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Els Agents Rurals van ajudar ahir 
al matí a capturar quatre gossos 
que havien quedat confinats a la 
localitat lleidatana de Claramunt, 
al Pallars Jussà. Segons van infor-
mar els Agents Rurals a les xar-
xes socials, un cop l’Ajuntament 
de Tremp va poder fer lloc a la 
gossera, van poder traslladar els 

animals a l’espera d’adopció. Els 
Rurals van explicar que la gosse-
ra municipal estava plena i que, 
per aquest motiu, van haver de 
fer el lloc necessari per acollir els 
animals. A més, els Agents Rurals 
van rescatar ahir amfibis i rèptils 
que haurien mort dins de unes 
raquetes la Vall Fosca.

Els Agents Rurals rescaten 4 
gossos a Tremp després de 
morir la seva propietària

FOTO: Agents Rurals / Imatge del rescat dels gossos pels Agents Rurals, en quedar confinats a Claramunt

Veïns de Sucs insisteixen que 
Aqualia incompleix directives 
europees en les mostres d’aigua 
La Plataforma per la renovació de les conduccions d’aigües 
de Sucs denuncia que la Paeria no ha donat cap explicació
Sucs
REDACCIÓ
Veïns de Sucs s’han posat en 
contacte amb la Plataforma per 
la renovació de les conduccions 
d’aigües a Sucs per denunciar el 
protocol que l’empresa conces-
sionària està duent a terme en 
agafar les mostres d’aigua de les 
cases i les escomeses per tal de 
determinar si aquesta té plom 
o no. La Plataforma assegura 
que, segons la directiva europea 
2015/1787 del 6 d’octubre del 
2015 i el Reial Decret 902/2018 
del 20 de Juliol, les mostres d’ai-

gua per analitzar cercant plom
s’han d’agafar sense deixar có-
rrer l’aigua, és a dir, amb el pri-
mer litre que surti de l’aixeta. 
Diversos veïns denuncien amb 
fotografies i vídeos que els tèc-
nics d’Aqualia deixen córrer l’ai-
gua de 30 segons a dos minuts 
abans d’agafar la mostra. Aquest 
protocol, segons la Plataforma, 
“incompleix la normativa esta-
tal i europea i invalida totes les 
mostres que s’hagin pogut aga-
fat. La normativa deixa clar que 
l’aigua és potable des que l’aixe-
ta s’obre i per tant l’analítica s’ha 

de fer en aquell moment”.
La Plataforma denuncia la 

“picaresca” donat que “a l’es-
comesa només hi ha uns dos 
metres de plom, si els tècnics 
deixen córrer l’aigua els valors 
de plom que es registren no 
són representatius, es a dir, 
s’estan manipulant les mostres 
per aconseguir valors de plom 
legals”. El president de la EMD 
de Sucs, Guillem Boneu, es va 
posar en contacte amb Aqualia 
per saber el protocol i Aqualia 
va dir que “era el protocol que 
la Generalitat els havia donat”.FOTO: Plataforma / Veïns de Sucs diuen hi ha excés de plom a l’aigua 
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GANADO CRUZADO PRECIO DIF.

