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Lleida registra 2.000 nuevos 
casos de cáncer este año

FOTO: Lídia Sabaté / Desfile a beneficio de la ‘Marató’ de este año

Todo listo para la 
‘Marató’ de hoy, que 
se prevé un nuevo 
éxito de solidaridad

Un año más, hoy se celebra la 
‘Marató’ de TV3, que en esta oca-
sión se dedica a la investigación 
del cáncer. Ya hace días que se 
organizan actividades solidarias.

FOTO: Lídia Sabaté / Los jugadores del Barça fueron los más solicitados por los aficionados

DEPORTES

El Barça B saca 
los colores al 
Lleida en el 
Mini Estadi y 
gana | PÁG.24-26

Benzema le 
da otra pírrica 
victoria al 
Madrid ante el 
Rayo | PÁG.28

El Vila-sana 
encadena su 
cuarto triunfo 
consecutivo y 
es cuarto | PÁG.29

FOTO: Josep A. Pérez/ Una de 
las piezas premiadas

| PÁG.17

El concurso 
Vestits de 
Paper de 
Mollerussa se 
rejuvenece

Los enfermos de los hospitales 
del Arnau de Vilanova, Tremp 
y la Seu d’Urgell crecen un 7%

El diagnóstico cada vez es 
más precoz y aumentan las 
posibilidades de curación TEMA DEL DIA PÁG. 3 - 4

| PÁG.30-31

Barça y Bidasoa se jugarán 
la Copa Asobal de Lleida
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Augmenten un 7% els pacients 
amb càncer a la demarcació
El càncer continua sent 
una malaltia que es cobra 
moltes vides, però cada 
cop es diagnostiquen 
abans els casos i augmenta 
l’esperança. Entre l’Hospital 
Arnau, l’Hospital de Tremp 
i el de la Seu d’Urgell han 
atès aquest any més de 
2.000 casos de càncer, el 
que representa un 7% més 
respecte l’any 2017.

Lleida
JUDIT CASTELLÀ
Des de l’Hospital Arnau assegu-
ren que “la gent està molt sen-
sibilitzada al cribatge de càncer 
de mama i pròstata”. Així mateix, 
expliquen que també s’han incre-
mentat les visites pel càncer colo-
rectal, un fet que es tradueix en 
“un increment de casos diagnos-
ticats en estadi més precoç i amb 
més possibilitat de curació”. 

D’altra banda, si la detecció 
precoç és important, també ho 
són les sessions informatives. El 
director de la Fundació de la Ma-
rató, Lluís Bernabé, ja avançava 
en la presentació de l’edició d’en-
guany que s’havien superat les 
300 sessions de formació. 

La investigació avança i amb 
ella, les medicines per poder cu-
rar els pacients d’aquesta ma-
laltia que continua cobrant-se 
moltes vides. De fet, en el cas 
dels homes és la primera causa 
de mort, mentre que en el de 
les dones és la segona. A Catalu-
nya moren cada dia 28 persones 
per culpa d’aquesta malaltia, és 
a dir, 10.000 a l’any. La tipologia 
de càncer més freqüent en el cas 

de les dones és el de mama; en 
el cas dels homes és el de pulmó, 
tot i que també el poden patir do-
nes. Finalment, el tercer càncer 
més habitual en ambdós sexes 
és el colorectal. Des de l’Hospital 

Arnau asseguren que, amb el pas 
dels anys, també han registrat un 
increment de tumors que fa uns 
anys eren menys freqüents, com 
el de pàncrees. 

Un cop diagnosticats és im-

prescindible l’acompanyament 
mèdic i familiar pels pacients. A 
l’Hospital Arnau, l’equip mèdic 
acompanya els pacients, però 
“molt especialment ho fa l’equip 
d’infermeria, que passa moltes 

hores amb ells”. Així mateix, as-
seguren que “també es busca el 
suport de l’equip de psicooncolo-
gia”. Ho fan amb l’esperança que 
ben aviat es pugui trobar la solu-
ció definitiva. 

