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La fibra òptica de la Generalitat
arribarà a totes les capitals de
comarca abans de l’any 2020
Falta per connectar el Pont, les Borges, Sort, Solsona i Vielha
tot i que la banda ampla ja hi és present amb operadors privats
Set de les dotze capitals de
comarca de la demarcació
de Lleida ja tenen la fibra
òptica que desplega la
Generalitat a través de la
Xarxa Oberta de Catalunya i
es preveu arribar a les altres
cinc abans del 2020.
Lleida
F.GUILLAUMET
La fibra òptica que desplega la
Generalitat per connectar totes
les seves seus i serveis públics i
que s’aprofita també per donar
servei als operadors privats amb
l’excedent de banda ampla que
genera arribarà a totes les capitals de comarca de la demarcació
de Lleida abans del 2020.
Actualment set de les dotze capitals de comarca de Lleida ja disposen d’aquest servei (Lleida, Balaguer, la Seu, Tremp, Mollerussa,
Cervera i Tàrrega) mentre que la
Secretaria de Telecomunicacions,
Ciberseguretat i Societat Digital
té previst arribar a la resta de capitals abans del 2020. D’aquesta
manera es completaria el desplegament de la seva fibra òptica al
Pont de Suert, Borges Blanques,
Sort, Solsona i Vielha, unes ciutats on ja operen diverses companyies privades.
El desplegament de la fibra
òptica de la Generalitat, que realitza a través de concessió la
Xarxa Oberta de Catalunya, complementa la xarxa ja existent
d’operadors privats i suposa l’arribada de la infraestructura i, per
tant de la connectivitat, encara
que no directament del servei.
Segons fonts de la Secretaria de
Telecomunicacions un dels principals objectius d’aquest pla és
connectar totes les seus de la
Generalitat amb fibra òptica. Això vol dir també edificis públics
com hospitals, centres d’atenció
primària o instituts. L’excedent
que genera l’arribada de la banda ampla per connectar aquestes
seus (actualment ja n’hi ha 745)
es posa a disposició dels operadors amb l’objectiu de fomentar
la competència i l’alternativa de

Alturo afirma
que des de la
Generalitat “hi
treballem i hi
treballarem”

FOTO: ACN / Instal·lació de fibra òptica a les Borges (en foto d’arxiu) desplegada a través d’operadors privats

LES DADES
UNA XARXA DE MÉS DE
3.200 QUILÒMETRES
A nivell de Catalunya la
fibra òptica arriba en
aquests moments a 29 de
les 42 capitals de comarca.
67 QUILÒMETRES MÉS
ELS DARRERS ANYS
L’any 2017 es quan se’n
van fer més, amb una
extensió de 199 km.

CAPITALS CONNECTADES
Lleida, Balaguer, la Seu,
Tremp, Mollerussa, Tàrrega
i Cervera ja en disposen i
falta arribar al Pont, Sort,
les Borges, Solsona i Vielha.
SEUS DEL GOVERN
La xarxa actual dóna servei
a 745 seus del Govern i a
7 operadors amb serveis
contractats a 128 municipis.

La infraestructura que extèn en
concessió la Xarxa Oberta de
Catalunya revertirà al Govern
a partir de l’any 2030

COMPLEMENTARIETAT
L’arribada de la fibra òptica
del Govern complementa
la xarxa ja existent
d’operadors privats.
GOVERN I DIPUTACIÓ
La Generalitat i la Diputació
de Lleida treballa en un
projecte per impulsar un
desplegament conjunt de
la fibra òptica al territori.
cobertura que hi ha actualment.
La xarxa de fibra òptica de
la Generalitat comprèn més de
3.200 quilòmetres i arriba a 29 de
les 42 capitals de comarca. Amb
aquesta infraestructura es presta servei a 745 seus del Govern
i edificis públics i a 70 operadors
de telecomunicacions. Alhora,
aquestes empreses han contrac-

