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Alier es reunirà amb l’ICF
per buscar solucions
L’empresa arrossega uns deutes de 22 milions || La plantilla
reclamamésprejubilacionsperminimitzar els acomiadaments

EMPRESESLABORAL

J. MARTÍNEZ
❘ ROSSELLÓ ❘ Un centenar de tre-
balladors de la papereraAlier
es van reunir ahir a l’ajunta-
ment de Rosselló per tal d’in-
formar-se, per part del comitè
d’empresa, de les últimes no-
vetats de la situació de l’empre-
sa, que contempla reunir-se
amb l’ICF.

En l’esmentada reunió, el co-
mitè d’empresa va informar que
la direcció de la paperera no els
ha avançat cap novetat i que
s’espera l’arribada d’un inve-
sor que es faci càrrec de la plan-
ta clau enmà, és a dir, sense els
deutes que carrega l’empresa i

que ascendirien a uns 22 mili-
ons d’euros.

Per la seua part, el president
del comitè d’empresa, JoséMa-
ría Bonilla, va explicar als as-
sistents a l’assemblea que l’exi-
gència prioritària a la direcció
continua sent maximitzar el
nombre de prejubilacions per
esmorteir els acomiadaments.
Els treballadors demanen que
les prejubilacions incloguin els
majors de 55 anys, tenint en
compte que hi ha 48 treballa-
dors en aquesta situació. Boni-
lla va explicar que tant els tre-
balladors com els veïns de Ros-
selló estan “desil·lusionats” al

no conèixer del cert quin serà
el futur de l’empresa

D’altra banda, l’alcalde de
Rosselló, JosepAbad, va infor-
mar que la setmana que ve es-
tà prevista una reunió amb re-
presentants de l’Institut Cata-
là de Finances (ICF) per buscar
una solució a la situació per la
qual passa la paperera.

Unmoment de l’assemblea celebrada ahir a l’ajuntament de Rosselló.

LLEONARD DELSHAMS

Imputats els
excaps del
Banc Pastor

TRIBUNALS

❘ SANTIAGO DE COMPOSTEL·LA ❘ El
jutjat d’instrucció número
3 de la Corunya ha impu-
tat l’expresident del con-
sell d’administració del
Banc Pastor José María
Arias Mosquera i el que en
va ser conseller delegat
Jorge Gost Gijón arran
d’una denúncia interposa-
da per un petit accionista
de l’entitat financera galle-
ga, ara integrada a Banc
Popular.

El demandant assegura
que els comptes de l’enti-
tat entre l’any 2008 i el
2012 van ser falsejats.

El consell del
Sabadell percep
7,48milions

BANCA

❘MADRID ❘ El consell d’admi-
nistració del Banc Sabadell
va cobrar el 2013 un total
de 7,48 milions d’euros,
segons consta a l’informe
anual de remuneracions
que l’entitat va trametre
ahir dilluns a la Comissió
Nacional del Mercat deVa-
lors (CNMV), en el qual es-
pecifica que el president,
Josep Oliu, va percebre 2,8
milions l’any passat. Per la
seua part, el conseller de-
legat, Jaume Guardiola, va
percebre en total 2,1 mili-
ons.

La patronal CEOE vol
almenys dos anysmés
demoderació salarial

LABORALNEGOCIACIÓCOL·LECTIVA

❘ MADRID ❘ El president de la
CEOE, Juan Rosell, conside-
ra que s’ha de prorrogar fins
al 2016 l’acord de moderació
salarial firmat amb els sindi-
cats el 2012 i que els agents
socials han de renovar a fi-
nals d’aquest any.

Rosell espera que en els
pròxims mesos els agents so-
cials puguin arribar a un
acord sobre la pròrroga del II
acord per a l’ocupació i la ne-
gociació col·lectiva que van
firmar per al període 2012-
2014 amb motiu de la crisi
econòmica.