Mamona/Cat. 180-240 kg

E SUPER EXTRA 4,27 -0,01

U EXTRA 4,08 -0,01

R PRIMERA 3,83 -0,01

O SEGUNDA 3,53 -0,01

Hembra de 180-240 kg/canal

E SUPER EXTRA 4,23 =

U EXTRA 4,04 =

R PRIMERA 3,84 =

O SEGUNDA 3,40 =

Hembra de 241-270 kg/canal

E SUPER EXTRA 4,17 =

U EXTRA 3,98 =

R PRIMERA 3,78 =

O SEGUNDA 3,34 =

Hembra de más de 271 kg/canal

E SUPER EXTRA 4,03 =

U EXTRA 3,86 =

R PRIMERA 3,61 =

O SEGUNDA 3,04 =

Macho menos de 330 kg/canal

E SUPER EXTRA 4,32 =

U EXTRA 4,17 =

R PRIMERA 3,91 =

O SEGUNDA 3,78 =

Macho de 331-370 kg/canal

E SUPER EXTRA 4,19 =

U EXTRA 4,00 =

R PRIMERA 3,84 =

O SEGUNDA 3,74 =

Macho de más de 371 kg/canal

E SUPER EXTRA 4,05 =

U EXTRA 3,92 =

R PRIMERA 3,71 =

O SEGUNDA 3,44 =

Vacas

200 KG CANAL S/C -

300 KG CANAL S/C -

GANADO FRISÓN
Terneros - de 200 kg

PRIMERA Y SEGUNDA 3,54 -0,02

- - -

Terneros + de 220 kg

PRIMERA 3,72 -0,02

SEGUNDA 3,60 -0,02

FORRAJES DESHIDRATADOS PROTEÍNA HUMEDAD PRECIO DIFERENCIA

Granulado Alfalfa 1a. 17-18% 10-12% 190,00 +4,00

Granulado Alfalfa 2a. 15-16% 10-12% 175,00 +4,00

Balas deshidratadas Extra >18% 12-14% 205,00 +4,00

Balas deshidratadas 1a. 17-18% 12-14% 190,00 +5,00

Balas deshidratadas 2a. 15-16% 12-14% 170,00 +5,00
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 225,00

Trigo nacional Forrajero Disponible Scd Lleida 208,00

Trigo importación PE 72 Forrajero UE Disponible S/ Tarr/almacén 211,00

Trigo importación PE 72 Forrajero UE Agosto-diciembre S/ Tarr/almacén 212,00

Cebada nacional PE 64+ Disponible Scd Lleida 184,00

Maíz Lleida Disponible Scd Lleida 197,00

Maíz Importación Disponible  S/ Tarr/almacén 188,00

Colza En grano Disponible Sco Tàrrega -

Sorgo Importación Disponible Scd Lleida 197,00

Triticale - -  S/ Tarr/almacén -

DDG Importación EE.UU. Disponible  S/ Tarr/almacén 241,00

Harina de soja Importación 44% Disponible S/ Barna/almacén 352,00

Harina de girasol Integral 28% Disponible Sco. Tàrrega 177,00

Harina de girasol Integral 28% Disponible-septiembre S/ Tarr/almacén 179,00

Harina de girasol Alta proteína 34-36% Disponible S/ Tarr/almacén 260,00

Harina de colza 00 - Disponible Sco. Tàrrega 270,00

Harina de colza 00 Importación Disponible S/ Tarr/almacén 264,00

Pulpa de remolacha Importación Disponible S/ Tarr/almacén 204,00

Grasa animal UE 10-12% Disponible Scd Lleida 445,00

Grasa animal Nacional 3-5% Disponible Scd Lleida 505,00

Aceite de soja Crudo Disponible S/Barna/extrac. 662,00

Fosfato monocálcico Granel Agosto Scd Lleida 530,00

Fosfato bicálcico Granel Agosto Scd Lleida 450,00

Salvado de trigo Hoja/granel Disponible Sco Lleida 214,00

Salvado de trigo Harinilla/granel Disponible Sco Lleida 184,00

Salvado de trigo Cuarta/granel Disponible Sco Lleida 172,00
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 140 (-5) 170 (-5) 175 (-5)

55 KILOS 170 (-10) 200 (-5) 195 (-5)

60 KILOS 190 (-10) 220 (-5) 215 (-5)

HEMBRA FRISONA

40-45 KILOS - - -

45-50 KILOS - - -

60 KILOS 105 (=) - 125 (=)

MAMÓN DE COLOR

(M) 55-60 KILOS 455 (=) 385 (=) -

(M) 60-65 KILOS 495 (=) 465 (=) -

(M) 65-70 KILOS 535 (=) 505 (=) -

(H) 50-55 KILOS 220 (=) 240 (=) -

(H) 55-60 KILOS 255 (=) 290 (=) -

(H) 60-65 KILOS 295 (=) 330 (=) -

MAMÓN MIXTO
(M) 55-60 KILOS - 315 (-5) -

(M) 60-65 KILOS - 355 (-5) -

(M) 70-75 KILOS - 380 (-5) -

(H) 70 KILOS - - -

(H) 80 KILOS - - -

PORCINO  KG/VIVO DIF.

CERDO SELECTO 1,258 =

CERDO DE LLEIDA 1,246 =

CERDO GRASO 1,234 =

CERDA 0,570 +0,020

LECHÓN 20 K 20,00 =

OVINO PRECIO DIF.

