
Set dels 12 alcaldes de les capitals 
de comarca aspiren a la reelecció
Batalla, Royes, Ubach i Monterde opten per no repetir el 26-M
Lleida
F. GUILLAUMET
Set dels dotze alcaldes de la de-
marcació de Lleida repetiran com 
a candidats a les eleccions del 26 
de maig mentre que quatre han 
optat per no tornar a encapçalar 
la llista dels seus respectius par-
tits. Si no hi ha canvis de darre-
ra hora els alcaldes que repetiran 
són el de Lleida (PSC), Balaguer 
(ERC), Tàrrega (PDeCAT), Mo-
llerussa (PDeCat), Solsona (ERC), 
Vielha (UA) i Pont de Suert (PDe-
CAT). No ho faran els de la Seu  
(PDeCAT), Cervera (PDeCAT), 
Tremp (PDeCAT) i Sort (Fem Mu-
nicipi) mentre que encara no hi 
ha decisió a les Borges (PDeCAT). 

Fèlix Larrosa, que va accedir 
a l’alcaldia el passat mes d’agost 
després de la renúncia d’Àngel 
Ros per assumir el càrrec d’am-
baixador d’Andorra, ja va deixar 
clar que optaria a la reelecció. De 
fet, el PSC va decidir a principis 
d’agost que les primàries entre 
Fèlix Larrosa i Montse Mínguez, 
alcaldessa en funcions després 
del relleu de Ros, no servirien no-
més per decidir a curt termini si-
nó també de cara al maig.

A Balaguer, Jordi Ignasi Vidal 
també tornarà a repetir com a 
candidat d’ERC. Vidal, que fa qua-
tre anys va empatar a cinc regi-
dors amb l’exalcalde del PDeCAT 
Josep Maria Roigé, que va ser la 
llista més votada, intentarà la re-
elecció després d’aquests primers 
quatre anys de mandat. Primer 
amb un pacte amb el PSC i des-
prés, en minoria al trencar-se el 
pacte de govern arran del 155.

Rosa Maria Perelló, presidenta 
de la Diputació de Lleida després 
de la renúncia de Joan Reñé pel 
cas Boreas, també tornarà a en-
capçalar la llista del PDeCAT a la 
capital de l’Urgell. Perelló, que ja 
havia estat regidora dels darrers 
mandats de l’històric Frederic 
Gené, va accedir a l’alcaldia l’any 
2011 i va repetir en el càrrec a 
les eleccions del 2015. També a 
Mollerussa, Marc Solsona torna a 
optar a l’alcaldia després de dos 
legislatures i escaig al capdavant 
de l’Ajuntament de la capital del 
Pla d’Urgell. Solsona, que també 
ha estat diputat al Congrés i al 
Parlament, va accedir a l’alcaldia 
el 2010 després de la renúncia 
de l’alcaldessa socialista Teresa 

Ginestà, i va ser cap de llista un 
any i mig després aconseguint 
dos majories absolutes consecu-
tives (2011 i 2015).

També continuarà de candidat 
l’alcalde de Solsona, David Rodrí-
guez (ERC). Diputat al Parlament 
durant diverses legislatures, Ro-
dríguez va arribar a l’alcaldia el 
gener del 2011 després de la de-
funció del llavors alcalde Xavier 
Jounou. El mes de maig del 2011 
va encapçalar la llista d’ERC i tant 
llavors com el 2015 va aconseguir 
dos majories absolutes.

On també repetiran els candi-
dats és al Pont de Suert i Vielha. 
En el primer cas, l’alcalde José An-
tonio Troguet tornarà a aspirar a 
l’alcaldia com a candidat del PDe-
CAT, un càrrec al que va arribar 
fa quatre anys en substitució de 
l’històric Albert Alins. A la capital 

de la Val d’Aran també es dóna 
per feta la candidatura de l’actu-
al alcalde Juan Antonio Serrano, 
que intentarà revalidar el mandat 
que va aconseguir fa quatre anys 
a Vielha per Unitat d’Aran.

Qui no ha anunciat encara si 
continuarà o no és l’alcalde de les 
Borges, Enric Mir. L’actual primer 
edil va accedir al càrrec el 2011 
després de diversos mandats en 
els que ERC havia governat la ca-
pital de les Garrigues i a les elec-
cions del 2015 va confirmar que 
optaria a la reelecció pocs mesos 
abans dels comicis. 

