
GANADO CRUZADO PRECIO DIF.

Mamona/Cat. 180-240 kg

E SUPER EXTRA 4,43 =

U EXTRA 4,24 =

R PRIMERA 3,99 =

O SEGUNDA 3,69 =

Hembra de 180-240 kg/canal

E SUPER EXTRA 4,48 =

U EXTRA 4,29 =

R PRIMERA 4,09 =

O SEGUNDA 3,65 =

Hembra de 241-270 kg/canal

E SUPER EXTRA 4,42 =

U EXTRA 4,23 =

R PRIMERA 4,03 =

O SEGUNDA 3,59 =

Hembra de más de 271 kg/canal

E SUPER EXTRA 4,17 =

U EXTRA 4,00 =

R PRIMERA 3,81 =

O SEGUNDA 3,24 =

Macho menos de 330 kg/canal

E SUPER EXTRA 4,47 =

U EXTRA 4,32 =

R PRIMERA 4,06 =

O SEGUNDA 3,93 =

Macho de 331-370 kg/canal

E SUPER EXTRA 4,34 =

U EXTRA 4,15 =

R PRIMERA 3,99 =

O SEGUNDA 3,89 =

Macho de más de 371 kg/canal

E SUPER EXTRA 4,20 =

U EXTRA 4,07 =

R PRIMERA 3,86 =

O SEGUNDA 3,59 =

Vacas

200 KG CANAL S/C -

300 KG CANAL S/C -

GANADO FRISÓN
Terneros - de 200 kg

PRIMERA Y SEGUNDA 3,59 =

- - -

Terneros + de 220 kg

PRIMERA 3,73 =

SEGUNDA 3,66 =

FORRAJES DESHIDRATADOS PROTEÍNA HUMEDAD PRECIO DIFERENCIA

Granulado Alfalfa 1a. 17-18% 10-12% 170,00 =

Granulado Alfalfa 2a. 15-16% 10-12% 155,00 =

Balas deshidratadas Extra >18% 12-14% 180,00 =

Balas deshidratadas 1a. 17-18% 12-14% 173,00 =

Balas deshidratadas 2a. 15-16% 12-14% 153,00 =
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 179,00

Trigo importación PE 72 Forrajero UE Ene-mayo 2018 S/ Tarr/almacén 179,00

Cebada nacional PE 64+ Disponible Scd Lleida 181,00

Maíz Lleida Disponible Scd Lleida 169,00

Maíz Importación Disponible  S/ Tarr/almacén 162,00

Colza En grano Disponible Sco Tàrrega 330,00

Sorgo Francés Disponible Scd Lleida 174,00

Triticale - -  S/ Tarr/almacén -

DDG Importación EE.UU. - Disponible  S/ Tarr/almacén 210,00

Harina de soja Importación 44% Disponible S/ Barna/almacén 305,00

Harina de girasol Integral 28% Disponible Sco. Tàrrega 155,00

Harina de girasol Integral 28% Disponible S/ Tarr/almacén 145,00

Harina de girasol Alta proteína 34-36% Disponible S/ Tarr/almacén 181,00

Harina de colza 00 - Disponible Sco. Tàrrega 210,00

Harina de colza 00 Importación Disponible S/ Tarr/almacén 209,00

Pulpa de remolacha Importación Disponible S/ Tarr/almacén 184,00

Grasa animal UE 10-12% Disponible Scd Lleida 565,00

Grasa animal Nacional 3-5% Disponible Scd Lleida 610,00

Aceite de soja Crudo Disponible S/Barna/extrac. 717,00

Fosfato monocálcico Granel Diciembre Scd Lleida 490,00

Fosfato bicálcico Granel Diciembre Scd Lleida 420,00

Salvado de trigo Hoja/granel Disponible Sco Lleida 212,00

Salvado de trigo Harinilla/granel Disponible Sco Lleida 182,00

Salvado de trigo Cuarta/granel Disponible Sco Lleida 170,00
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 130 (=) 140 (=) 160 (=)

