va informar que 
s'ha pres declaració a vuit dels 
arrestats, acusats d' un presumpte 
delicte contra la salut pública, or
ganització criminal i blanqueig de 
capitals. Set d'ells han quedat en 
llibertat després de passar a dis
posició judicial, entre ells l'alcalde 
pedani de Casau, Joan Berdie. Tot 
i això, se'ls ha retirat el passaport, 
se' ls ha prohibit sortir de l'Estat 
espanyol i hauran de comparèixer 
puntualment als jutjats. 

FOTO: Aj. Vlelha I Façana dels jutjats de Vielha, on va declarar Berdie 

Les detencions es van produir 
aquesta setmana a la província 
de Castelló (S persones a Vila-real 
i Almassora) i a la demarcació de 
Lleida (7 persones a Lleida ciutat i 
a Vielha). 

D'altra banda, la Guàrdia Civil 
de Ponts va detenir el passat dia 
22 de març un home i una do
na acusats de vendre marihuana 
que cultivaven ells mateixos a casa 
seva. 

LO NJA DE MERCOLLEIDA COTilACIONES DEI.22 AL 21.1 DE MARZO DE2021 

CLR~ALE~ Y FI ENSOS I I mwro I ICI nECIO 

Trigo nacional Panificable Disponible Scd lleida 254.00 
Trigo nacional Forrajero Disponible Scd lleida 250.00 
Trigo importación PE 72 Forra¡ero UE Disponible S/Tarr/almacén 248,DO 
Trigo importación PE 72 Forra¡ero UE Abril·junio S/ Tarr/almacén 245.00 
Cebada nacional PE 62 Disponible Scd lleida 224.DO 

Maíz Nacional Disponible Scd lleida 248.00 
Maíz lmporlación Disponible Sl Tarr/almacén 247.00 
Colza en grano 42% Disponible S cd Tàrrega 480,00 
Centeno Disponible S/Tarr/almacén 220.00 
Triticale Disponible S/ Tarr/a lmacén 238.00 
Harina de soja lmportación 47% Disponible S/ Tarr/Barna/almacén 417.00 

Harina de girasol Integral 28% Disponible Sco. Tàrrega 288,00 
Harina de gira sol lntegral28% Disponible·mayo S/Tarr/almadn 285.00 
Harina de gira sol Alta protelna 34·36% Disponible S/larr/almacén 302.00 
Harina de colza 00 Disponible Sco. Tàrrega 328.00 
Harina de colza 00 lmportación Disponible S!Tarr/almacén 315.00 
Pul pa de remolacha lmportación Disponible S/ Tarr/almacén 230,00 
DOG EE. U U. lmportación Disponible·julio S/ Tarr/almacén 295.00 
Guisantes lmportación Disponible S/ Tarr/almacén 290,0D 
Grasa animal UE ID-12% Disponible Scd lleida 950.00 
Grasa animal Nacional3·5% Disponible Scd lle1da 995,00 
Aceite de soja Crudo Disponible S/Barna/extrac. 1.127.00 
Fosfato monocalcico Granel Marzo Scd lleida 540,00 
Fosfato bicalcico Granel Marzo Scd Lleida 470,00 
Salv ad o de trigo Hoja/granel Disponible Sco lleida 240.00 
Salvado de trigo Harinilla/granel Disponible Sco lleida 210,00 
Salvado de trigo Cuarta/granel Disponible Sco Lleida 199.00 
Euro/lonelada a 30 días. (Pl previo. (T) tolva. (') contado (' ')pago a IS dia s. Sc/Scd/Sco: sobre cam1ón /destino/ origen 
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17·18% 

Granula do Alfa lla 2a. 15·16% 10·12% 189,00 

Balas deshidrata das Extra >18% 12·14% 195,00 

Balas deshidratadas la. 17-18% 12·14% 185,00 

Balas deshidratadas 2a. 15·16% 12·14% 170.00 
Deshidratados: precio de venta industria. Euro/Tonelada. En rama: preclo de compra al productor, sln portes. Cotizaciones 
referidas a pago a 30 dia s. en posición fabrica (R): regularización 