On a priori hi haurà canvi de 
cartell electoral serà a Cervera, 
on l’alcalde Ramon Royes, que 
ha encapçalat la Paeria durant 
dos mandats, ja ha anunciat que 
per ara no té intenció de repetir. 
Royes ha tirat endavant aquests 

dos legislatures (2011 i 2015) 
amb complexes majories de go-
vern en una Paeria amb una gran 
fragmentació de la representació  
municipal de la sala de plens. 

També a la Seu d’Urgell, l’al-
calde Albert Batalla (PDeCAT) ja 
ha anunciat que no repetirà en 
el càrrec. Batalla va accedir a l’al-
caldia el 2008 després del nome-
nament del llavors alcalde, Jordi 
Ausàs, com a conseller de Gover-
nació. Ausàs (ERC) i Batalla (lla-
vors candidat de CiU) van fer un 
pacte de govern que deixava fora 
l’històric Joan Ganyet (PSC) i pel 
qual es repartien dos anys l’alcal-
dia. La marxa precipitada d’Ausàs 
va convertir Albert Batalla en al-
calde, que posteriorment va gua-
nyar les eleccions del 2011 i del 
2015 revalidant els dos cops l’al-
caldia de la capital de l’Alt Urgell.

Una de les sorpreses d’aques-
ta precampanya electoral ha es-
tat a Tremp, on l’alcalde Joan 
Ubach (PDeCAT) va anunciar al 
novembre que no repetirà com 
a candidat. Ubach, que ja havia 
presidit el Consell Comarcal del 
Pallars Jussà, va empatar en re-
gidors amb l’històric Víctor Or-
rit (PSC) i va accedir a l’alcaldia 
amb un pacte amb ERC. Després 
de quatre anys al capdavant de 
l’Ajuntament, Ubach ha decidit 
no presentar-se. Tampoc ho farà 
l’alcalde de Sort, Raimon Monter-
de, que també va ser elegit alcal-
de a les eleccions del 2015 amb 
un pacte amb la CUP. Monterde 
encapçalava la candidatura inde-
pendent de Fem Municipi i amb 
el pacte amb l’esquerra indepen-
dentista va aconseguir desbancar 
el llavors convergent Llatzer Sibís.

Fèlix Larrosa (PSC)
Paer en cap de Lleida
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Paco Boya va presentar ahir la 
seva candidatura d’Unitat d’Aran 
per les eleccions municipals. 
Amb una vuitantena d’assistents 
a l’acte, Boya va posar en valor 
un equip electoral que “combina 
gent jove, dels vols de 30 anys, 
amb persones amb més experi-
ència”. 

El candidat per Unitat d’Aran 
va comptar amb el suport de la 
ministra de Política Territorial i 
Funció Pública, Meritxell Batet. 
La ministra va voler reivindicar la 
necessitat de millorar la carretera 
N-230, després que ahir, ella ma-
teixa es trobés aturada per l’ac-
cident que hi va haver al Port de 

Montanyana. 
D’altra banda, Batet va infor-

mar als assistents a l’acte que el 
ministeri de política territorial ja 
ha començat a traduir la Consti-
tució en aranès, una llarga reivin-
dicació pels ciutadans de l’Aran, 
que ahir va ser molt aplaudida. 

En l’acte, que també hi va as-

sistir l’alcalde de Lleida, Fèlix Lar-
rosa, es van exposar els principals 
objectius que es marca el partit 
pels propers comicis, que se cen-
tren principalment en posar el 
focus en “ser propers i arribar de 
forma directa a la gent” segons 
va explicar el candidat a l’alcaldia, 
Paco Boya. 

Boya presenta la 
candidatura per 
Unitat d’Aran 
formada per 
“gent jove”

FOTO: / Acte de presentació de la candidatura d’Unitat d’Aran

Dalmau, històric alcalde 
socialista de Torre de la 
Capdella, ‘fitxa’ per ERC 
A les municipals, en què el partit té 
llista als 14 municipis del Jussà
Canvis a la Torre de la  
Capdella, al Pallars Jussà, on 
l’històric alcalde socialista, 
Josep Maria Dalmau, 
abandona el partit per unir-
se a Esquerra Republicana 
per a les properes eleccions 
municipals.

