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Uns 700 vehicles a la venda  
a Autotrac de Mollerussa
Entre cotxes i maquinària agrícola de segona mà || La inauguració, 
a càrrec de la secretària d’Empresa, Marta Felip

fires ocasió

Les autoritats, visitant el certamen.

j.gómez

j.gómez
❘ mollerussa ❘ La fira Autotrac de 
Mollerussa va obrir ahir por-
tes amb gairebé 700 vehicles 
d’ocasió a la venda. En concret, 
són 438 cotxes juntament amb 
235 tractors i maquinària agrí-
cola. És una de les xifres més 
elevades d’exposició dels úl-
tims anys i, segons el president 
de Fira de Mollerussa i alcal-
de, Marc Solsona, està motivat 
pel destacat nombre de vendes 
que es porten a terme any rere 

any en aquest certamen que 
enguany compleix 31 anys. 
“Sabem que ja s’han produït 
vendes i les sensacions són bo-
nes. L’objectiu és que, després 
de vendre 285 cotxes nous per 
Sant Josep, ara es pugui igualar 
o mantenir la xifra de 144 au-
tomòbils venuts l’any passat.” 
El director de Fira de Mollerus-
sa, Poldo Segarra, va lloar la 
professionalitat del certamen 
i va subratllar que es desmar-
ca d’altres fires de pel fet de 

vendre maquinària agrícola de 
segona mà, per la qual cosa rep 
visitants de diferents punts de 
la Península. 

La inauguració va anar a 
càrrec de la secretària general 
d’Empresa i Coneixement de la 
Generalitat, Marta Felip, que 
va destacar la importància co-
mercial d’Autotrac, que combi-
na l’experiència amb un sector 
potent com és el de l’automoció 
a Catalunya. Autotrac compta 
amb 37 expositors.

❘ mollerussa ❘ El candidat de Jx-
Cat a Mollerussa, Marc Solso-
na, suma a la incorporació de 
l’empresari Pere Garrofé com a 
número dos de la llista dos pro-
fessionals més. Així, la número 
tres serà Anna Carné Baiget, 
de 44 anys, i psicòloga especi-
alitzada a evitar l’aïllament de 
la gent gran i els trastorns de 
l’aprenentatge dels nens, a més 
de coordinadora de set equips 
de treball del programa REMS 
de reforç i estímul de la me-
mòria i la salut de la Fundació 
Catalunya-La Pedrera. És la 
gerent de la firma PSICA des 
del 1998. 

Aquest fitxatge s’emmarca 
en la intenció de l’actual alcal-
de de la capital del Pla d’Urgell 
de reforçar la paritat en tots 
els àmbits de la ciutat i també 
a incidir en els problemes quo-
tidians dels ciutadans, sobretot 

els que afecten persones grans 
i nens.

Per una altra banda, tam-
bé passarà a formar part de la 
candidatura sobiranista de Mo-
llerussa Ramon Teixidó, de 61 
anys, que ha ocupat diversos 

càrrecs directius en empreses 
del sector agroalimentari, i ha 
estat secretari de la col·lecti-
vitat de regants número onze 
del Canal d’Urgell, per enfortir 
el potencial agroindustrial de 
la ciutat.

Marc Solsona incorpora dos 
professionals més a la llista

eleccions municipals a mollerussa

Anna Carné i ramon Teixidó, incorporacions de Solsona.

Imatge d’arxiu de l’església d’Almenar.

patrimoni històric

segre

x.r.
❘ almenar ❘ L’Institut Català 
del Sòl (Incasòl) portarà a 
terme les obres per reparar 
humitats i prevenir filtraci-
ons a l’església de Santa Ma-
ria d’Almenar. Els treballs ja 
estan en licitació per 207.000 
euros i consistiran en el re-
forçament d’un dels arcs de la 
volta gòtica de la nau central 
que “ara compta amb unes 
deformacions”. També es 
durà a terme una altra inter-
venció en els murs i façanes 
exteriors per reduir les hu-
mitats. Segons van informar 
des de l’Incasòl, “aquestes 
obres possibilitaran una con-

tinuïtat de futur a les obres 
de restauració i del seu re-
coneixement monumental”. 
Els promotors del projecte 
són l’ajuntament d’Alme-
nar, el bisbat, la conselleria 
de Cultura i l’Incasòl, dins 
del programa de l’1 per cent 
cultural. L’alcaldessa, Teresa 
Malla, va explicar que aques-
tes obres estaven pendents 
d’executar des del 2017 i 
serviran “per evitar filtra-
cions i el deteriorament del 
temple”. Val a recordar que 
l’església d’Almenar va haver 
de tancar diversos mesos el 
2016 per uns despreniments 
sobre l’altar.