55 KILOS 160 (=) 170 (=) 180 (=)

60 KILOS 180 (=) 190 (=) 200 (=)

HEMBRA FRISONA

40-45 KILOS - - -

45-50 KILOS - - -

60 KILOS 105 (=) - 125 (=)

MAMÓN DE COLOR

(M) 55-60 KILOS 380 (=) 345 (=) -

(M) 60-65 KILOS 420 (=) 425 (=) -

(M) 65-70 KILOS 460 (=) 465 (=) -

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

(H) 55-60 KILOS 285 (=) 295 (=) -

(H) 60-65 KILOS 325 (=) 335 (=) -

MAMÓN MIXTO
(M) 55-60 KILOS - 280 (=) -

(M) 60-65 KILOS - 320 (=) -

(M) 70-75 KILOS - 360 (=) -

(H) 70 KILOS - 225 (=) -

(H) 80 KILOS - - -

PORCINO  KG/VIVO DIF.

CERDO SELECTO 1,011 -0,008

CERDO DE LLEIDA 0,999 -0,008

CERDO GRASO 0,987 -0,008

CERDA 0,530 -0,030

LECHÓN 20 K 39,50 +1,00

OVINO PRECIO DIF.

CORDERO DE 19 A 23 KG 3,15 -0,15

CORDERO DE 23,1 A 25 KG 3,00 -0,15

CORDERO DE 25,1 A 28 KG 2,90 -0,15

CORDERO DE 28,1 A 34 KG 2,60 -0,10

CORDERO DE 34 KILOS Y MÁS 2,50 -0,10

OVEJAS DE VIDA 75,00 =

DESHECHO PRIMERA 0,60 =

PIEL FINA DEL PAÍS 7,00-7,50 =

PIEL CRUZADA LACÓN/PAÍS 1,50-2,00 =

* 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+ 60 70
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+ 35 45
Golden 70+ 45 55
Fuji 70+ > 70% color 50 60
Rojas 70+ 40 45
Fuji 75+ - -
Golden 65+ - -

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

LONJA DE MERCOLLEIDA

LONJA DE MERCOLLEIDA

La sala La Unió d’Alpicat es va om-
plir divendres al vespre amb motiu 
de la conferència que va oferir José 
María Gay de Liébana.

El prestigiós economista va ofe-
rir la seva particular anàlisi de la 
realitat econòmica actual, mos-
trant el seu escepticisme envers el 
creixement previst per aquest any 
2018, atès que considera que es 
perdrà una mica de l’impuls previst 

i que, a més, hi haurà un lleuger fre 
del consum.

José maría Gay de Liébana va 
voler distingir clarament entre el 
que són les dades macroeconòmi-
ques i el que és la realitat de les 
butxaques del ciutadà, que van per 
camins ben diferents, més encara 
en un moment tant convuls com el 
que, d’uns mesos ençà, s’està vivint 
a Catalunya. 

Gay de Liébana mostra el 
seu escepticisme envers el 
creixement previst pel 2018

COTIZACIONES DEL 8 AL 14 DE ENERO DE 2017

DOMINGO 14 DE ENERO DE 2018 | LLEIDA 13

FOTO: Aj. d’Alpicat / Gay de Liébana va distingir entre “dades macroeconòmiques i l’economia del ciutadà”

  
LA PLATAFORMA CONTRA L’AUTOPISTA ELÈCTRICA REITERA L’EXIGÈNCIA 
D’ATURAR LA LÍNIA DEL PIRINEU | La Plataforma Unitària contra l’Autopista Elèctrica 
va reiterar ahir la seva exigència d’anul·lar el projecte de “recreixement” de la línia d’alta 
tensió Foradada del Toscar-la Pobla de Segur després d’haver conegut que Endesa renuncia 
a recréixer la central de Moralets. La Plataforma va celebrar ahir una assemblea al Pont de 
Montanyana. En la reunió, l’entitat va valorar de forma “molt positiva” la renúncia d’Endesa 
a “recréixer” la central elèctrica de Moralets i la línia d’alta tensió (LAT) Moralets-el Pont de 
Suert. La Plataforma va reclamar que “hauria d’anul·lar-se també el projecte d’augment de 
la capacitat de transport de la LAT Foradada del Toscar-la Pobla de Segur”. 
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“El pessebre és història, art, 
cultura i tradició”

ÀNGEL LEÓN | President de l’Agrupació Ilerdenca de Pessebristes

DE CUA D’ULL Rosa Peroy 
@RPeroy

Aquest diumenge a partir de les 11.30 del matí, 
l’Auditori Enric Granados acollirà l’acte de cloenda 
del Cicle de Nadal 2017, organitzat per l’Agrupació 
Ilerdenca de Pessebris-
tes, amb el qual clourà 
el programa d’actes i ac-
tivitats d’aquestes fes-
tes. En demanem una 
valoració al seu presi-
dent, Àngel León.

