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Els treballadors de Celsum van rebre ahir la carta d’acomiadament.

AMADO FORROLLA

❘ ROSSELLÓ ❘ Els 19 treballadors de
Suministros Celulósicos S.L.
(Celsum), filial d’Alier de Ros-
selló, van rebre ahir la carta
d’acomiadament posant punt fi-
nal a 18 anys d’activitat de ma-
nipulat de paper.

Segons el representant dels
treballadors, Juan Fernández,
els empleats tindran la indem-
nització mínima legal, de 20 di-
es de salari per any treballat.
Tanmateix, només 12 aniran a
càrrec de la mateixa empresa,
mentre que els vuit restants sor-
tiran de les arques del Fons de
Garantia Salarial (Fogasa). Fer-
nández es va queixar de l’en-
tossudiment de la direcció de
l’empresa a adduir pèrdues.

Els treballadors asseguren que
l’empresa era viable i que hi ha-
via feina i comandes, però van
denunciar que la direcció mai
ha volgut arribar a un acord
amb els treballadors per poder
continuar amb l’activitat.

Alier
D’altra banda, el secretari del

comitè d’empresa d’Alier, Jo-
sé María Bonilla, va explicar que
en la reunió celebrada ahir amb
la direcció es va arribar a un pre-
acord per paralitzar l’ERO d’ex-
tinció d’ocupació de 34 treba-

Celsum tanca i la plantilla d’Alier
passa a un EROde suspensió
Deixa sense feina 19 persones a Rosselló || El comitè de la paperera i la direcció
de la matriu assoleixen un preacord a l’espera de possibles inversors
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lladors presentat fa unes setma-
nes per transformar-lo en un
ERO de suspensió, a causa de
les negociacions que s’estarien
duent a terme per part de la pa-
perera amb un possible inver-
sor.

Bonilla va dir que, encara que
aquest acord no és definitiu, per-
met que aquest any no hi hagi
acomiadaments, a l’espera que
es concretin les negociacions

amb l’esmentat inversor, que, si
fructifiquen, comportaria l’aco-
miadament final de la meitat
dels 140 treballadors la planti-
lla i, si no arriba a bon port, el
tancament total de la fàbrica
amb l’extinció de tots els llocs
de treball. Davant d’aquesta si-
tuació, Bonilla va explicar que
entre els treballadors “hi ha una
mica més de tranquil·litat”, a
l’espera de saber què passarà

d’ara endavant.Aquest preacord
assolit amb la direcció ha de ser
ratificat ara pels treballadors di-
lluns vinent.

La notícia, a
Lleida TV

Vegeu el vídeo al
mòbil amb el codi.

Implantació de 20
empreses alMarroc
❘ LLEIDA ❘Vint-i-dos empreses de
la província van participar
ahir en la jornada informati-
va Marruecos, un país con in-
mejorables oportunidades, a
la Cambra de Comerç de Llei-
da.

L’objectiu de la sessió era
assessorar-les per a una pos-
sible implantació al Marroc.
Pertanyen als sectors de la
construcció, la maquinària
agrícola, l’agroalimentació i
la logística, entre d’altres.

Informe sobre la pujada
de l’electricitat
❘ MADRID ❘ El ministeri d’Indús-
tria ha demanat a la Comis-
sió Nacional dels Mercats i la
Competència un informe de
les pujades de preus detecta-
des en els últims dies al mer-
cat a l’engròs de l’electricitat,
conegut com a pool.

Més fruita a les cambres
de fred de Lleida
❘ LLEIDA ❘ Les cambres de fred
de Lleida tenien el passat 30
de novembre 151.470 tones
de poma, un 40 per cent més
que l’any passat, segonsAfru-
cat. D’altra banda, l’estoc de
peres era de 111.352, un 63
per cent més.

Una vacant al consell
de CaixaBank
❘ BARCELONA ❘ CaixaBank dei-
xa un lloc vacant al consell
arran del pas d’Isabel Esta-
pé a Criteria.