Rosell es va pronunciar
d’aquesta forma davant de la
reunió que mantindran avui
els secretaris d’Acció Sindi-
cal de CCOO i UGT, Ramón
Górriz iToni Ferrer, respecti-

vament, amb el nou director
de Relacions Laborals de la
CEOE, Jordi GarcíaViña, que
substitueix José de la Cava-
da, i amb la directora del de-
partament sociolaboral de
Cepyme, Teresa Díaz de
Terán.

Precisament ahir UGT va
presentar un informe que
analitza el paper dels sous i
creu que la devaluació sala-
rial duta a terme a Espanya
com a forma d’impulsar el
creixement econòmic no no-
més ha empitjorat les condi-
cions de vida de les famílies
en l’actualitat sinó que, en el
futur, es traduirà en prestaci-
ons d’atur i pensions de jubi-
lació més baixes. Per això de-
mana canviar la política sa-
larial.
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Classe Euros Dif.

ANOLL A PARTIR DE 351 KG CANAL
Súper 4,14 =
Extra 4,03 =
Primera 3,78 =
Segona 3,50 =
VEDELL FINS A 350 KG CANAL
Súper 4,22 =
Extra 4,06 =
Primera 3,86 =
Segona 3,59 =
FRISONS DEMÉS DE 211 KG CANAL
Primera 3,75 =
Segona 3,58 =
Tercera 2,40 =
FRISONS DEMÉS DE 210 KG CANAL
Primera 3,75 =
Segona 3,53 =
Tercera 2,20 =
VEDELLA DE 261-300 KG CANAL
Súper 4,59 =
Extra 4,39 =
Primera 4,27 =
Segona 3,97 =
Tercera 3,28 =
VEDELLA DE 221-260 KG CANAL
Súper 4,73 =
Extra 4,53 =
Primera 4,36 =
Segona 4,09 =
Tercera 3,28 =
VEDELLA DE 180-220 KG CANAL
Súper 4,78 =
Extra 4,54 =
Primera 4,36 =
Segona 4,15 =
Tercera 3,26 =
VACA
Súper 3,17 =
Extra 3,01 =
Primera 2,50 =
Segona 2,05 =
Tercera 1,65 =
Industrial 1,50 =
BOVÍ VIU UNITAT (15 DIES)
Frisó 30/80 =
Creuat 110/240 =
PORCÍ
Segona canal 1,597/1,609 -0,003
Garrí escorxador 20,00/22,00 =
Garrí gran partida 58,00/59,50 -1,50
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Varietat/Calibre €/kg

CAMPANYA 2013/2014
PRÉSSEC

Roig 61-67 –

Roig 70+ –

Groc 70+ –

Groc tardà 73+ –

Groc embossat 73+ –

Blanc 70+ –

Paraguaià 67+ –

Paraguaià 73+ –

Sweet cap 73+ –

NECTARINA

Groga 61-67 –

Groga 67+ –

Blanca 61-67 –

Blanca 67+ –

PERA

Etrusca 50+ –

Magallon 40+ –

Blanquilla 60+ 0,60-0,65 (A.C.)

Conference 60+ 0,50-0,60 (A.C.)

Llimonera –

Ercolini 50+ –

Alexandrina 65+ 0,35-0,40 (A.C.)

POMA

Grup golden 70+ 0,45-0,50 (A.C.)

Golden delicious 70+ –

Gales 70% color 70+ –

Golden supreme 70+ –

Grup gales 60% color 70+ –

Roges americanes 70+ 0,45-0,50 (A.C.)

Granny smith 70+ 0,40-0,45 (A.C.)

Fuji 75+ 0,50-0,60 (F.N.)

ALBERCOC

Moniqui 55+ –

PRUNA

Angeleno 40+ –

Black amber –

Tolosa 40+ –

Sun Gold –

Reina claudia 40+ –
Preus sense envàs, a granel i sense manipular, referits a
primera categoria. A.C.: Atmosfera controlada. F. N.:
Fred normal.

Lanotícia a
LleidaTV

Vegeu el vídeo al
mòbil amb el codi.