CORDERO DE 19 A 23 KG 3,15 +0,05

CORDERO DE 23,1 A 25 KG 3,00 +0,05

CORDERO DE 25,1 A 28 KG 2,90 +0,05

CORDERO DE 28,1 A 34 KG 2,60 +0,05

CORDERO DE 34 KILOS Y MÁS 2,50 +0,05

OVEJAS DE VIDA 75,00 =

DESHECHO PRIMERA 0,70 =

PIEL FINA DEL PAÍS 7,50-8,00 =

PIEL CRUZADA LACÓN/PAÍS 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 35 45
Amarillo Calibre A 40 50
Blanco Calibre B 35 45

NECTARINA
Amarilla Calibre B 50 60
Amarilla Calibre A 60 70

PARAGUAYO
Paraguayo Calibre B 50 60
Paraguayo Calibre A 60 70

PERA
Limonera 60+ 55 65
Ercolini 50+ 60 70
Conférence 60+ - -
Williams & Barlett 65+ - -
Blanquilla 58+ - -
Alejandrina 65+ - -
Flor d’Hivern 65+ - -

MANZANA
Gala 65+ >60% color 40 50
Gala 70+ >60% color 50 60
Granny 70+ - -
Golden 70+ - -
Fuji 70+ > 70% color - -
Rojas 70+ - -
Fuji 75+ - -
Golden 65+ - -

INDUSTRIA
Pera/manzana 90 100
Albaricoque carne amarilla 50 50
Melocotón/nectarina/parag. 30 30
Nectarina carne amarilla 40 50
Pavía 120 120
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COTIZACIONES DEL 13 AL 19 DE AGOSTO DE 2018

Corbins i les partides 
de la Plana, Grenyana 
i Llívia, les zones més 
afectades per la pedra
La pluja va ser molt intensa a Vilanova 
de Meià, Solsona i la Pobla de Segur
LLEIDA
REDACCIÓ
La pedregada de divendres a la tar-
da va afectar diverses zones de cul-
tius de poma Golden i pera Confe-
rence. Les àrees més perjudicades 

s’han detectat a Alcoletge, el Camí 
de Corbins i les partides de la Pla-
na, Grenyana, el Pla de Sant Ruf 
i Llívia. No serà fins demà que es 
podran cuantificar exactament les 
hectàrees afectades, tal i com va 

FOTO: Pere Roqué / La poma va ser el cultiu més afectat per la pedra

explicar ahir Ferran de Noguera, 
delegat d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca i Alimentació del Govern a 
Lleida. Maite Torà, presidenta de 
l’Associació de Defensa Vegetal de 
Ponent, va assegurar hi haurà dan-
ys importants en algunes àrees de 
cultiu, sobretot de poma.

Pel que fa a la pluja, les precipi-
tacions van ser molt importants a 
l’embassament de Santa anna (73 
l/m2); Vilanova de Meià (54 l/m2);    
Solsona (38 l/m2); la Pobla de Se-
gur (30 l/m2) i Alamús (23 l/m2). 
Els Bombers de la Generalitat van 
haver d’atendre un total de 15 avi-
sos a la demarcació de Lleida per 

incidències relacionades amb la 
pluja i les ràfegues de vent.

D’altra banda, Protecció Civil va 
tancar ahir l’alerta del Pla Especial 
d’Emergències per Inundacions de 
Catalunya, Inuncat, un cop el Servei 
Meteorològic de Catalunya (SMC) 
va donar per finalitzat l’episodi de 
pluges. Segons el SMC el període 
de més risc d’intensitat ja ha passat 
i ahir no hi va haver pràcticament 
precipitacions en tot Catalunya. El 
pla doncs, va quedar en situació 
de prealerta perquè encara podria 
haver-hi pluges al Berguedà, Ripo-
llès i la Garrotxa que podrien anar 
acompanyades de tempesta.

Protecció Civil recorda que da-
vant de previsions dintenses plu-
ges cal “extremar les precaucions 
al volant i evitar aparcar els vehi-
cles en les rieres, especialment a 
les zones properes a la desembo-
cadura, on més cabal i amb més 
força es pot acumular”. Un cop 
comença a ploure, Protecció Civil 
aconsella no romandre a prop de 
lleres, rius i guals i evitar travessar 
rieres i torrents a les zones afec-
tades perquè, encara que semblin 
portar poc cabal, aquest es pot in-
crementar de forma sobtada. Pro-
tecció Civil reclama, sobretot, pru-
dència davant els dies de pluja.
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