
25ECONOMIA
SEGRE

Dimecres, 23 d’abril del 2014

El concurs d’Alier anul·la el
pacte de les prejubilacions
Assemblea de treballadors divendres per analitzar la situació ||
Estaven previstes per a persones demés de 55 anys

CRISI EMPRESES

Vista exterior de les instal·lacions de la paperera Alier a Rosselló.

SEGRE

❘ ROSSELLÓ ❘ El concurs de credi-
tors que va presentar el consell
d’administració del grupAlier,
propietari de la paperera de
Rosselló, davant de la falta
d’acord entre la banca i un fons
interessat en la compra de la
paperera desbarata el conveni
per a les prejubilacions de mig
centenar de treballadors, se-
gons va explicar ahir a SEGRE
el comitè d’empresa.

Per aquest motiu, ha prepa-
rat una reunió entre els treba-
lladors i els seus advocats per
a divendres vinent perquè el

gabinet jurídic els expliqui els
passos per continuar en la ne-
gociació amb l’empresa.

Segons el secretari del comi-
tè d’empresa d’Alier, JosepMa-
ria Bonilla, amb el concurs de
creditors s’esfuma el conveni
amb la Seguretat Social plan-
tejat per a mig miler de treba-
lladors amb una edat compre-
sa a partir dels 55 anys. D’altra
banda va manifestar que la
planta continua treballant amb
l’ERO de reducció de jornada
i amb la plantilla fent les rota-
cions pactades. Lamàquina tres

–dedicada a la producció de
sacs i bosses reciclades– con-
tinua parada a l’espera d’un
comprador. La presentació del
concurs és una mesura de pro-
tecció de la companyia per in-
tentar mantenir l’activitat del
GrupAlier, on treballen 142
persones, segons l’empresa. El
concurs comporta la posada en
marxa d’un pla de viabilitat per
continuar amb la producció i
salvar 70 llocs de treball com a
últim recurs per evitar el tan-
cament de la fàbrica de Rosse-
lló.

❘LLEIDA ❘ El pla de liquidació de
la CooperativaAgraria y Ga-
nadera del Pirineo (Copiri-
neo) va complir ahir el termi-
ni previst per presentar al·le-
gacions, amb la qual cosa, al
no haver-se’n registrat cap, les
ofertes previstes en el pla per
trossejar els béns de l’empre-
sa, presentades per una firma
especialitzada en el reciclat-

ge de maquinària i per la So-
ciedad Cooperativa Láctea
delAltoaragón, són a cinc di-
es hàbils de convertir-se en
definitives.

El pla de liquidació esta-
bleix que aquest període de
temps ha de servir perquè
una tercera empresa pugui
presentar una oferta que mi-
llori les ja presentades.

Cinc dies per evitar que
es trossegi Copirineo

EMPRESESCRISI

ICG inverteix dosmilions a créixer a Torrefarrera
❘ TORREFARRERA ❘ ICG Software inverteix 2 milions d’euros en
una planta contigua a les seues actuals instal·lacions aTorre-
farrera amb 1.500 metres quadrats nous. Reforçarà la pro-
ducció de la màquina de venda CashDro.

Ajuda als treballadors de CultiusMicològics

❘ LLEIDA ❘Amb motiu de Sant Jordi, ICV Lleida ha fet una cri-
da perquè la gent entregui llibres nous o de segona mà en
bon estat en la parada que la formació ecosocialista situarà
a la plaça de la Sal, els beneficis dels quals aniran desti-
nades a les famílies dels treballadors acomiadats de l’empre-
sa Cultius Micològics deTorregrossa.

CatalunyaCaixa ven tres carteres de crèdits fallits

❘ BARCELONA ❘ CatalunyaCaixa ha tancat un acord per a la ven-
da aAiqon Capital de tres carteres de crèdits fallits i total-
ment proveïts amb un perímetre global de 1.480milions d’eu-
ros, segons va informar ahir en un comunicat.

El Govern nomena elsmembres del Ctesc

❘ BARCELONA ❘ El Govern va fer efectiu ahir el nomenament dels
membres del Consell deTreball Econòmic i Social de Cata-
lunya per als pròxims quatre anys. Un dels representants del
sector de l’economia social serà Joan Segura, proposat per
la Confederació de Cooperatives de Catalunya.