Satisfacció total?
(somriu) Sempre cal mi-
llorar i veure en què s’ha 
fallat i modificar el que 
calgui. Però tot i això, es-
tem satisfets de com ha 
anat aquest Cicle de Na-
dal, malgrat les dificul-
tats humanes, també econòmiques, ambientals i 
altres, com, fins i tot, les grips, que ha calgut salvar 
amb molt més esforç i coordinació.
Quan parleu d’esforç, a què us referiu?
A tot l’esforç humà que per a la Junta, socis de l’en-
titat i col·laboradors representa coordinar una vin-
tena d’actes programats des del 8 de desembre, 
dia que pugem a la Seu Vella a col·locar el pesse-
bre, fins a la cloenda d’avui. Actes de tot tipus: can-
tades de Nadal a l’IEI, jornada de germanor dels 
pessebristes, pregó i estrena d’una nova nadala a 
la Paeria, recital de música tradicional al Peu del 
Romeu, etc. A més a més, la convocatòria del 43è 
Concurs Infantil i Juvenil i el 83è Concurs de Pesse-
bres, que el jurat ha d’anar a visitar un a un, per a 
puntuar, fer el veredicte i premiar els millors pes-
sebres. És un no parar i som els que som, i aprofito 
l’avinentesa per fer una crida als lleidatans perquè 
es facin socis de la nostra entitat. Ens falten mans...
Com ha anat enguany el Concurs de Pessebres?
Molt bé, ho dic amb tota sinceritat. S’han presentat 
un total de 66 pessebres al concurs infantil i juvenil 
i 60 al concurs general; en total 126, amb una molt 
bona qualitat artística. Un servidor, que també ha 
fet de jurat amb altres companys de junta, he de 

dir que enguany hem vist pessebres molt bons. Es-
tem francament satisfets de veure com la tradició 
del Pessebre a Lleida es prou ferma i arrelada, sols 

calia llegir el llistat deta-
llat dels pessebres que 
podien visitar-se a Lleida 
publicada al programa, 
encapçalats pel inigua-
lable pessebre monu-
mental de la parròquia 
de Sant Pau de l’amic 
i mestre pessebrista, 
Virgilio del Olmo, o pel 
magnífic diorama del 
frarets dels també mes-
tres pessebristes Anto-
nio Gil i Josep Figueras, 
per citar-ne algun.
Un bon concurs però 

també unes bones exposicions, oi?
Els més de 4.000 visitants que han visitat aquests 
dies el Peu del Romeu i que han pogut contemplar 
el centenar de diorames i pessebres que han estat 
exposats des del 16 de desembre fins al 7 de gener, 
poden jutjar-ho. El protagonista ha estat, sens dub-
te, l’impressionant diorama de la Seu Vella, de Ma-
nel Font, pessebrista de Sant Pere de Torelló, que 
ens el va cedir per exposar durant aquest Nadal. 
La gent sortia també impressionada pel conjunt de 
diorames bíblics del mestre pessebrista Emili Tor-
dera i la seva esposa, Martha Pérez –malaurada-
ment traspassada recentment–, o pels llegats dels 
recordats mestres pessebristes Paulina Atmetller 
o Joaquim Barrufet, i pels originals pessebres dins 
d’electrodomèstics o altres andròmines, confecci-
onats pel mestre pessebrista Josep Figueras.
Podem concloure dient que el pessebre es prou 
viu a Lleida?
Per això treballem els pessebristes, per fer-lo pre-
sent i viu, com ho ha estat aquest Nadal. El pesse-
bre és història, art, cultura i tradició, valors amb els 
quals els pessebristes intentem explicar el misteri 
del naixement de Jesús i el Nadal. Sense el pesse-
bre ja no seria el mateix, no creu?