“Parlar d’infraestructures és
fer-ho, també, de les telecomunicacions”. Amb aquestes paraules explica Ramon
Alturo, delegat d’Empresa i
Coneixement, la importància
que té la cobertura de fibra
òptica per un territori com el
de Lleida. Alturo reconeix que
la comunicació per internet
encara és bastant “precària”
i que per això des del Govern
“hi treballem i hi treballarem”.
El delegat d’Empresa explica
que pel Departament sempre
ha estat una prioritat i que ara
que ja hi ha Govern es vetllarà
perquè aquesta qüestió tingui
els recursos necessaris.
tat 501 serveis majoristes distribuïts a 128 municipis catalans.
El pla amb el que treballa el
Govern forma part del compromís de la Generalitat de connectar totes les capitals de comarca
abans de l’any 2020, un projecte
de fibra òptica neutra que pretén
afavorir la connectivitat de zones
que històricament han patit mancances o greuges en l’accés als
serveis de telecomunicacions.
Des de la Secretaria de Telecomunicacions també destaquen
que el preu del servei de la connectivitat adreçat als operadors
és independent de la distància a
cobrir. Com a exemple expliquen
que costa el mateix un servei de
gigabyte entre Barcelona i Badalona que entre Barcelona i la Seu
amb l’objectiu de facilitar que els
operadors vegin atractiu arribar
a zones més allunyades. En paral·lel, al tractar-se d’una concessió,
la infraestructura que desplega la
Xarxa Oberta de Catalunya revertirà a la Generalitat el 2030.
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Mor accidentalment un home de 72 anys
a Vinaixa al caure-li un arbre fent llenya
VINAIXA
J. MASIP
Un home va perdre la vida accidentalment ahir a la tarda, a les 17.34
h, a la N-240 al punt quilomètric
número 50, a l’alçada de Vinaixa,
al caure-li un arbre a damunt que
estava tallant. L’home, que tenia 72
anys i era veí de Lleida, es trobava
juntament amb un altre home en
una finca on estaven fent llenya. Els

fets van desencadenar amb la mort
d’un dels dos quan aquest estava
tallant l’arbre amb una motoserra i
li va caure a sobre.
Segons van explicar els Mossos
d’Esquadra, van desplaçar-se fins al
lloc dels fets el servei d’emergències mèdiques per intentar reaminar la víctima però ja no van poder
fer res per salvar-li la vida i va morir
al lloc dels fets.

LONJA DE MERCOLLEIDA
GANADO CRUZADO
Mamona/Cat. 180-240 kg
E SUPER EXTRA
U EXTRA
R PRIMERA
O SEGUNDA
Hembra de 180-240 kg/canal
E SUPER EXTRA
U EXTRA
R PRIMERA
O SEGUNDA
Hembra de 241-270 kg/canal
E SUPER EXTRA
U EXTRA
R PRIMERA
O SEGUNDA
Hembra de más de 271 kg/canal
E SUPER EXTRA
U EXTRA
R PRIMERA
O SEGUNDA
Macho menos de 330 kg/canal
E SUPER EXTRA
U EXTRA
R PRIMERA
O SEGUNDA
Macho de 331-370 kg/canal
E SUPER EXTRA
U EXTRA
R PRIMERA
O SEGUNDA

PRECIO

DIF.

4,40
4,21
3,96
3,66

=
=
=
=

4,31
4,12
3,92
3,48
4,25
4,06
3,86
3,42
4,11
3,94
3,69
3,12
4,38
4,23
3,97
3,84
4,25
4,06
3,90
3,80

=
=
=
=
=
=
=
=
(R)
(R)
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

4,11
3,98
3,77
3,50

=
=
=
=

Vacas
200 KG CANAL
300 KG CANAL

S/C
S/C

-

GANADO FRISÓN

Terneros + de 220 kg
PRIMERA
SEGUNDA

KG/VIVO

DIF.

CERDO SELECTO

1,224

+0,018

CERDO DE LLEIDA

1,212

+0,018

CERDO GRASO

1,200

+0,018

CERDA

0,550

+0,005

LECHÓN 20 K

35,00

=

OVINO

PRECIO

DIF.

CORDERO DE 19 A 23 KG

2,90

=

CORDERO DE 23,1 A 25 KG

2,75

=

CORDERO DE 25,1 A 28 KG

2,65

=

CORDERO DE 28,1 A 34 KG

2,40

=

CORDERO DE 34 KILOS Y MÁS

2,30

=

OVEJAS DE VIDA

75,00

=

DESHECHO PRIMERA

0,70

=

PIEL FINA DEL PAÍS

8,00-8,50

=

PIEL CRUZADA LACÓN/PAÍS

2,00-2,50

=

* Euros tonelada. ** Euros unidad

GANADO PARA
CEBO

ORIGEN
ESPAÑA

ORIGEN ORIGEN
FRANCIA ALEMANIA

MACHO FRISÓN
50 KILOS

170 (=)

55 KILOS

200 (=)

215 (=) 225 (+5)

60 KILOS

220 (=)

235 (=) 245 (+5)

185 (=) 205 (+5)

HEMBRA FRISONA
40-45 KILOS

-

-

45-50 KILOS

-

-

-

105 (=)

-

125 (=)

60 KILOS

Macho de más de 371 kg/canal
E SUPER EXTRA
U EXTRA
R PRIMERA
O SEGUNDA

Terneros - de 200 kg
PRIMERA Y SEGUNDA
-

PORCINO

-

MAMÓN DE COLOR
(M) 55-60 KILOS

450 (=)

