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Imatge d’arxiu de la protesta portada a terme per la plantilla d’Alier al desembre a Rosselló.

SEGRE

J. MARTÍNEZ
❘ ROSSELLÓ ❘ La direcció de la pa-
pereraAlier de Rosselló i el co-
mitè d’empresa van arribar ahir
a un acord perquè la primera re-
tiri l’expedient de regulació
d’ocupació (ERO) d’extinció que
va presentar el passat mes de fe-
brer, cosa que agilitzaria el pro-
cés de negociació de l’altre ERO
de suspensió de contractes –o
de reducció de jornada en al-
guns casos– i, sobretot, de la ne-
gociació de futures prejubila-
cions.

La retirada de l’ERO d’extin-
ció, segons el president del co-
mitè d’empresa, José María Bo-
nilla, permetrà negociar sobre

els termes de les prejubilacions.
D’altra banda, els treballadors
plantegen que sigui a partir dels
55 anys, cosa que inclouria més
plantilla i minimitzaria els aco-
miadaments (són 142 treballa-
dors), la direcció de la papere-
ra vol que sigui a partir dels 57
anys. En aquest sentit, Bonilla
va explicar que es durà a terme
un estudi independent per ana-

Alier pacta amb la plantilla retirar
l’ERO d’extinció per negociar
De cara a agilitzar els treballs sobre les possibles prejubilacions de personal || Es
manté l’altre expedient de reducció per a part dels empleats

EMPRESESCRISI

litzar la viabilitat de les esmen-
tades prejubilacions.

Per la seua part, la direcció va
insistir a la plantilla de l’existèn-
cia d’un inversor interessat en
la planta de Rosselló però amb
la condició que l’adquisició de
la fàbrica sigui sense càrregues.

Així mateix, Bonilla va dir
que la fàbrica té sobre la taula
tres ofertes de compra de la

màquina 3, paralitzada des de
finals de l’any passat, i que a més
manté contactes amb comercials
a nivell internacional per a in-
teressats fora de l’Estat en la
seua adquisició.

A començaments del mes de
novembre passat, l’empresa va
anunciar als treballadors el seu
pla de xoc que implicava un
ERO, l’acomiadament d’una vin-

tena de treballadors i el tanca-
ment definitiu de la seua filial
Celsum.

En un altre ordre de coses,
està previst que aquest diven-
dres els diputats del Parlament
de Catalunya per Lleida es re-
uneixin amb els treballadors a
l’ajuntament de Rosselló per in-
teressar-se per la situació per la
qual passen.

VENDADEMAQUINÀRIA

Alier assegura tenir ofertes
verbals per a la compra de
la maquinària paralitzada
des de la crisi de la planta

La bombona de
butà esmanté

ENERGIA

❘MADRID ❘ El preu màxim de la
bombona mitjana després
d’impostos es mantindrà en
17,5 euros, que és el límit le-
gal fixat fins al 2014 per la
nova normativa de revisió de
preus, segons consta en una
resolució del ministeri d’In-
dústria.

Els salaris tot just
pugen un 0,60%

LABORAL

❘MADRID ❘La pujada salarial mit-
jana pactada als convenis
col·lectius registrats fins al fe-
brer d’aquest any va assolir
el 0,60%, la mateixa quanti-
tat que el passat mes de ge-
ner i que la registrada un any
enrere, segons el Govern.

Lleida registra
al gener 63 noves
empreses

SOCIETATS

❘ LLEIDA ❘ Un total de 63 noves
societats mercantils es van do-
nar d’alta el mes de gener, co-
sa que significa una menys
que en les mateixes dates de
l’any passat. En el conjunt de
l’Estat, el nombre d’empreses
creades va ascendir a 8.956,
un 1,1% més que el mateix
mes de l’any anterior, men-
tre que se’n van dissoldre
3.278, un 6,1% més, segons
va informar ahir l’INE.

MERCATS

LLOTJADEREUS

10 DEMARÇ DEL 2014

Producte Cot. Dif. Unitat

AUS
Pollastre blanc 1,30 = €/kg
Pollastre groc 1,00 = €/kg
Gallina lleugera (inf.) 0,07 = €/kg
Gallina lleugera (sup.) 0,08 = €/kg
Gallina sem. 2.400 g 0,45 = €/kg
Gallina sem. 2.250 g 0,40 = €/kg
Gallina sem. 2.000 g 0,38 = €/kg
Gallina pesant 0,72 = €/kg
Gall 0,18 = €/kg
CONILLS
Conill jove 2,00 = kg viu
Conill adult 0,50 = kg viu
CORDERS
Extra -12,5 kg 6,36 = €/kg
Primera -12,5 kg 6,06 = €/kg
Extra 12,5-15 kg 6,18 = €/kg
Primera 12,5-15 kg 5,88 = €/kg
PORCÍ D’ENGREIX
PORC
Grassos pas. pes 1,170 = €/kg
Del país 1,200 = €/kg
Races pures 1,220 = €/kg
GARRÍ
14-15 kg recollida 44,65 = unitat
14-15 kg partida 53,74 = unitat
BOVÍ
VEDELLA
Extra 4,64 = €/kg
Primera 160-200 kg 4,55 = €/kg
VEDELL
De 190 a 200 kg 4,26 = €/kg
De 220 a 250 kg 4,23 = €/kg
Creuat color
De 220 a 250 kg 4,30 = €/kg
De 250 a 280 kg 4,27 = €/kg