DOMINGO 16 DE DICIEMBRE DE 2018 | TEMA DEL DIA 3
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Lleida es bolcarà durant tot el dia 
d’avui en la Marató de TV3 dedi-
cada enguany al càncer. A tota la 
demarcació s’han previst més de 
340 actes repartits entre ahir i 
avui. Tot i que en alguns munici-
pis ja fa dies que s’estan fent ac-
tivitats. La solidaritat impregnarà 
tot el país, on milers de ciutadans 
participaran en  caminades o cur-
ses populars, xocolatades popu-
lars, i sortejos, que permetran 
recaptar fons per la investigació 

científica contra aquesta malal-
tia. 

A banda dels actes que es fa-
ran a 109 municipis, a Lleida ciu-
tat la Universitat de Lleida torna-
rà a ser la centraleta de trucades 
per recaptar fons. Durant totes 
les hores de directe que duri el 
programa, els qui ho vulguin po-
dran trucar al 900 11 50 50 per 
fer la seva donació, o bé podran 
fer-ho a través del web tv3.cat/
marato. 

Cal tenir en compte que, a ca-
da edició, s’acostumen a recaptar 
entre 8 i 11 milions d’euros. Així 
mateix, destaca que, sobretot a 
partir de les 19.00, la UdL recull 
moltes trucades que no són de 
Lleida. Això és deu al “col·lapse” 
de trucades que es produeix fins 
les 23.00 de la nit i fa impossible 
que “a cada centraleta s’assumei-
xin les trucades de cada centrale-
ta” segons explica Lluís Bernabé, 
director de la Fundació.

Lleida es bolca en una nova 
jornada de la ‘Marató’ de TV3

FOTO: S.G./ Un dels actes celebrats ahir a Lleida per la ‘Marató’ de TV3

Jornada de formació al voluntariat de l’AECC a Lleida
L’AECC de Lleida va organitzar ahir una jornada de de formació al voluntariat sobre el càncer. L’acte, que va començar a les 9.45 amb la 
benvinguda de Josep Casals, vicepresident d’AECC Lleida, va comptar amb dues conferències sobre el llenguatge i l’actitud i la importància 
de la investigació. Així mateix, els participants també van poder assistir a un taller Connecta amb un somriure.  /FOTO:  Selena García
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GANADO CRUZADO PRECIO DIF.