385 (=)

-

(M) 60-65 KILOS

490 (=)

465 (=)

-

(M) 65-70 KILOS

530 (=)

505 (=)

-

(H) 50-55 KILOS

235 (=)

245 (=)

-

(H) 55-60 KILOS

275 (=)

295 (=)

-

(H) 60-65 KILOS

315 (=)

335 (=)

-

MAMÓN MIXTO
3,65
3,81
3,69

=
=
=

L’alcalde d’aquesta la localitat
de les Garrigues, Jordi Sarlé, va
explicar ahir a LA MAÑANA, que
l’home era “veí de Lleida però fill
de Vinaixa”. Sarlé va comentar que
quan van passar els fets no estava
present al municipi però que segurament havia passat en una de les
finques que l’home tenia a Vinaixa.
En aquells moments l’alcalde es dirigia a la localitat.

Els fets van
tenir lloc a
la N-240,
al km 50

‘Benvinguts a Pagès’ apropa el món rural
per descobrir quin és l’origen dels aliments
La festa del món rural Benvinguts
a Pagès se celebra aquest cap de
setmana a diverses comarques de
Lleida i Tarragona i ofereix prop de
900 propostes per apropar l’agri-

LONJA DE MERCOLLEIDA
CEREALES Y PIENSOS
Trigo nacional
Trigo nacional
Trigo importación PE 72
Trigo importación PE 72
Cebada nacional
Maíz
Maíz
Colza
Sorgo
Triticale
DDG
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

cultura amb visites gratuïtes a les
explotacions agràries i la programació d’activitats lúdiques per
conèixer de prop l’origen de els aliments. En aquesta tercera edició,

CALIDAD

TIEMPO

POSICIÓN

PRECIO

Panificable
Forrajero
Forrajero UE
Forrajero UE
PE 64+
Lleida
Importación
En grano
Francés
Importación EE.UU.
Importación 44%
Integral 28%
Integral 28%
Alta proteína 34-36%
Importación
Importación
UE 10-12%
Nacional 3-5%
Crudo
Granel
Granel
Hoja/granel
Harinilla/granel
Cuarta/granel

Disponible
Disponible
Disponible
Agosto-diciembre
Disponible
Disponible
Disponible
Disponible
Disponible
Julio llegada
Disponible
Disponible
Julio-septiembre
Disponible
Disponible
Disponible
Disponible
Disponible
Disponible
Disponible
Junio
Junio
Disponible
Disponible
Disponible

Scd Lleida
Scd Lleida
S/ Tarr/almacén
S/ Tarr/almacén
Scd Lleida
Scd Lleida
S/ Tarr/almacén
Sco Tàrrega
Scd Lleida
S/ Tarr/almacén
S/ Tarr/almacén
S/ Barna/almacén
Sco. Tàrrega
S/ Tarr/almacén
S/ Tarr/almacén
Sco. Tàrrega
S/ Tarr/almacén
S/ Tarr/almacén
Scd Lleida
Scd Lleida
S/Barna/extrac.
Scd Lleida
Scd Lleida
Sco Lleida
Sco Lleida
Sco Lleida

198,00
194,00
190,00
188,00
176,00
184,00
182,00
320,00
260,00
362,00
180,00
251,00
298,00
305,00
198,00
470,00
530,00
678,00
530,00
450,00
210,00
180,00
168,00

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

FORRAJES DESHIDRATADOS

PROTEÍNA

HUMEDAD

PRECIO

DIFERENCIA

Granulado Alfalfa 1a.

17-18%

10-12%

180,00

=

-

325 (=)

-

Granulado Alfalfa 2a.

15-16%

10-12%

165,00

=

(M) 60-65 KILOS

-

365 (=)

-

Balas deshidratadas Extra

>18%

12-14%

195,00

=

(M) 70-75 KILOS

-

390 (=)

-

Balas deshidratadas 1a.

17-18%

12-14%

179,00

=

(H) 70 KILOS

-

-

-

Balas deshidratadas 2a.

15-16%

12-14%

159,00

=

-

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

-

-

més de 240 explotacions agràries
de tot Catalunya obren les seves
portes durant aquest cap de setmana i ofereixen visites gratuïtes
guiades per al públic familiar.