COSES A DIR 
| Roser Perera 
@roserperera |

‘Todas’
És el primer títol de la col·lec-
ció Compromiso, de Libros.
com, dirigida pel premi Pulitzer 
Javier Bauluz i amb el suport 
de l’Obra Social “la Caixa”. Es 
tracta d’un recull de cròniques 
de quatre periodistes, amb 
veu en la igualtat de gènere, 
que visualitzen d’una mane-
ra incontestable la violència 
contra les dones. La lectura 
dels relats m’ha deixat impac-
tada. Són històries reals amb 
testimonis de les protagonis-
tes d’aquesta violència i que, 
a mesura que anava llegint, 
suplicava que deixessin de ser 
realitat. Destaco el titulat Las 
invisibles esclavas del siglo 
XXI de la corresponsal Mónica 
Garcia Prieto, que explica com 
el suïcidi és l’última rebel·lió 
que tenen les joves etíops per 
sortir de la inhumana cadena 
d’abusos que rodeja les seves 
vides de treballadores domès-
tiques a l’Orient Pròxim. Una 
de les noies diu “Ens tracten 
com a gossos” i una compan-
ya matisa “Vinga, no exageris, 
als gossos els tracten millor”. 
Enganyades i explotades, 17 
hores de treball, insults, crits, 
humiliacions, agressions i vio-
lacions. Desesperació. En re-
sum, dones i pobres. El pròleg 
del llibre a càrrec de la ma-
gistrada Glòria Poyatos ha es-
tat tot un descobriment. Estic 
d’acord amb ella, el camí cap a 
la cultura de la igualtat és lent 
i empedrat. Encara hi ha molts 
vestigis de desigualtat i els con-
flictes bèl·lics són devastadors 
per a les dones per la violència 
sexual extrema. Una testimoni 
reprodueix la frase que li va dir 
un soldat “no matem a les do-
nes i les nenes, a elles només 
les violem”. Tant de bo ningú 
més hi hagi de passar per aquí. 

DIUMENGE 14 DE GENER DE 2018

Tres cellers lleidatans (Lagravera, 
d’Alfarràs; Mas Blanch i Jove, de 
la Pobla de Cérvoles, i Terrer de 
Pallars, de Figuerola d’Orcau) han 
creat un nou vi de Costers del Se-
gre i els beneficis que n’obtinguin 
aniran a l’associació de nens amb 
càncer AFANOC. El nou vi surt del 
cupatge entre els tres cellers i di-
vendres, a la presentació davant 
dels mitjans de la iniciativa, van 
improvisar ahir mateix la barreja 
(a tres parts iguals) i es veu que 
amb un excel·lent resultat.

DIPÒSIT LEGAL: L-22/1971 | CONTROL DIFUSIÓ: OJD
Telèfon: 973 001 140

Jaume Gilabert
Alcalde de 
Montgai

Albert Folguera
Entrenador 
ICG Lleida

Mayte Pérez
Consellera d’Edu-
cació d’Aragó

Mobilització per arranjar els danys 
ocasionats a les trinxeres de la 
Guerra Civil que havien estat reha-
bilitades fa temps i que van ser ob-
jecte dies enrere d’un acte vandàlic.

Personalitzem en el tècnic la nostra 
enhorabona per l’excepcional tem-
porada de l’equip, classificat per la 
Copa del Rey i que ahir va avançar 
als quarts de final de la Copa CERS.

El Govern de l’Aragó ordena retirar 
un llibre de text d’una editorial ca-
talana per “manipulació de la his-
tòria”. A veure com voldrà explicar 
d’aquí a uns anys l’espoli de Sixena. 

Aprofito per fer una crida als lleidatans 
perquè es facin socis. Ens falten mans...

Millorem el servei a la línia
Lleida-La Pobla de Segur

RL2 Lleida-Pirineus - La Pobla de Segur

RL1 Lleida-Pirineus - Balaguer

Més informació

lleidalapobla.fgc.cat

A partir de dissabte 13 de gener
Modifi quem els horaris, la introducció de més parades facultatives i un 
nou enclavament a Balaguer permetran millorar els temps de viatge i el 
confort dels usuaris.

Modifi quem les denominacions de línies, ara la línia entre Lleida i 
Balaguer s’anomenarà RL1 i la línia entre Lleida i La Pobla de Segur RL2.

Compromesos amb el transport públic del país.
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