Mamona/Cat. 180-240 kg

E SUPER EXTRA 4,27 =

U EXTRA 4,08 =

R PRIMERA 3,83 =

O SEGUNDA 3,53 =

Hembra de 180-240 kg/canal

E SUPER EXTRA 4,39 +0,01

U EXTRA 4,20 +0,01

R PRIMERA 4,00 +0,01

O SEGUNDA 3,56 +0,01

Hembra de 241-270 kg/canal

E SUPER EXTRA 4,33 +0,01

U EXTRA 4,14 +0,01

R PRIMERA 3,94 +0,01

O SEGUNDA 3,50 +0,01

Hembra de más de 271 kg/canal

E SUPER EXTRA 4,19 +0,01

U EXTRA 4,02 +0,01

R PRIMERA 3,77 +0,01

O SEGUNDA 3,20 +0,01

Macho menos de 330 kg/canal

E SUPER EXTRA 4,19 =

U EXTRA 4,04 =

R PRIMERA 3,78 =

O SEGUNDA 3,65 =

Macho de 331-370 kg/canal

E SUPER EXTRA 4,06 =

U EXTRA 3,87 =

R PRIMERA 3,71 =

O SEGUNDA 3,61 =

Macho de más de 371 kg/canal

E SUPER EXTRA 3,88 =

U EXTRA 3,75 =

R PRIMERA 3,54 =

O SEGUNDA 3,27 =

Vacas

200 KG CANAL S/C -

300 KG CANAL S/C -

GANADO FRISÓN
Terneros - de 220 kg

PRIMERA Y SEGUNDA 3,43 =

- - -

Terneros + de 220 kg

PRIMERA 3,61 =

SEGUNDA 3,49 =

FORRAJES DESHIDRATADOS PROTEÍNA HUMEDAD PRECIO DIFERENCIA

Granulado Alfalfa 1a. 17-18% 10-12% 200,00 =

Granulado Alfalfa 2a. 15-16% 10-12% 185,00 =

Balas deshidratadas Extra >18% 12-14% 225,00 =

Balas deshidratadas 1a. 17-18% 12-14% 205,00 =

Balas deshidratadas 2a. 15-16% 12-14% 185,00 =
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 220,00

Trigo nacional Forrajero Disponible Scd Lleida 208,00

Trigo importación PE 72 Forrajero UE Disponible S/ Tarr/almacén 207,00

Trigo importación PE 72 Forrajero UE Enero-mayo 2019 S/ Tarr/almacén 215,00

Cebada nacional PE 64+ Disponible Scd Lleida 195,00

Maíz Lleida Disponible Scd Lleida 178,00

Maíz Importación Disponible  S/ Tarr/almacén 171,00

Colza En grano Disponible Sco Tàrrega -

Sorgo Importación Disponible Scd Lleida 187,00

Triticale - -  S/ Tarr/almacén -

Harina de soja Importación 44% Disponible S/ Barna/almacén 323,00

Harina de girasol Integral 28% Disponible Sco. Tàrrega -

Harina de girasol Integral 28% Disponible S/ Tarr/almacén -

Harina de girasol Alta proteína 34-36% Disponible S/ Tarr/almacén 240,00

Harina de colza 00 - Disponible Sco. Tàrrega -

Harina de colza 00 Importación Disponible S/ Tarr/almacén 250,00

Pulpa de remolacha Importación Disponible-diciembre S/ Tarr/almacén 208,00

DDG Importación EE.UU. Disponible-diciembre  S/ Tarr/almacén 245,00

Grasa animal UE 10-12% Disponible Scd Lleida 425,00

Grasa animal Nacional 3-5% Disponible Scd Lleida 485,00

Aceite de soja Crudo Disponible S/Barna/extrac. 664,00

Fosfato monocálcico Granel Diciembre Scd Lleida 530,00

Fosfato bicálcico Granel Diciembre Scd Lleida 450,00

Salvado de trigo Hoja/granel Disponible Sco Lleida 238,00

Salvado de trigo Harinilla/granel Disponible Sco Lleida 208,00

Salvado de trigo Cuarta/granel Disponible Sco Lleida 196,00
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 115 (=) 115 (=) 135 (=)

55 KILOS 130 (=) 145 (=) 155 (=)

60 KILOS 150 (=) 165 (=) 175 (=)

HEMBRA FRISONA

40-45 KILOS - - -

45-50 KILOS - - -

60 KILOS 100 (=) - 120 (=)

MAMÓN DE COLOR

(M) 55-60 KILOS 390 (+10) 365 (=) -

(M) 60-65 KILOS 430 (+10) 445 (=) -

(M) 65-70 KILOS 470 (+10) 485 (=) -

(H) 50-55 KILOS 205 (=) 220 (=) -

(H) 55-60 KILOS 240 (=) 270 (=) -

(H) 60-65 KILOS 280 (=) 310 (=) -

MAMÓN MIXTO
(M) 55-60 KILOS - 260 (=) -

(M) 60-65 KILOS - 290 (=) -

(M) 70-75 KILOS - 320 (=) -

(H) 70 KILOS - - -

(H) 80 KILOS - - -

PORCINO  KG/VIVO DIF.

CERDO SELECTO 1,050 =

CERDO DE LLEIDA 1,038 =

CERDO GRASO 1,026 =

CERDA 0,430 -0,030

LECHÓN 20 K 38,00 +1,50

OVINO PRECIO DIF.