MERCATS

MASCLES MENYS DE 280 KG CANAL
E 3 (=) 4,26 +0,03
U 3 (=) 4,15 +0,03
R 3 (=) 3,93 +0,03
O 3 (=) 3,67 +0,03
MASCLES DE 281/320 KG CANAL
E 3 (=) 4,24 +0,03
U 3 (=) 4,12 +0,03
R 3 (=) 3,94 +0,03
O 3 (=) 3,65 +0,03
MASCLES DE 321/370 KG CANAL
E 3 (=) 4,23 +0,03
U 3 (=) 4,10 +0,03
R 3 (=) 3,92 +0,03
O 3 (=) 3,62 +0,03
MASCLES MÉS DE 371 KG CANAL
E 3 (=) 4,19 +0,03
U 3 (=) 4,08 +0,03
R 3 (=) 3,84 +0,03
O 3 (=) 3,52 +0,03
FEMELLES DE 180/220 KG CANAL
E 3 (=) 4,75 =
U 3 (=) 4,59 =

LLOTJADEBARCELONA

10 DE DESEMBRE DEL 2013

Producte a majoristes €/kg Preu amb taxa Dif.

PORCÍ

Canal segona 1,704/1,710 +0,007

Llonzes Girona 2,50/2,53 2,53/2,56 =

Llom canya 3,30/3,33 3,33/3,36 =

Costella 2,90/2,93 2,93/2,96 =

Filet 5,50/5,53 5,53/5,56 =

Cap de llom 2,95/2,98 2,98/3,01 =

Producte a fabricants €/peça Preu amb taxa Setm.

PORCÍ

Pernil red. clas. 2,66/2,69 2,69/2,72 =

Pernil dolç 2,27/2,30 2,30/2,33 =

Espatlla sense pell 1,72/1,75 1,75/1,78 =

Cansalada 2,21/2,24 2,24/2,27 =

Bacó sense os 2,64/2,67 2,67/2,70 =

Papada sense pell 1,17/1,20 1,20/1,23 =

Cansalada sense pell0,62/0,65 0,65/0,68 =

LLOTJADEBINÈFAR
11 DE DESEMBRE DEL 2013

Classe Euros kg Canal Dif.

R 3 (=) 4,39 =
O 3 (=) 4,18 =
FEMELLES DE 221/260 KG CANAL
E 3 (=) 4,74 =
U 3 (=) 4,57 =
R 3 (=) 4,37 =
O 3 (=) 4,12 =
FEMELLES DE 261/300 KG CANAL
E 3 (=) 4,74 =
U 3 (=) 4,48 =
R 3 (=) 4,34 =
O 3 (=) 4,09 =
FEMELLES MÉS DE 301 KG CANAL
E 3 (=) 4,64 =
U 3 (=) 4,41 =
R 3 (=) 4,32 =
O 3 (=) 3,97 =
VAQUES
E 3 3,10 =
U 3 2,85 =
R 3 2,35 =
O 3 1,95 =
P 3 1,40 =
BESTIAR FRISÓ
O 3 (+) 3,48 +0,06
O 3 (=) 3,45 +0,06
O 3 (-) 3,42 +0,06

BESTIAR FRISÓ MÉS DE 280 KG CANAL
Superior – –
Bona – –
Molt bona – –
MASCLES VIUS PER A SACRIFICI
Frisons 1,65 1,74
Montbeliard-Simment 1,89 2,03
Creuat 2,22 2,34
Selecte 2,46 -
CORDERS
De 19-23 kg 3,14 =
De 23,1-25,4 kg 3,00 =
De 25,5-28 kg 2,87 =
De 28,1-34 kg 2,72 =
De més de 34 kg 2,53 =
OVELLES DE VIDA
Primera 75,00 =
Segona 50,00 =
PREU LLANA
Kg 0,40 =
OVELLES D’ESCORXADOR
Primera 0,39 =
Segona 0,27 =
PORCÍ D’ENGREIX
Selecte 1,315 +0,005

Normal 1,295 +0,005
Gras 1,275 +0,005
GARRINS
Garrí 16 a 18 kg 42,00 +3,00
Importació 20 a 22 kg 48,00 +3,00
VERRES
De sacrif. granja 0,90 =

Producte Cotització Dif.

ALFALS
En rama I 162,00 =
En rama II 135,00 =
En rama III 122,00 =
GRANULAT D’ALFALS
16/18 % proteïna 212,00 =
15/16 % proteïna 178,00 =
Bales deshidratades 1a 220,00 =
Bales deshidratades 2a 170,00 =
CEREALS
Panís 176,00 +4,00
Blat pinso 203,00 =
Blat panificable 208,00 =
Veça sativa R1 – –
Veça sativa R2 0,00 =
Veça pinso 0,00 =
ORDI
64 kg/hl 173,00 +2,00