FRUTA 

MrLOCOTÓN 
Amarillo Calibre 8 
81anco Calibre A 

Pavía Calibre B 
Pavía Calibre A 

NEClARINA 
Amarilla Calibre A 
Blanca Calibre A 

PARAGUAYO 
Paraguayo Calibre A/8 

P~RA 
Ercolini 50• A.C. 
Conference 60• 
Conference 65• 
Blanquilla 58• 
Alejandrina 65• 

Oevoe 60• 

MANZANA 
Gala 70+>70% color 
Rojas 70• 
Fuji 70• >70% color 
Granny 70• 

Golden 70• 
Golden 75• 

INPUHRIA 
Pera 
Manzana 
Melocotón amari Ilo crem. 

MfN, M4X. 

65 70 
85 95 
40 50 

40 45 
45 50 

60 65 
40 45 
75 85 
45 55 
55 65 
65 80 

70 80 
90 100 

l os precios de industria son euros/tonelada. Precios 
referides a primera calldad, s in envase. Cotizaclones 

lijadas según el reglamento de mercado 
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Mollerussa i Miralcamp impulsen 
la recuperació del projecte de 
la Via Orbital del Pla d'Urgell 

Rescatada una 
dona al Congost 
de Collegats i una 
altra al Vilosell 

Una esca ladora va resultar fe
rida en una cama al caure-li a 
sobre una pedra, que es va des
prendre d'una paret. l'accident 
es va produir al Congost de Co
llegats, a la via d'escalada Tàn
ger. l'ambulància la va traslla
dar fins a l'Hospital del Pallars. 
Els GRAE també van rescatar 
una dona, de 40 anys, a l'ermi
ta de Sant Miquel de-la Tosca, 
al Vilosell, ferida en una cama. 

Els alcaldes de la comarca faran un grup de treball 
Mollerussa 
JOSEP ANTON PÉREZ 

Els alcaldes de Mollerussa, Mi
ralcamp, Fondarella i el Palau 
d'Anglesola, es van reunir diven
dres per tractar la recuperació 
del projecte de la Via Orbital del 
Pla d'Urgell, una variant que uni
ria aquests municipis i que es va 
incloure en el Pla director del Pla 
d'Urgell que es va redactar l'any 
2010. Els alcaldes de la comarca 
preveuen la creació d'un grup de 
treball que de manera periòdi
ca es pugui reunir i aportar pro
postes de cada municipi, per tal 
d'unificar criteris i poder presen
tar un projecte des del territori, 
ja que no volen que es torni a di
buixar la mobilitat de la comarca 
des de Barcelona. 

FOTO: Josep Anton Pérez / Imatge del Vial Nord a Mollerussa 

l'alcaldessa de Miralcamp, 
Carme Macià i el regidor d'Ur-

banisme Josep Ramon Miró, van 
exposar el greu problema que el 
municipi té actualment amb dos 
camins rurals, el Molinet i el ca
mí que es troba en la zona est. 
Per Marc Solsona, la Via Orbital 

FOTO: Aj. Tàrrega I El trànsit estarà un mes tallat en aquests carrers 

Tàrrega inicia l'arranjament 
de les lloses de la cruïlla dels 
carrers Urgell i Sant Joan 
l'Ajuntament de Tàrrega arran
jarà el paviment situat a la inter
secció dels carrers Urgell, Sant 
Joan i plaça Major a partir de 
demà dilluns dia 29. Els treballs 
consistiran a substituir algunes 
rajoles fetes malbé i els durà 
a terme la mateixa empresa 
que s'encarregà ara fa dos anys 
de reurbanitzar la plaça Major 
(l'esmentada cruïlla també es 
va incloure dins la reforma de 

l'espai). D'aquesta manera, això 
comportarà canvis temporals en 
la mobilitat de la zona. Els ca
rrers Urgell i Sant Joan roman
dran tancats al trànsit durant un 
mes aproximadament, a excep
ció dels vehicles que hagin d'ac
cedir als aparcaments privats. 
Els vehicles amb estacionament 
al carrer de Sant Joan podran 
entrar en sentit contrari des de 
la plaça del Pare Carles Perelló. 

permetrà la connexió amb el Vial 
Nord que unirà la carretera de 
Linyola amb la del Palau d'Angle
sola i l'enllaç a l'autovia, del que 
ja s'ha desplegat una primera fa
se i va dir que al marge de perfi- . 