obres per reparar 
humitats a l’església 
d’almenar

El Geoparc celebra el primer aniversari
❘ lleiDa ❘ El Geoparc de la Conca de Tremp-Montsec celebrarà 
dimecres que ve, dia 17, el primer aniversari de la certificació 
per part de la Unesco, que va reconèixer la riquesa i l’interès 
geològic de dinou municipis del Jussà, Sobirà, Noguera i Alt 
Urgell. S’ha programat una visita a l’Argenteria i la colla 
castellera Malfargats aixecarà un pilar davant d’aquesta 
zona d’interès geològic.

GXS Telecom obre una oficina d’atenció a Solsona
❘ lleiDa ❘ GXS Telecom ha obert una oficina d’atenció al client 
al centre històric de Solsona. L’empresa treballa des de fa 
més d’un any per fer arribar la pròpia línia de fibra òptica 
fins a la ciutat, on s’ha completat un 30% del desplegament. 
Actualment, aquesta tecnologia arriba a tres polígons indus-
trials (Ametllers, Pronisa i Olius) i a la urbanització del Pi 
de Sant Just i s’està treballant perquè arribi fins a Clariana 
de Cardener i Santa Susana.

rcolomina
Resaltado



28 economia Segre 
Dissabte, 13 d’abril del 2019

mercaTs

la borsa

La borsa cau un 
0,44% aquesta 
setmana
n L’Ibex-35 ha trencat amb 
dos setmanes consecutives 
de guanys amb una caiguda 
del 0,44% en els últims cinc 
dies, la qual cosa ha portat 
el selectiu a situar-se en els 
9.468,5 punts. Concretament 
ahir divendres, el principal 
índex espanyol va pujar un 
0,24%. Les principals bor-
ses european van tancar amb 
pujades del 0,21% en el cas 
del Ftse 100 de Londres, del 
0,31% en el del Cac 40 de 
París i del 0,51% a Dax de 
Frankfurt. Per la seua banda, 
el preu del barril de petroli 
Brent se situava en 71,47 dò-
lars. A més a més, la cotitza-
ció de l’euro davant el dòlar 
s’ampliava fins als 1,1306 
bitllets verds.

més informació a
www.segre.com/economia

elS que méS pugen
Títol Preu (€) % Var.

miQUEL cosT. 16,9000 6,29

BaViEra 13,7000 6,20

coEmac 3,8900 4,85

orYZon 3,6250 3,72

rEnTa corP. 3,8300 3,23

elS que méS baixen
Títol Preu (€) % Var.

oHL 0,9518 -10,29

BErKELEY 0,1960 -6,00

aBEnGoa B 0,0119 -5,56

sErVicE P.s. 0,6900 -5,22

monTEBaLiTo 1,5500 -4,02

elS méS actiuS
Títol Volum

Ba.sanTanDEr 378.162,39

rEPsoL 326.006,77

BBVa 219.969,34

TELEfónica 119.314,54

iBErDroLa 113.942,20

Ibex-35
9.468,50             0,24%

redacció
❘ LLEiDa ❘ El preu del porc refe-
renciat a Mercolleida registra 
des de fa setmanes un incre-
ment considerable, de més de 
32 cèntims. La cotització ha 
passat dels 1,036 euros/quilo, 
que tenia a començaments de 
febrer, als actuals 1,36 euros/
quilo. L’increment es deu, com 
va avançar SEGRE, a l’afecta-
ció de la pesta porcina africa-
na a la Xina i la incidència que 
està tenint en el mercat porcí 
mundial.

Des del consell d’adminis-
tració de Mercolleida, que es 
va reunir ahir, es va destacar 
que la informació detallada 
que ofereix la llotja ha tingut 
una repercussió positiva en 
els operadors del mercat porcí 
estatal. Segons assenyala l’in-
forme, es parla d’una reducció 
del 20 per cent de la cabanya 
porcina a la Xina o més, la qual 
cosa ha repercutit en un incre-
ment del preu del porc viu al 
mercat. El consell d’adminis-
tració també va informar que 
Mercolleida elaborarà un pla 
estratègic que permeti a l’en-
titat consolidar-se i reafirmar 
el seu liderat al mercat agroa-
limentari en l’àmbit estatal i 
internacional.