Tremp
ACN
El malestar amb la formació soci-
alista va començar quan va rebre 
advertències del partit per cedir 
un local per votar l’1-O. Dalmau 
sempre va expressar el seu desig 
de poder votar argumentant que 
“creu en la democràcia”. Aquest 
dissabte va revelar que ja fa un 
any va entregar el carnet del PSC, 
partit al qual va representar ja 
l’any 1979 a les eleccions. Des-
prés d’estar diferents legislatu-
res a l’oposició, va ser l’any 2003 
quan va guanyar per majoria ab-
soluta i fins a l’actualitat. L’anunci 
es va fer durant la presentació de 
les candidatures d’ERC del Pallars 
Jussà, on tindrà candidats als 14 

FOTO: ACN / Roger Torrent amb Josep Maria Dalmau a Tremp

municipis.
El president de Parlament, 

Roger Torrent, va presidir l’acte 
de presentació de candidatures 
a Tremp i va dir que la voluntat 
d’ERC és explicar-se i anar incor-
porant molta gent amb la qual 
comparteixen valors de fa temps 
i ara es donen compte que també 
“un projecte polític”, com ha es-
tat el cas de l’alcalde de la Torre 

de Cabdella. Torrent es va dirigir 
a tots els assistents i els va animar 
a apostar clarament pel diàleg 
“malgrat que hi hagi qui el vulgui 
dinamitar” i els va dir que és ne-
cessari ‘’sumar gent’’ per guanyar. 

També va precisar que el go-
vern espanyol ha demostrat “poc 
coratge” i que li hagués agradat 
“més valentia”. Torrent ves va re-
fermar en què ERC “no defallirà”.
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El president del PP a Catalunya, 
Alejandro Fernández, va donar 
suport a Lleida al candidat po-
pular per la Paeria, Xavi Palau, 
qui va dir que ofereix un “espai 
de centre dreta” als lleidatans 
i va explicar que en el seus 33 
anys d’edat no ha vist “cap al-
tre color que els socialistes a la 

Paeria i els nacionalistes a la Di-
putació. Xavi Palau va anunciar 
que lidera el moviment ciutadà 
anomenat Protegim els Camps 
Elisis de Lleida per “fer front” a 
la proposta de l’alcalde de Lleida 
per “edificar en aquest espai” i 
va dir que vol marcar un “canvi 
regenerador”.

Fernández recolza Palau 
per oferir un “espai de 
centre-dreta” als lleidatans

FOTO: ACN/ Acte del partit popular per donar suport a l’alcaldable

L’actual regidor del Comú de 
Lleida a la Paeria encapçalarà 
la llista de Pirates de Catalunya 
a les eleccions al Parlament Eu-
ropeu del pròxim 26 de maig. 
La votació en línia per escollir el 
cap de llista a les eleccions eu-
ropees es va tancar a les 23.59 
del divendres 8 de febrer. Amb 
el 45% dels vots emesos, en Car-
los González va ser escollit per la 
militància com a cap de llista.

Carlos González Iglesias ha 
estat durant quatre anys regidor 
a La Paeria de Lleida amb El Co-
mú de Lleida, agrupació d’elec-
tors amb el suport de Pirates de 
Catalunya que compta amb dos 
regidors a l’ajuntament de la ca-
pital del Segrià. González també 
ha estat candidat en diverses 
ocasions al Parlament de Catalu-
nya per Pirates. Originari de Sa-
lamanca, viu a Alcoletge (Lleida) 
des de l’any 2010.

En aquesta mateixa elecció, 
també es van escollir els candi-
dats a les següents posicions, 
del dos al cinc, on van ser esco-
llits els candidats Mabel Rodri-
guez, Muriel Rovira, Enric Pine-
da i Lorena Müller. Per a establir 
l’ordre final de la resta de posi-

cions de la llista es farà servir el 
sistema 50 Plus, que afavoreix la 
presència femenina als llocs de 
la llista, tot mantenint el sistema 
de paritat per trams. 

Pirates de Catalunya es pre-
senta a les eleccions europees 
amb l’objectiu de portar el mis-
satge de respecte a la Declaració 
Universal dels Drets Humans, 
suport a la democràcia directa i 
respecte al mandat del Referèn-
dum d’Autodeterminació de l’u 
d’octubre.