El Consell del Jussà 
fa una enquesta per 
conèixer la realitat 
del seu jovent 

l'Oficina Jove del Pallars Jussà 
i els ajuntaments de Tremp, la 
Pobla de Segur, Talarn i Isona i 
Conca Dellà, han posat en mar
xa conjuntament una enquesta 
en format online destinada al 
jovent que viu, ha nascut o que 
estiueja al Pallars Jussà o fins 
i tot a aquell que té intenció 
d'establir-s'hi, en dos formats, 
de 12 a 18 i de 19 a 30 anys. 

Junts per la Vall de 
Boí reclama una 
millora urgent de 
la carretera L-500 

El grup de Junts per la Vall de 
Boí va demanar en el darrer ple 
municipal una millora urgeñt 
del ferm de la carretera L-500, 
que consideren que no dona 
imatge i que afecta a la segure
tat dels conductors i també va 
reclamar actuacions al carrer 
Pradet i que les parades de bus 
tinguin caseta. 

lar les necessitats de mobilitat de 
la comarca, la definició del traçat 
ha de permetre als municipis pre
veure les reserves en els plans ur
banístics locals. Fondarella és el 
municipi que al marge del traçat, 
que hauria de ser per la banda est 
del municipi, té l'inconvenient de 
la via del tren un escull que tin
dria els seus avantatges si la línia 
passa a titularitat de FGC. Pel que 
fa al Palau d'Anglesola, l'alcalde 
Francesc Balcells explica que el 
municipi també té un greu pro
blema amb el trànsit pesant que 
circula per la carretera del Poal, 
provinent de diferents empreses 
de la zona. Tots els alcaldes van 
coincidir que aquest cop volen 
que no s'imposi des de les admi
nistracions infraestructures que 
són indispensables sense comp
tar amb les seves aportacions. 

Calcinats 450m2 de 
vegetació al costat 
d'un hotel de la 
Coma i la Pedra 

Les guspires d'un cable de la 
façana de l'Hotel Cal Joan del 
Batlle, a la Coma i la Pedra, van 
provocar l'incendi de 450 m2 
de vegetació. l'incident es va 
produir al punt quilomètric 34 
de la C-462. Els serveis d'emer
gència van rebre l'avís a les 8.57 
hores i al lloc dels fets es van 
desplaçar tres dotacions, que 
van estar una hora per apagar 
les flames. No hi va haver ferits. 

FOTO: Diputació / Imatge de la presentació d'ahir a Cal Sinén 

Publiquen un nou llibre 
que recull les històries de 
l'Estany d'Ivars i Vila-sana 
El Centre Cal Sinén, a Ivars d'Ur
gell, va ser l'escenari ahir de la 
presentació del llibre L'antic es
tany d'Ivars i Vila-sana i la seua 
gent, escrit per Toni Costa, Eva 
Reñé, Rosa Miarnau i Maribel 
Pedrol. El president de la Dipu
tació, Joan Talarn va dir que "la 
recuperació ñsica d'aquest espai 
també perseguia la recuperació 
de la memòria cultural, de les 

vivències i experiències que es 
donaven al seu entorn". l'acte es 
va celebrar en el marc del Dia de 
l'Estany, que continua avui amb 
un seguit de propostes, com un 
anellament científic d'ocells, jocs 
infantils a l'aire lliure, un tast de 
vins de proximitat amb Xavi Aya
la; un concert tribut a Jarabe de 
Palo, visites guiades a l'observi!
dor i una plantada d'arbres. 
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