COTIZACIONES DEL 4 AL 10 DE JUNIO DE 2018

(M) 55-60 KILOS

(H) 80 KILOS

La d’ahir és la segona mort accidental que es produeix a la demarcació de Lleida en una finca
particular. El passat 5 de maig un
veí d’Alpicat de 84 anys va morir
atropellat accidentalment per un
cotxe, conduït per la seva filla,
que feia marxa enrere. Els fets
van passar cap a quarts de dues
del migdia a la finca particular
de la família en aquesta població
del Segrià. La dona que conduïa
el vehicle no va veure el seu progenitor i el va envestir. L’ancià va
quedar malferit i només es va poder certificar la seva mort. Fins al
lloc del sinistre s’hi van desplaçar
els Mossos i els Bombers.

FRUTA

MÍN.

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+
Williams & Barlett 65+
Blanquilla 58+
Alejandrina 65+
Flor d’Hivern 65+

MANZANA

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

INDUSTRIA

Pera
Manzana
Melocotón/nectarina/parag.
Nectarina amarilla
Pavía

MÁX.

-

-

-

-

-

-

75
-

85
-

40
75
-

50
85
-

90
90
30
120

100
100
30
120

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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CICLISMO

DEPORTES

Volta a Lleida

Txomin Juaristi
gana la etapa
reina y se hace
con el liderato
La ronda culminará		
hoy en la Seu Vella
La Volta a Lleida vivió ayer
un cambio de líder. Txomin
Juaristi se impuso en la
etapa más dura y se hizo
con el liderato, que tiene el
reto de aguantar hoy en la
llegada a la Seu Vella.
Lleida
REDACCIÓN
Txomin Juaristi (Fundación Euskadi) se impuso con todas las de
la ley en la segunda etapa de la
Volta a Lleida, siendo con mucho
el más fuerte de la etapa, sacando más de dos minutos y medio
al pelotón perseguidor. Además,

TENIS

el ciclista vasco se puso líder de
la ronda ilerdense a falta de una
etapa.
Ya en la primera jornada, la
victoria se le escapó por muy poco a la Fundación Euskadi, que
firmó un segundo puesto.
Ahora el conjunto naranja lleva el líder de la general, la Montaña y comanda por equipos.
Muy difícil será ya que se le escape la carrera a Juaristi, que lleva
2’35” sobre Hugo Reinier Honig,
el holandés del Smartdry vencedor de la etapa inaugural del viernes en Tremp. 164 kilómetros con
las ascensiones al Port del Cantó

FOTO: A. G. (elpelotón.net) / El vencedor ayer en el podio de Tremp tras su exhibición individual

(Categoría Especial) y Coll de Boixols (1ª categoría) jalonaban una
etapa realmente dura, con distintas opciones y con terreno para
que los hombres más potentes de
la carrera demostraran sus aspiraciones. No se permitió ningún

corte en los primeros kilómetros,
y David Martín (Tenerife) consiguió pasar el sprint intermedio
en primer lugar asegurando el correspondiente maillot en la línea
de meta. Fue en Boixols cuando
se terminó de decidir la carrera.

A Juaristi le aguantaron en un primer momento Gozálbez y Linares,
pero terminaba marchándose en
solitario. Hoy es la última jornada
con el trayecto más corto, de 104
kilómetros, pero con cuatro puertos puntuables más la Seu Vella.

Roland Garros

Nadal contra
Thiem: el rey de
la arcilla contra el
príncipe heredero
Rafa Nadal, el indiscutible rey
de la tierra batida, y Dominic
Thiem, considerado su heredero en esa superficie, pelean
hoy por levantar la Copa de los
Mosqueteros de Roland Garros, que sería la undécima para el español y la primera para
el austríaco. Siete años y medio
separan a Nadal, que acaba de
completar 32, y a Thiem, que
cumple 25 en septiembre, aunque a los dos les une su voracidad en la arcilla. La tremenda
temporada de ambos en esa
superficie habla por sí sola.
Thiem ha declarado que tiene
“un plan”. Habrá que verlo.

La rumana Simona
Halep alza su
primer grande en
la tierra de París
La rumana Simona Halep, número uno del mundo, ganó ayer
el torneo de Roland Garros, su
primer título de Grand Slam
en cuatro finales disputadas, al
doblegar a la estadounidense
Sloane Stephens, la última campeona del Abierto de EE.UU, por
3-6, 6-4 y 6-1 en dos horas y tres
minutos.
La jugadora rumana, de 26
años, sucede en el palmarés a

la letona Jelena Ostapenko, ante
la que había perdido contra pronóstico la final del pasado año.
Halep, que perdió las finales de Roland Garros de 2014 y
2017 y la del Abierto de Australia de 2018, logró por fin su consagración en un gran torneo en
su cuarto intento. De este modo
la actual primera raqueta del tenis femenino rompe su mala racha con los grandes torneos.

FOTO: Y. V. (EFE) / Halep recibió la Copa de manos de Arancha Sánchez