El regidor del Comú a la 
Paeria, Carlos González, 
encapçalarà la llista dels 
Pirates a les europees

El candidat a les europees

FOTO: ACN 
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Crema totalment 
un turisme a la 
L-511 a Isona i 
Conca Dellà

Un turisme va cremar total-
ment ahir a la L-511 a l’altura 
d’Isona i Conca Dellà (Pallars 
Jussà) en direcció a Bóixols i 
una persona va resultar ferida 
lleu a causa de l’incident. Els 
fets es van produir al migdia, 
cap a les 14.15 h, quan el turis-
me de la marca Land Rover va 
començar a cremar-se. Fins al 
lloc dels fets van desplaçar-se 3 
dotacions dels Bombers.

Detingut un home per manipular 
caixers automàtics per quedar-se 
els diners que treien els clients
Actuava al Segrià, el Pla d’Urgell i les Garrigues
Igualada
ACN
Els Mossos d’Esquadra van de-
tenir el dimecres a Igualada un 
home acusat d’un delicte conti-
nuat d’estafa per manipular cai-
xers automàtics del Segrià, el Pla 
d’Urgell i les Garrigues per que-
dar-se amb els diners que treien 
els clients. L’arrestat, de 41 anys, 
nacionalitat romanesa i veí de la 
capital de l’Anoia, instal·lava una 
platina metàl·lica al dispensador 
de diners dels caixers automàtics 
perquè fes de topall. D’aquesta 
manera, quan un client volia treu-
re bitllets, no sortien del dispen-
sador i es quedaven enganxats. 
Un cop la persona que volia treu-
re efectiu marxava, l’estafador 
treia els diners que s’havien que-
dat a la platina. A l’arrestat se’l 
relaciona amb una dotzena d’es-

tafes d’aquest tipus i té nombro-
sos antecedents per fets similars. 
Divendres va passar a disposició 

del jutjat d’instrucció en funci-
ons de guàrdia d’Igualada. La in-
vestigació policial va començar el 

juliol de l’any passat, quan es va 
detectar que en diferents sucur-
sals bancàries de poblacions del 
Pla d’Urgell, Segrià i les Garrigues 
s’havien produït diverses estafes 
amb la modalitat coneguda com 
a cash trapping. Els agents van 
poder identificar el presump-
te estafador, a qui se’l relaciona 
amb 12 estafes continuades, co-
meses entre els mesos de juliol i 
gener. 

El dimecres passat l’individu 
va ser localitzat i detingut a Igua-
lada. El mateix dia es va escorco-
llar el seu domicili, on els mossos 
van localitzar plaques metàl·li-
ques, cola, dissolvents i altres es-
tris per conformar els topalls. La 
investigació continua oberta i no 
es descarta que el detingut esti-
gui implicat en altres estafes de la 
modalitat cash trapping. 

FOTO: ACN / Mossos de la comissaria de Lleida van detenir-lo a Igualada
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Un esquiador va resultat ferit 
crític ahir al matí al caure men-
tre estava esquiant a les pistes 
de Baqueira Beret. Segons fonts 
dels Bombers de la Generalitat, 
que van rebre l’avís a les 12.19 
hores, l’esquiador va resultar ferit 
per una caiguda mentre practica-
va aquest esport. Fins al lloc dels 
fets van desplaçar-s’hi efectius 

del Grup de Recolzament d’Actu-
acions Especials (GRAE), els Bom-
bers de la Generalitat i els Pom-
pièrs de l’Aran. L’esquiador va ser 
evacuat en estat crític a l’hospital 
de Tremp amb un helicòpter del 
SEM i al tancar aquesta edició no 
es tenia coneixement de canvis 
en el seu estat. Aquesta caiguda 
arriba només dos dies després 

que un esquiador resultés ferit 
greu i dos més ferits lleus en veu-
re’s afectats per una allau a Naut 
Aran, més concretament a la zo-
na del Tub de la Llança. 

En aquest cas, un d’ells va que-
dar atrapat per l’allau de neu, 
però els equips d’emergència  van 
poder rescatar-lo de la zona en la 
que es trobava. Un helicòpter va 

Evacuen a Tremp un esquiador en 
estat crític al caure a Baqueira Beret

evacuar també els tres ferits fins 
a l’helisuperfície de Vielha. Des 
d’allà, una ambulància els va tras-
lladar a l’Hospital de Vielha. Allà, 
però, el ferit greu va ser derivat a 
l’Hospital Arnau de Vilanova de 
Lleida. El Sistema d’Emergènci-
es Mèdiques (SEM) es va ocupar 
d’evacuar-lo amb helicòpter me-
dicalitzat. 