En aquest sentit, va apro-
var la redacció d’aquest pla i 
ha creat una comissió per ti-
rar-lo endavant, formada pels 
consellers Rossend Saltiveri, 

Ramon Armengol i Josep Pres-
seguer, els dos últims incorpo-
rats recentment.

Aquest document inclou-
rà un estudi comparatiu dels 
mercats de preus del sector per 
saber quin és el posicionament 
actual, així com els resultats 
i l’experiència que s’ha acon-
seguit fins ara. L’anàlisi de les 

oportunitats i els reptes deter-
minarà les vies que s’han de 
seguir.

Sinergia amb altres entitats
Un dels punts que s’hi for-

mularan serà la sinergia amb 
altres entitats que operen en la 
promoció econòmica, especial-
ment dels sectors agroalimen-
taris, com pot ser GlobaLleida, 
el Parc Científic, la Universitat 
de Lleida o la Generalitat. 

Entre d’altres, també es 
plantejarà la possibilitat de 
nous serveis o sectors d’acti-
vitat o la possibilitat de girar 
el focus cap a alguns mercats 
globals.

comiSSió eSpecial
La llotja ha creat una 
comissió per consolidar  
el seu lideratge com a 
referent internacional

La pesta porcina a la Xina  
fa pujar el preu del porc
La cotització a Mercolleida repunta 32 cèntims des del febrer || 
la llotja prepara un pla per consolidar el seu lideratge

Porcí balanç

un moment de la reunió del consell de mercolleida.

JaVi marTín / PaEria

La direcció de 
CaixaBank retira 
les extincions 
forçoses de l’ERO

laboral

❘ maDriD ❘ La direcció de Cai-
xaBank ha accedit a retirar les 
extincions forçoses de l’Expe-
dient de Regulació d’Ocupa-
ció (ERO) que portarà a terme 
en el marc del nou Pla Estra-
tègic 2019-2021 si la negoci-
ació finalitza amb acord per 
a la resta de mesures, segons 
han informat els sindicats. A 
l’inici de la quarta reunió de 
la taula negociadora de l’ERO, 
celebrada aquest dijous, la di-
recció del banc va entregar un 
esborrany de propostes que no 
incloïa les extincions, però que 
preveu el tancament de sucur-
sals, l’extensió de les oficines 
Store i la mobilitat geogràfica 
forçosa. Després d’una anàlisi 
de l’exposat pels sindicats, va 
afirmar que hi pot haver “un 
marc raonable d’acord” en al-
gunes propostes.

ramaderia jornades

imatge de la delegació lleidatana de ramaders.

Ramaders del Pallars i gals 
intercanvien coneixements
❘ TrEmP ❘ Aquesta setmana ha 
tingut lloc un viatge d’inter-
canvi coordinat pel progra-
ma Al teu gust, aliments del 
Pallars de l’ajuntament de 
Tremp a Saint-Affrique i sud 
de l’Avairon (França), en el 
qual van participar una vin-

tena de ramaders d’oví del 
Pallars Jussà. 

Van participar en una jor-
nada enfocada a conèixer 
experiències i accions de po-
sicionament territorial cen-
trades en l’oví i en la trans-
ferència de coneixements.

llotJa de bellpuig
seTmana 14/2019

Producte cot. dif. Unitat

aUs
Pollastre blanc 0,95 = kg viu
Pollastre groc 0,99 = kg viu
Pollastre blanc canal 1,62 = kg can.
Pollastre groc canal 1,56 = kg can.
Gallina lleugera:
s/Pes 0,06 = kg viva
s/Pes 0,08 = kg viva
Gallina semipesant:
1.900 a 2.100 g 0,25 = kg viva
2.100 a 2.300 g 0,26 = kg viva
2.300 a 2.500 g 0,27 = kg viva
Pesant 0,32 = kg viva
Gall 0,05 = kg viu
conills
conill d’1,9 a 2,125 kg 2,02 -0,05 kg
conill de +2,125 kg 1,97 -0,05 kg
Porcí d’enGreiX
selecte 134,20 5,6 €/100 kg
normal 133,00 5,6 €/100 kg
Porc gras 131,80 5,6 €/100 kg
Garrins 20 KG
Preu de Lleida 52,00 2,00 €/u
corder
De 19 a 23 kg 3,25 = kg viu
De 23 a 25 kg 3,05 = kg viu
De 25 a 27 kg 2,85 = kg viu
De 27 a 29 kg 2,60 = kg viu
De 29 a +  2,40 = kg viu
oVella
Primera 0,55 = kg viva
segona 0,35 = kg viva
Tercera s/c  kg viva

Producte cotització

ramaderia ecolÒGica
BoVí (vedella)
(E) – –
(U) – –
(r) – –
oVí (corder)
20-22 kg –
22-24 kg –
24-+ kg –

 Granja  comerç

caraGol
Bover 5,50 11,00
Vinyal – –

Producte cot. dif. Unitat

clas. eUroPea oUs blancs i rossos
(XL) +73 1,29 = dot.
(L) 73-63 0,80 = dot.
(m) 63-53 0,76 = dot.
(s) 53 a - g 0,57 = dot.