CORDERO DE 19 A 23 KG 3,40 =

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

CORDERO DE 25,1 A 28 KG 3,15 =

CORDERO DE 28,1 A 34 KG 2,70 =

CORDERO DE 34 KILOS Y MÁS 2,35 =

OVEJAS DE VIDA 75,00 =

DESHECHO PRIMERA 0,70 =

PIEL FINA DEL PAÍS 7,00-7,50 =

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 - -
Amarillo Calibre A - -
Blanco Calibre B - -

NECTARINA
Amarilla Calibre B - -
Amarilla Calibre A - -

PARAGUAYO
Paraguayo Calibre B - -
Paraguayo Calibre A - -

PERA
Limonera 60+ - -
Ercolini 50+ 70 80
Ercolini 45+ 40 50
Blanquilla 58+ 50 60
Conférence 60+ 50 60
Alejandrina 65+ 35 45
Devoe 60+ 35 45
Flor d’Hivern 60+ 35 45

MANZANA
Gala 70+ >60% color 45 55
Gala 65+ >60% color 35 45
Golden 75+ 45 50
Golden 70+ 35 40
Fuji 70+ 60 65
Fuji 65+ 45 50
Granny 70+ 30 40
Rojas 70+ 35 45

INDUSTRIA
Pera/manzana 70 80
Melocotón/nectarina/parag. - -
Nectarina carne amarilla - -
Pavía - -

LONJA DE MERCOLLEIDA

LONJA DE MERCOLLEIDA

16 LLEIDA | DOMINGO 16 DE DICIEMBRE DE 2018

EL PONT DE SUERT
NÚRIA CASTELLS
Ahir es va fer entrega dels Premis 
Jove Emprenedor de l’Alta Riba-
gorça, que han recaigut en tres 
iniciatives empresarials relaciona-
des amb el servei d’allotjament, 
transport i restauració liderades 
per joves menors de 39 anys. L’ac-
te va tenir lloc a la Confraria del 
Pont de Suert i fou presidit pel Pre-

sident del Consell Comarcal, Josep 
Lluís Moyes amb l’assistència d’al-
caldes, consellers, la coordinadora 
territorial de Joventut a a Lleida, 
Esperança Casas i la coordinado-
ra territorial de l’Institut Català de 
les Dones a Lleida, Carme Castelló. 
Amb l’objectiu de fomentar l’ac-
tivitat per compte propi i l’esperit 
d’empresa entre els joves, el Con-
sell Comarcal de l’Alta Ribagorça 

escull els tres projectes d’autoocu-
pació més innovadors, que aportin 
beneficis i avantatges per al muni-
cipi o la comarca.  El primer premi, 
valorat en 1500 euros, ha recaigut 
a l’Hotel rural Aigua gestionat per 
Núria Garzón i ubicat al casc antic 
del Pont de Suert. L’empresa de 
servei de transport Taxi Velasco i el 
bar Cau de Torres de Boí han empa-
tat i ambdós rebran 750 euros.

L’Hotel Aigua i Taxi Velasco, entre els 
millors projectes empresarials del 2018

FOTO: Núria Castells / L’acte d’entrega dels Premis Jove Emprenedor

Ivan Caelles Colomés, productor 
de l’oli ERM, va presentar ahir el 
seu nou oli produït a la Vall de Bar-
cedana (Pallars Jussà) i que es de-
fineix per ser un Oli de Muntanya. 

En una zona on tradicionalment 
s’ha fet oli madur, Ivan Caelles va 
apostar per collir l’oliva en verd i 
ha obtingut un oli de categoria 
superior que ha aconseguit pun-

tuacions molt altes en el panell de 
tast. L’Hotel Terradets de Cellers 
va acollir la presentació d’ERM, 
a la qual van assistir gairebé 150 
persones.