Van treballar en l’incident els 
Pompièrs de l’Aran, els Bombers 
de la Generalitat, els GRAE i una 
patrulla i una unitat de muntanya 
dels Mossos d’Esquadra. L’avís es 
va rebre a les 12.46 hores.

El condemnat 
per la protesta 
de Puigdemont 
recorrerà la 
sentència
El jove condemnat a un any 
i mig de llibertat vigilada per 
desordres públics i atemptat a 
l’autoritat durant la protesta a 
Lleida per la detenció de Carles 
Puigdemont, recorrerà la sen-
tència en considerar el judici 
“una farsa”. El menor encausat 
considera que és un “cap de 
turc” i que tot forma part d’una 
“persecució política”. Segons 
el comunicat que fa el jove a 
través del tuiter dels CDR Bar-
ris Nord, la jutgessa fa un relat 
“totalment fals”. El jove critica 
que “en un règim feixista no ca-
len proves per condemnar-te”, 
ja que fins i tot, el responsable 
de l’ARRO va dir que el noi “do-
nava puntades i cops de puny” 
i que “animava a fer-ho a les 
3.000 persones que hi eren”. En 
canvi, el condemnat assegura 
que “els únics que van atemp-
tar van ser els Mossos donant 
cops de porra”.

rcolomina
Resaltado

rcolomina
Resaltado



GANADO CRUZADO PRECIO DIF.

Mamona/Cat. 180-240 kg

E SUPER EXTRA 4,30 =

U EXTRA 4,11 =

R PRIMERA 3,86 =

O SEGUNDA 3,56 =

Hembra de 180-240 kg/canal

E SUPER EXTRA 4,38 -0,01

U EXTRA 4,19 -0,01

R PRIMERA 3,99 -0,01

O SEGUNDA 3,55 -0,01

Hembra de 241-270 kg/canal

E SUPER EXTRA 4,32 -0,01

U EXTRA 4,13 -0,01

R PRIMERA 3,93 -0,01

O SEGUNDA 3,49 -0,01

Hembra de más de 271 kg/canal

E SUPER EXTRA 4,18 -0,01

U EXTRA 4,01 -0,01

R PRIMERA 3,76 -0,01

O SEGUNDA 3,19 -0,01

Macho menos de 330 kg/canal

E SUPER EXTRA 4,23 =

U EXTRA 4,08 =

R PRIMERA 3,82 =

O SEGUNDA 3,69 =

Macho de 331-370 kg/canal

E SUPER EXTRA 4,10 =

U EXTRA 3,91 =

R PRIMERA 3,75 =

O SEGUNDA 3,65 =

Macho de más de 371 kg/canal

E SUPER EXTRA 3,92 =

U EXTRA 3,79 =

R PRIMERA 3,58 =

O SEGUNDA 3,31 =

Vacas

200 KG CANAL S/C -

300 KG CANAL S/C -

GANADO FRISÓN
Terneros - de 220 kg

PRIMERA Y SEGUNDA 3,35 -0,02

- - -

Terneros + de 220 kg

PRIMERA 3,51 -0,02

SEGUNDA 3,39 -0,02

FORRAJES DESHIDRATADOS PROTEÍNA HUMEDAD PRECIO DIFERENCIA

Granulado Alfalfa 1a. 17-18% 10-12% 205,00 =

Granulado Alfalfa 2a. 15-16% 10-12% 190,00 =

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

Balas deshidratadas 1a. 17-18% 12-14% 210,00 =

Balas deshidratadas 2a. 15-16% 12-14% 190,00 =
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 217,00