Varietat/calibre mín. mÀX.

frUiTa
nectarina blanca
67-73 – –
73+ – –
nectarina groga
67-73 – –
73+ – –
Préssec groc
67-73 – –
73+ – –
Paraguaià
55-65 – –
65-75 – –
Pera llimonera
60+  – –
Pera ercolini 
50+ – –
Pera blanquilla 
58+ 0,50 0,60
Pera conference 
60+  0,50 0,60
Pera alexandrina 
60-65  0,35 0,45
Pera devoe
60+ 0,35 0,45
Pera flor d’hivern
70+ 0,35 0,45
Poma grup golden 
75+  0,38 0,43
70+ 0,30 0,35
Poma grup gala 50% color
65-70 0,35 0,45
70+ 0,45 0,55
Poma granny smith
70+ 0,30 0,40
Poma fuji
75+ 50% 0,55 0,60
75-90 30% 0,35 0,40
Poma roja americana
70-90 0,35 0,45
Poma gala 60% color
65+% – –
Poma red’s 
70-75 – –
75-80 – –
80-85 – –
Poma roja americana
70+ – –
Poma brookfield i similars
70+ – –
65-70 – –
Poma golden supreme  
70+ – –
Poma starking
65+
70-75 – –
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el restaurador ramon Solé va començar ahir la neteja de l’escultura que lluirà a la Biennal de Venècia.

ajuntament De balaguer

j.B.
❘ balaguer ❘ El Monument als 
caiguts que Franco va inaugu-
rar el 1963 a la plaça Merca-
dal de Balaguer i que des del 
1982 dorm al dipòsit municipal 
viatjarà a Venècia dijous que 
ve, 18 d’abril. Com ja va pu-
blicar SEGRE, l’estàtua creada 
per l’artista barceloní Genaro 
Iglesias formarà part de l’ex-
posició de Catalunya a la 58a 
Biennal d’Art de Venècia, que es 
desenvoluparà a partir de l’11 
de maig fins al 24 de novembre. 
Això sí, abans del viatge a la 
ciutat dels canals, l’ajuntament 
de Balaguer va començar ahir a 
arreglar l’escultura de bronze, 
que ha patit les conseqüències 
del pas del temps i l’oblit en un 
magatzem municipal des de fa 
trenta-set anys. El conservador 
i restaurador lleidatà Ramon 
Solé va començar ahir la nete-
ja superficial de l’escultura. Ell 
s’encarregarà del procés de res-
tauració, que es portarà a terme 
en dos fases. “Durant aquests 
dies, abans del trasllat a Venè-
cia, només netejarem la brutícia 
superficial i alguna consolida-
ció de material puntual perquè 
l’objectiu del comissari de l’ex-
posició és precisament destacar 
les ferides que pot provocar en 
una escultura el fet que l’aban-
donin”, va explicar Solé. 

Val a recordar que el comis-
sari de l’exposició catalana a 
Venècia, Pedro Azara, busca 
reflexionar sobre la relació de 
l’ésser humà amb les estàtues, 

‘bany’ abans de viatjar a Venècia
Comencen a restaurar el monument ‘franquista’ de Balaguer que s’exposarà a 
la Biennal italiana || Netegen la brutícia acumulada en 37 anys de magatzem

art escultura

n El règim franquista va 
demanar a Genaro Iglesias 
l’escultura d’un soldat, amb 
un fusell a la mà i besant una 
gran bandera, per recordar la 
victòria nacional. L’artista, 
que havia militat al bàndol 
republicà i els pares del qual 
van ser afusellats durant la 

Guerra Civil, va decidir pel 
seu compte i risc plasmar un 
pagès amb el tors nu i una 
aixada i va colar un gol al 
franquisme. Això sí, en la 
primera versió en guix esta-
va nu, però a la definitiva en 
bronze va haver de posar-li 
pantalons.

L’escultor va ‘canviar’ el soldat amb 
fusell per un pagès amb aixada

que desperten en el públic reac-
cions apassionades d’adoració o 
de destrucció. Solé va afegir que 
“quan la peça torni a Balaguer, 
llavors abordarem la definitiva 
fase de restauració, amb la re-
paració dels òxids del bronze i 
amb una neteja a fons perquè 
recuperi el color fosc original”. 