MERCATS

LLOTJADEREUS

22 D’ABRIL DEL 2014

Producte Cot. Dif. Unitat

AUS
Pollastre blanc 1,34 = €/kg
Pollastre groc 1,31 = €/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 0,42 = €/kg
Gall 0,18 = €/kg
CONILLS
Conill jove 1,90 = kg viu
Conill adult 0,50 = kg viu
CORDERS
Extra -12,5 kg 6,94 = €/kg
Primera -12,5 kg 6,64 = €/kg
Extra 12,5-15 kg 6,76 = €/kg
Primera 12,5-15 kg 6,46 = €/kg
PORCÍ D’ENGREIX
PORC
Grassos pas. pes 1,330 = €/kg
Del país 1,360 = €/kg
Races pures 1,380 = €/kg
GARRÍ
14-15 kg recollida 48,45 = unitat
14-15 kg partida 57,56 = unitat
BOVÍ
VEDELLA
Extra 4,58 = €/kg
Primera 160-200 kg 4,49 = €/kg
VEDELL
De 190 a 200 kg 4,22 = €/kg
De 220 a 250 kg 4,19 = €/kg
Creuat color
De 220 a 250 kg 4,26 = €/kg
De 250 a 280 kg 4,23 = €/kg

OUS BLANCS I ROSSOS
(XL) Súper 1,50 = dot.
(L) Grans 1,27 = dot.
(M) Mitjans 1,19 = dot.
(S) Petits 1,05 = dot.
AMETLLES EN GRA
Comuna 6,00 - €/kg
Llargueta 6,70 - €/kg
Marcona 7,90 - €/kg
Mollar 6,00 - €/kg
Mallorca 6,00 - €/kg
AMETLLES EN CLOSCA
Mollar 1,55 = €/kg
Rofes 1,50 = €/kg
Pelones 3,50 = €/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

1 D’ABRIL DEL 2014

Producte €/Tm

CEREALS I LLEGUMINOSES
Panís CE 196,00
Panís importació 190,00
Blat panificable 224,00
Blat farratger s/c/d 218,00
Blat farratger s/c/o Tarr. disponible 225,00
Sorgo importació s/c/o Tar. 204,00
Sègol s/c/o Tarr. s/c
Ordi 64 PE CE s/c/d 188,00
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 185,00
FARINES I TORTÓS
Soja nacional 47% 490,00
Soja importació 47% 490,00
Gira-sol 28/30% Profat 170,00
Gira-sol 34% prot. disponible 252,00
Colza importació 00 34/36% Profat 314,00
Farina de peix nac. 60% granel 880,00
Farina de peix Xile Sup. 70% 1.315,00
Farina d’alfals 165,00
SEGÓ
De blat fins 163,00
VARIS
Polpa seca remolatxa g. pèl·lets 238,00
Llet en pols descremada 2.930,00
Sèrum de llet esprai import. 60/10 E. 795,00
Sèrum de llet esprai nac. 70/12 E. 1.005,00
Greix importació 3r/5è 675,00
Greix nacional 3r/5è 675,00
Llard 1a 715,00
Llard 2a 695,00
Oli de palma 723,00
Oli de soja 697,00
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) 9.010,00
Ametlla gra (Marcona) 12.700,00
Ametlla gra (comuna) 9.770,00
Pinyons gra (Catalunya) 44.000,00

LLOTJADEBELLPUIG

DEL 14 AL 20 D’ABRIL

Producte Cot. Dif. Unitat

AUS

Pollastre Broiler blanc 1,34 = kg viu

Pollastre Broiler groc 1,31 +0,05 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 0,42 = kg viu

Gall 0,18 = kg viu

Pollastre sacrif. blanc 2,20 = kg can.

Pollastre sacrif. groc 1,95 +0,07 kg can.
CONILLS
Conill viu 1,90 = kg viu
CORDER

De 19 a 23 kg 3,40 = kg viu

De 23 a 25 kg 3,15 = kg viu

De 25 a 27 kg 3,00 = kg viu

De 27 a 29 kg 2,80 = kg viu

De 29 a + 2,60 = kg viu
OVELLA
Primera 0,60 =
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 6,00 11,00

Producte Cot. Dif. Unitat

CLAS. EUROPEA OUS BLANCS I ROSSOS
(XL) +73 0,97 = dot.
(L) 73-63 0,77 = dot.
(M) 63-53 0,72 = dot.
(S) 53 a - g 0,54 = dot.

Varietat/Calibre MÍN. MÀX.

AGRICULTURA

PRÉSSEC ROIG

73+ – –

PRÉSSEC GROC

73+ – –

NECTARINA BLANCA

61-67 – –

Varietat/Calibre FN AC

PERA BLANQUILLA

58+ 0,60-0,65 –

PERA CONFERENCE

60+ 0,45-0,55 –

POMA GOLDEN

70+ 0,30-0,40 –

POMA GOLDEN SUPREME

75+ 0,40-0,55 –

POMA FUJI

70+ 0,45-0,50 –

POMA ROJA AMERICANA

70+ 0,35-0,45 –