Trigo nacional Forrajero Disponible Scd Lleida 205,00

Trigo importación PE 72 Forrajero UE Disponible S/ Tarr/almacén 209,00

Trigo importación PE 72 Forrajero UE Febrero-mayo S/ Tarr/almacén 214,00

Cebada nacional PE 64+ Disponible Scd Lleida 186,00

Maíz Lleida Disponible Scd Lleida 182,00

Maíz Importación Disponible  S/ Tarr/almacén 175,00

Colza En grano Disponible Sco Tàrrega -

Sorgo Importación Disponible Scd Lleida 185,00

Triticale - -  S/ Tarr/almacén -

Harina de soja Importación 44% Disponible S/ Barna/almacén 316,00

Harina de girasol Integral 28% Disponible Sco. Tàrrega 195,00

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

Harina de girasol Alta proteína 34-36% Disponible-abril S/ Tarr/almacén 228,00

Harina de colza 00 - Disponible Sco. Tàrrega -

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

Pulpa de remolacha Importación Disponible-marzo S/ Tarr/almacén 215,00

DDG Importación EE.UU. Disponible-junio  S/ Tarr/almacén 242,00

Grasa animal UE 10-12% Disponible Scd Lleida 410,00

Grasa animal Nacional 3-5% Disponible Scd Lleida 480,00

Aceite de soja Crudo Disponible S/Barna/extrac. 678,00

Fosfato monocálcico Granel Febrero Scd Lleida 530,00

Fosfato bicálcico Granel Febrero Scd Lleida 450,00

Salvado de trigo Hoja/granel Disponible Sco Lleida 213,00

Salvado de trigo Harinilla/granel Disponible Sco Lleida 183,00

Salvado de trigo Cuarta/granel Disponible Sco Lleida 171,00
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 120 (=) 120 (=) 135 (=)

55 KILOS 135 (=) 145 (=) 155 (=)

60 KILOS 155 (=) 165 (=) 175 (=)

HEMBRA FRISONA

40-45 KILOS - - -

45-50 KILOS - - -

60 KILOS 100 (=) - 120 (=)

MAMÓN DE COLOR

(M) 55-60 KILOS 415 (+5) 375 (=) -

(M) 60-65 KILOS 455 (+5) 455 (=) -

(M) 65-70 KILOS 495 (+5) 495 (=) -

(H) 50-55 KILOS 210 (=) 220 (=) -

(H) 55-60 KILOS 245 (=) 270 (=) -

(H) 60-65 KILOS 285 (=) 310 (=) -

MAMÓN MIXTO
(M) 55-60 KILOS - 275 (=) -

(M) 60-65 KILOS - 305 (=) -

(M) 70-75 KILOS - 335 (=) -

(H) 70 KILOS - - -

(H) 80 KILOS - - -

PORCINO  KG/VIVO DIF.

CERDO SELECTO 1,077 +0,025

CERDO DE LLEIDA 1,065 +0,025

CERDO GRASO 1,053 +0,025

CERDA 0,460 +0,015

LECHÓN 20 K 45,00 +1,00

OVINO PRECIO DIF.

CORDERO DE 19 A 23 KG 2,95 =

CORDERO DE 23,1 A 25 KG 2,85 =

CORDERO DE 25,1 A 28 KG 2,75 =

CORDERO DE 28,1 A 34 KG 2,45 =

CORDERO DE 34 KILOS Y MÁS 2,30 =

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 - -
Amarillo Calibre A - -

NECTARINA
Amarilla Calibre B - -
Amarilla Calibre A - -

PARAGUAYO
Paraguayo Calibre B - -
Paraguayo Calibre A - -

PERA
Limonera 60+ - -
Ercolini 50+ - -
Ercolini 45+ - -
Blanquilla 58+ 50 60
Conférence 60+ 50 60
Conférence 65+ 65 75
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+ 40 45
Golden 70+ 30 35
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
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El president del Parlament, Roger 
Torrent, va presidir ahir  la jornada 
de portes obertes a l’Estació d’Es-
ports i Natura del Pirineu. L’objec-
tiu d’aquest acte es fonamenta en 
donar a conèixer les activitats que 
s’ofereixen des del nou espai de 
l’Estació remodelat en el marc del 
projecte Interreg POCTEFA GPS 
Tourism, essent el Consell Comar-

cal el seu cap de files. 
Durant el dia d’ahir van tenir lloc 

diverses accions que van permetre, 
degut al seu horari, que els assis-
tents es poguessin desplaçar amb 
el tren des de qualsevol punt de la 
línia Lleida - La Pobla. Aquestes ac-
tivitats, obertes a tots els públics, 
han estat dinamitzades amb les 
actuacions de la companyia teatral 

Portes obertes a l’estació 
d’Esports i Natura del Pirineu 
per conèixer les activitats

pallaresa A Galet i s’han distribuït 
entre l’interior i els voltants de l’an-
tiga Estació de tren de la Pobla de 
Segur. La jornada continuarà demà 
diumenge amb un esmorzar popu-
lar a les 9.30 h, seguit de les sorti-
des guiades en bicicleta i a peu des-
tinades a tots els públics. 