Durant aquests mesos, l’ajun-
tament també decidirà on resi-
tuarà aquest monument en què 
l’escultor va recrear en realitat 
un pagès.

recital de Veus 
en Vers, avui a 
l’espai Orfeó

poesia

❘ lleiDa ❘ El grup de rapsodes 
Veus en Vers protagonitzarà 
avui dissabte a l’Espai Orfeó 
de Lleida a les 19.00 hores un 
recital concert titulat Calva-
ri, un espectacle poeticomu-
sical basat en l’obra homòni-
ma del poeta Antoni Vidal 
Ferrando, en la qual es fa un 
recorregut al llarg dels fets de 
la Passió de Jesucrist. Durant 
una hora, la música en direc-
te i les imatges interpreten 
l’esperit dels poemes que es 
reciten i porten l’espectador 
a reflexionar sobre la mort. 
L’entrada a l’esdeveniment 
és gratuïta.

Presentació de 
llibres dilluns a 
l’iei i la Caselles

sant jordi

❘ lleiDa ❘ La setmana prèvia de 
la diada de Sant Jordi comen-
çarà dilluns a Lleida amb una 
doble presentació de llibres. 
La llibreria Caselles acolli-
rà a les 18.00 h una firma 
de novetats amb els escrip-
tors Maria Barbal (A l’amic 
escocès), Gerard Quintana 
(Entre el cel i la terra), Ra-
fel Nadal (El fill de l’italià), 
Sílvia Soler (El fibló) i Marc 
Artigau (La vigília). I a l’IEI a 
les 19.30, presentació de Po-
etes de Ponent (Pagès), una 
antologia editada per Jaume 
Pont i Jordi Pàmias.

torregrossa també ret 
homenatge a benet rossell 
amb una mostra d’obres
Inaugura avui l’exposició ‘Arrels enllà’

art pintura

Vista de la sala La Capella de Torregrossa durant el muntatge de l’exposició que s’inaugurarà avui.

j.B.
❘ tOrregrOssa ❘ Després de tres 
intenses jornades de record i 
homenatge a Lleida a la figura 
i obra de Benet Rossell, la loca-
litat de Torregrossa també ha 
volgut sumar-se al reconeixe-
ment a l’artista, que va morir 
l’agost del 2016, amb una ex-
posició de les seues obres a la 
sala La Capella. La mostra, ti-
tulada Arrels enllà, s’inaugura-
rà al públic aquesta tarda, a les 
18.00 hores, i es podrà visitar 
fins al 4 de maig durant els caps 
de setmana i festius de 18.00 a 
21.00 hores. El galerista i dina-
mitzador cultural Albert Moré, 
amb arrels familiars en aques-
ta localitat del Pla d’Urgell, és 
el responsable de programació 

d’aquesta nova sala d’art ubi-
cada en una antiga capella reli-
giosa restaurada. Moré també 
coneixia personalment Benet 
Rossell i va voler especialment 
atansar la seua obra a aquest 
espai artístic de Torregrossa. 
Així ho recordava ahir Cristina 
Giorgi, viuda de Rossell i admi-
nistradora del llegat de l’artista, 
que ha cedit per a l’ocasió prop 
d’una trentena d’obres, entre 

ajuntament De tOrregrOssa

pintures, dibuixos, collages, 
gravats i fotografies, a banda 
d’una aquarel·la molt especial, 
l’únic dibuix d’infantesa que es 
conserva de l’artista, que data 
del 1950 a Tremp, quan tot just 
tenia 13 anys. 

Giorgi va assenyalar que 

“aquesta aquarel·la il·lustra les 
arrels rurals de Rossell, per això 
també el títol de l’exposició es 
refereix a aquestes arrels amb 
les quals el públic de Torregros-
sa podrà identificar-se”. D’altra 
banda, Giorgi va mostrar la seua 
satisfacció per les tres jornades 

d’homenatge a Lleida al crea-
dor nascut a Àger: “Hem fet 
créixer Benet Rossell i a poc a 
poc l’anem situant al lloc que es 
mereix. Crec que ha estat l’inici 
d’una cosa que continuarà i que 
també beneficiarà el patrimoni 
cultural de Lleida.”

aquareL·La d’infanTeSa
exhibirà una aquarel·la que 
benet rossell va pintar als 
13 anys, l’única que se’n 
conserva de la infantesa
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