ERM, el nou Oli d’Oliva de Muntanya Verge 
Extra Verd que està produït al Pallars Jussà

COTIZACIONES DEL 10 AL 16 DE DICIEMBRE DE 2018
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Celebren l’acte provincial de 
Podem Catalunya a Lleida

Rescaten una escaladora ferida 
al Congost de Mont-rebei

Sota el nom ‘Rumbo al 2019’, 
ahir es va celebrar l’acte provin-
cial informatiu sobre el procés 
municipalista de Podem a Llei-
da. L’acte, que va tenir lloc al 
carrer Bellavista de la capital del 
Segrià, va comptar amb la parti-
cipació de Noelia Bail, secretaria 
general de Podem Catalunya, 
qui va assegurar que “el bastió 
primer per a la defensa dels nos-
tres drets seran els ajuntaments, 

i per això hem de governar en 
els nostres municipis”. També 
hi va participar David Clarà, se-
cretari de Municipalisme, i Con-
chi Abellán, portaveu de Podem 
Catalunya. Així mateix, l’acte va 
comptar amb la presència de 
Gloria Elizo, diputada al Con-
grés, i també de Josep Maria To-
res, secretari general de Podem 
Lleida, qui va ser l’encarregat de 
presentar el congrés.

FOTO: Cercle Podem Ciutat de Lleida / L’acte, ahir al carrer Bellavista

Els GRAE Bombers de la Ge-
neralitat van rescatar ahir al 
Congost de Mont-rebei una 
escaladora ferida. En concret, 
el rescat va tenir lloc a la Via 
Delfos, situada a  a Sant Esteve 
de la Sarga. L’avís es va produir 
al migdia, i els Bombers de la 
Generalitat  van haver de fer 
l’extracció de la paret de l’esca-
ladora, que era una jove de 34 
anys i de nacionalitat france-
sa. La noia, que duia una lesió 
al genoll dret, fou evacuada a 
l’Hospital del Pallars.

FOTO: Bombers / El rescat, ahir al 
migdia

El Concurs de Vestits 
de Paper de Mollerussa 
inicia una regeneració
La modista dels Arcs Natalia Ermakova 
continua liderant el palmarès de guardons 
El Concurs Nacional 
de Vestits de Paper de 
Mollerussa ha incorporat 
enguany un nou premi que 
sota el nom d’Emergent, vol 
incentivar la participació de 
creadors menors de trenta 
anys en el certamen. 

Mollerussa
JOSEP A. PÉREZ
La jove dissenyadora de Balsa-
reny, Eva Aguilera ha aconseguit 
el reconeixement pel seu vestit, 
presentat en la categoria de Mo-
da d’Actual, amb el nom Zverst, i 

en segon lloc la modista de Lan-
greo Juncal Martínez amb un ves-
tit de fantasia anomenat El sín-
drome d’Alícia.

Entre els 85 treballs que s’han 
presentat a la cinquanta-cin-
quena edició del certament mo-
llerussenc, 8 obtenen a la menció 
d’Emergents, 5 en la modalitat de 
Fantasia i 3 en la de Moda Actual.

Pel que fa a la resta de catego-
ries, la modista dels Arcs, Natalia 
Ermakova, ha tornat a materialit-
zar el seu mestratge i creativitat 
amb dos premis, el primer en la 
categoria de Fantasia, amb el ves-

tit Lada, i un segon premi en la 
modalitat d’Època amb el vestit 
Catalina II.

La resta de premis, han re-
caigut en la categoria de Moda 
Actual, en la modista d’Amposta 
Candia Pelegrín, que aconseguia 
el primer premi amb el vestit Pri-
mavera d’hivern. En la mateixa 
categoria aconseguia el segon 
premi el vestit Madala de la mo-
dista de Balsareny Anna Bolans. 

La modalitat de vestits d’Èpo-
ca fou atorgada als veterans del 
certamen, la Llar de Jubilats Joan 
Bañeres i Cateura d’Alguaire.

FOTO: Josep A. Pérez / El premi de vestits d’Època, per a la Llar de Jubilats Joan Bañeres i Cateura d’Alguaire
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