La rehabilitació d’aquesta anti-
ga estació de tren en desús, ha 
suposat una inversió de prop de 
336.000,91€, finançada en un 65% 
pel Fons Europeu de Desenvolu-
pament Regional (FEDER) i en un 
32,82% pel departament d’Em-
presa i Coneixement de la Genera-
litat de Catalunya. FOTO: C.C.Jussà/ La jornada de portes obertes la va presidir Torrent

L’àrea de Medi Ambient del Con-
sell Comarcal posarà en marxa 
el proper 18 de febrer una no-
va campanya que porta per títol 
2019, l’Any del Reciclatge on es 

vol fomentar la recollida selectiva i 
seguir millorant la gestió dels resi-
dus. Un total de 1.500 lots de tres 
bosses reutilitzables (paper i car-
tró, envasos lleugers i envasos de 

vidre) es repartiran als residents 
de la comarca que ho sol·licitin di-
rectament a les oficines de la seu 
comarcal. També s’oferirà l’opció 
d’obtenir un cubell per l’orgànica.

El Consell de l’Alta Ribagorça impulsa 
enguany una campanya de reciclatge

COTIZACIONES DEL 4 AL 10 DE FEBRERO DE 2019

rcolomina
Resaltado



Sánchez reitera que sempre 
rebutjarà l’autodeterminació 
perquè “no és constitucional”
Afirma que la societat catalana s’ha manifestat 
reiteradament en contra de la independència
El president espanyol es 
va referir a la manifestació 
d’aquest diumenge a 
Madrid de PP, Cs i Vox, en 
què va assegurar que es farà 
visible l’Espanya “en blanc 
i negre” contraposada a 
l’“Espanya en positiu”.

Barakaldo 
ACN 
El president del Govern espanyol, 
Pedro Sánchez, va insistir aquest 
dissabte que l’autodeterminació 
“no és constitucional”, motiu pel 
qual no l’acceptaran “mai”.

“Dins la Constitució tot, fora de 
la Constitució no hi ha diàleg pos-
sible, només monòlegs”, va reblar 
en un acte a Barakaldo, al País 
Basc. Segons el cap de l’Executiu 
espanyol, la societat catalana s’ha 
posicionat “de manera reiterada” 
en contra d’independitzar-se de 
l’Estat, tot i rebutjar taxativament 
l’oportunitat de que els catalans 
s’expressin i confirmin aquesta 
afirmació, de la qual Sánchez no 
va donar cap font.

Sánchez també es va referir a 
la manifestació d’aquest diumen-
ge a Madrid i en la que coincidi-
ran PP, Cs, Manuel Valls i Vox i 
altres grups d’ultradreta, en què 
va assegurar que es farà visible 
l’Espanya “en blanc i negre”. “Hi 
ha una Espanya en positiu, que 

FOTO: EFE / El president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, durant la seva intervenció en un acte a Barakaldo

vol drets, llibertats i oportunitats, 
i una altra que vol fer marxa enre-
re”, va precisar.

D’altra banda, Sánchez va de-
manar als independentistes que 
“obrin els ulls i vegin el que pas-
sa” amb el Brexit. “Al Regne Unit 
no saben com gestionar-lo, ha es-
tat un referèndum que ha dividit 

els britànics”, va precisar. Segons 
el president espanyol, tant el Par-
tit Popular com Ciutadans s’han 
equivocat “radicalment” perquè 
consideren que pactant amb la ul-
tradreta poden “moderar-la” i va 
augurar que serà tot el contrari: 
“la ultradreta radicalitza el PP i Cs 
i demà en tindrem una prova”. 