OUS BLANCS I ROSSOS
(XL) Súper 1,52 -0,03 dot.
(L) Grans 1,29 = dot.
(M) Mitjans 1,21 = dot.
(S) Petits 1,07 = dot.
AMETLLES EN GRA
Comuna – – €/kg
Llargueta – – €/kg
Marcona – – €/kg
Mollar – – €/kg
Mallorca – – €/kg
AMETLLES EN CLOSCA
Mollar 1,65 -0,2 €/kg
Rofes 1,60 -0,2 €/kg
Pelones 4,30 -0,5 €/kg
PINYONS
Pes brut sobre rendiment
Castella 44,00 = €/kg
Andalusia 44,00 = €/kg
PISTATXOS
Kerman 20/22 5,00 = €/kg
Kerman 28/30 3,85 = €/kg

LLOTJADEBARCELONA

11 DEMARÇ DEL 2014

Producte €/Tm

CEREALS I LLEGUMINOSES
Panís CE 193,00
Panís importació 185,00
Blat panificable 217,00
Blat farratger s/c/d 210,00
Blat farratger s/c/o Tarr. disponible 218,00
Sorgo importació s/c/o Tar. 194,00
Sègol s/c/o Tarr. 180,00
Ordi 64 PE CE s/c/d 182,00
Mill importació groc 390,00
Escaiola CE 730,00
Pèsol farratger disponible s/c
Pèsol farratger CE disponible s/c

GARROFA
Trossejada Tarr. granel 210,00
Farina Tarr. granel 190,00
FARINES I TORTÓS
Soja nacional 47% 465,00
Soja importació 47% 473,00
Gira-sol 28/30% Profat 170,00
Gira-sol 34% prot. disponible-març 237,00
Colza importació 00 34/36% Profat 320,00
Farina de peix nac. 60% granel 880,00
Farina de peix Xile Sup. 70% 1.275,00
Farina d’alfals 165,00
SEGÓ
De blat fins 165,00
VARIS
Polpa seca remolatxa g. Pellets 235,00
Llet en pols descremada 3.030,00
Sèrum de llet esprai import. 60/10 E. 800,00
Sèrum de llet esprai nac. 70/12 E. 1.025,00
Greix importació 3r/5è 670,00
Greix nacional 3r/5è 670,00
Llard 1a 710,00
Llard 2a 690,00
Oli de palma 740,00
Oli de soja 726,00
Melassa 155,00
LLEGUMS (MÍNIM 5 TM)
Llenties de Salamanca gegant s/c
Llenties de la Manxa 7/9 mm 912,00
Llenties de la Manxa 6/7 mm 618,00
Llenties importació EUA regular 628,00
Llenties importació EUA Pardina 799,00
Mongetes carrilles 1.280,00
Mongetes importació EUA 1.760,00
FRUITA SECA
Ametlla gra (llargueta pell) 9.250,00
Ametlla gra (Marcona) 12.700,00
Ametlla gra (comuna) 9.500,00
Pinyons gra (Catalunya) 44.000,00

LLOTJADEBELLPUIG

DEL 10 AL 16 DEMARÇ DEL 2014

Producte Cot. Dif. Unitat

AUS
Pollastre Broiler blanc 1,30 = kg viu
Pollastre Broiler groc 1,00 = kg viu
Gallina lleugera 0,13 = kg viu
Gallina semipesant:
1.900 a 2.100 g 0,54 = kg viu
2.100 a 2.300 g 0,57 = kg viu
2.300 a 2.500 g 0,62 = kg viu
Pesant 0,72 -0,10 kg viu
Gall 0,18 = kg viu
Pollastre sacrif. blanc 2,14 = kg can.
Pollastre sacrif. groc 1,53 = kg can.
CONILLS
Conill viu 2,00 = kg viu
CORDER
De 19 a 23 kg 2,95 = kg viu
De 23 a 25 kg 2,75 = kg viu
De 25 a 27 kg 2,60 = kg viu
De 27 a 29 kg 2,45 = kg viu
De 29 a + 2,30 = kg viu
OVELLA
Primera 0,65 =
Segona 0,40 =
Tercera 0,30 =

Producte Cotització

RAMADERIA ECOLÒGICA
BOVÍ (vedella) 200-240 kg+240 kg
(E) 4,81 4,57
(U) 4,57 4,33
(R) 4,48 4,24
OVÍ (corder)
20-22 kg 73,50
22-24 kg 72,03
24+ kg 70,59
EQUÍ (poltre) 240 kg a +

(E) 4,34
(U) 4,11
(R) 4,03
CARAGOL Granja Comerç
Bover 6,50 11,00

Producte Cot. Dif. Unitat

CLAS. EUROPEA OUS BLANCS I ROSSOS
(XL) +73 1,05 = dot.
(L) 73-63 0,84 = dot.
(M) 63-53 0,77 = dot.
(S) 53 a - g 0,59 = dot.

Varietat/Calibre MÍN. MÀX.

AGRICULTURA

PRÉSSEC ROIG

61-67 – –

PRÉSSEC GROC

73+ – –

NECTARINA GROGA

61-67 – –

Varietat/Calibre FN AC

PERA BLANQUILLA

58+ 0,60-0,65 –

PERA CONFERENCE

60+ 0,40-0,50 –

POMA GOLDEN

70+ 0,30-0,40 –

POMA GOLDEN SUPREME

75+ 0,40-0,55 –

POMA GRANNY SMITH

70+ 0,30-0,40 –

POMA FUJI

70+ 0,45-0,50 –

POMA ROJA AMERICANA

70+ 0,35-0,45 –