També es va referir als insults 
que assegura que ha rebut de Pa-
blo Casado, el líder dels populars, 
afirmant que qui insulta és “per-
què no té cap argument que de-
fensar” i li va respondre que les 
pensions no s’han d’apujar “reta-
llant drets de ningú i molt menys 
de les dones”.
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Vox demana a PP 
i Cs una moció de 
censura contra el 
“covard” Sánchez

Collboni qüestiona 
la “transversalitat” 
de Valls per anar
a la manifestació

Espadaler titlla 
d’“aquelarre contra 
el diàleg” l’acte 
d’avui a Madrid

El secretari general de Vox, Ja-
vier Ortega Smith, va qualificar 
ahir al Govern de Pedro Sán-
chez d’“autèntic traïdor i co-
vard” per plantejar la figura del 
“relator” a la crisi catalana. Or-
tega Smith va demanar als par-
tits de l’oposició una moció de 
censura contra Pedro Sánchez 
amb independència de si su-
men els vots necessaris.

El candidat del PSC a l’alcaldia 
de Barcelona, Jaume Collboni, 
va posar en qüestió la “trans-
versalitat” Manuel Valls i va 
criticar que avui assisteixi a la 
manifestació de Madrid perquè 
“va de la dreta a la ultradreta”. 
Avui “cauran les màscares de la 
candidatura de Valls”, que “es 
manifestarà al costat dels amics 
i aliats de Le Pen”, va dir.

El diputat autonòmic i secreta-
ri general d’Units per Avancar 
(UPA), Ramon Espadaler, va 
titllar ahir d’“aquelarre contra 
el diàleg” la manifestació con-
vocada avui a Madrid contra 
la política de Pedro Sánchez 
amb Catalunya que, segons ad-
vertia, només servirà per “ti-
rar més gasolina al foc” enlloc 
d’encaminar cap a una solució.

El president del PPC, Alejandro 
Fernández, va exigir ahir al pre-
sident Quim Torra que “accepti” 
estar sotmès a l’estructura ge-
neral de l’estat. Fernández va dir 
que Torra és el màxim respon-
sable de l’administració general 
de l’estat a Catalunya i va apun-
tar que “haurà d’acceptar-la” 
perquè no li quedarà cap “altre 
remei”. Quant a la manifestació 
d’aquest diumenge a Madrid, 
Fernández diu que seria “inac-

ceptable” aparèixer amb bande-
res preconstitucionals o símbols 
feixistes. En aquest sentit, va dir 
que se sentiria “profundament 
incòmode” i està convençut que 
la manifestació serà “cívica” i de 
caire “patriòtic constitucional”. 
El president del PP a Catalun-
ya va fer aquestes declaracions 
aquest dissabte en la presenta-
ció del candidat per Lleida a la 
Paeria, Xavi Palau (més informa-
ció a la pàgina 4).

Alejandro Fernández veuria 
“inacceptables” banderes 
preconstitucionals a Madrid

El president del Parlament, Roger 
Torrent, troba “molt preocupant” 
la manifestació d’aquest diu-
menge a Madrid “en contra del 
diàleg” i on, afirma, es mobilitza-
ran els partits de la dreta al costat 
de formacions d’extrema dreta. 
Torrent va dir ahir en un acte a 
Tremp que aquest ‘”odi” a parlar 
i a una taula de negociació hauria 
de fer reflexionar als demòcrates 
espanyols i pensar “fins on estan 

disposats a trepitjar els drets i 
llibertats fonaments” per evitar 
que els catalans decideixin el seu 
futur. 

Segons Torrent, Pedro Sánchez 
té dues opcions: “ser un mal polí-
tic”, deixar-se arrossegar per l’ex-
trema dreta i pensar únicament 
amb les eleccions, o ser un “bon 
estadista” i buscar la manera de 
resoldre democràticament el 
conflicte català.

El president del Parlament va 
assistir a Tremp a la presentació 
de les 14 candidatures d’ERC del 
Pallars Jussà de cara a les munici-
pals (més informació a la pàgina 
4).

Torrent es va dirigir a tots ells 
i els va animar a apostar clara-
ment pel diàleg “malgrat que hi 
hagi qui el vulgui dinamitar” i els 
va dir que és necessari “sumar 
gent” per guanyar. Així, també va 
precisar que el Govern espanyol 
ha demostrat “poc coratge” i que 
li hagués agradat “més valentia”.

Torrent va finalitzar dient que 
ERC “no defallirà i no es rendirà” 
mai i seguiran lluitant “de manera 
pacífica” per reclamar diàleg.

Torrent troba “preocupant” 
que la dreta i l’ultradreta 
s’alineïn contra el “diàleg”
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