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JARC xifra en 10 milions setmanals
les pèrdues del porcí a Lleida
p.
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L’Íbex 35 rebota un 0,7% i avança un
0,25% al novembre
p.
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CRISI TRIBUNALS

Vuit persones s’acullen a la ‘llei
de segona oportunitat’ a Lleida

UP rep 93.000 euros
per formar aturats

Permet quitacions i donar per conclosos almenys part dels seus deutes || Els jutges
adverteixen de la baixa utilització al ser una norma confusa i per desconeixement
ÍTMAR FABREGAT

X. SANTESMASSES/E.M.M.

❘ LLEIDA ❘ La llei de segona oportunitat va ser creada com un instrument que estableix el dret
que té el deutor, sigui una persona física, un empresari o un
consumidor, de sol·licitar que li
siguin condonats part dels seus
deutes, sota condicions, entre
les quals que hagi actuat de bona fe.
Tanmateix, es tracta d’una
llei “confusa i sobre la qual existeix un alt grau de desconeixement”, segons va afirmar ahir
a Lleida José María Fernández
Seijo, titular del Jutjat Mercantil
número 3 de Barcelona, durant
unes jornades sobre concursos
de creditors organitzades pel

Col·legi d’Economistes. Al seu
torn, el titular del Mercantil de
Lleida, Eduard Enrech, va explicar que a la província calcula
que es podrà aplicar aquest sistema a unes vuit persones, sobre
un total de 120 estimades a tot
Catalunya al llarg d’aquest any.
Normatives similars de segona oportunitat suposen 150.000
casos anuals a França, 250.000
a Alemanya o uns dos milions
als EUA. Enrech va afirmar que
“a Espanya no hi ha una cultura concursal i que és necessari

L’Euríbor marca un altre
mínim al novembre
❘ MADRID ❘ L’Euríbor a 12 mesos
ha tancat el novembre en el
0,079%, marcant un nou mínim històric i situant-se per
primera vegada per sota del
0,1%. Les hipoteques s’abaratiran de mitjana 166 euros
anuals.

Prevenció contra una
mala herba al panís
❘ LLEIDA ❘ La conselleria d’Agricultura ha creat un comitè
tècnic de seguiment amb
actuacions de prevenció del
Teosinte, una nova mala herba del panís, que ha causat
greus danys en altres zones
del món.

ANTIGA INDOX

Primeres reunions a
Anglesola per a la tornada
a la producció el gener
de l’any vinent

❘ LLEIDA ❘ La directora del SOC,
Maria Carme Duch, i el coordinador d’Unió de Pagesos,
Joan Caball, van firmar ahir
un conveni de col·laboració
pel qual el sindicat disposarà
de 93.000 euros per orientar,
formar i inserir laboralment
aturats al sector agrari.

Reunió del comitè de
seguiment del PDR
Miquel Àngel Alonso i Eduard Enrech, ahir durant les jornades sobre concursos de creditors.

conèixer les eines per sortir del
pou”. La llei de segona oportunitat, de fet, necessita que el
deutor presenti un concurs de
creditors i la liquidació de tots
els béns.
Enrech va afirmar que aquest
any el volum de concursos de
creditors presentats a la província ha caigut entre un 38 i
un 39%.
D’altra banda, Seijo, titular
encarregat del concurs de creditors de l’antiga Indox, va dir que
els extreballadors tindran prefe-

rència a l’hora d’incorporar-se a
l’empresa que ha aconseguit els
actius de la companyia en liquidació i pels quals, va recordar,
ha abonat més de 3 milions d’euros. Les instal·lacions d’Indox
d’Anglesola van veure ahir els
primers moviments. Membres
d’Indox Spain Energy es van
reunir a la fàbrica amb l’objectiu
de deixar preparades les instal·lacions per tal de començar
la producció de cisternes per a
camions a començaments de
l’any vinent.

Així mateix, aquesta setmana està previst que es dugui a
terme el canvi de titularitat de
l’empresa, així com també els
diferents tràmits administratius
necessaris per poder començar
la producció.
La notícia,
a Lleida TV

Vegeu el vídeo al
mòbil amb el codi.

❘ BARCELONA ❘ La directora general de Desenvolupament
Rural d’Agricultura, Esther
Peña, va presidir ahir la primera reunió del comitè de seguiment del PDR 2014-2020,
que en aquesta edició tindrà
més representants.

Andbank, millor entitat
de banca privada
❘ BARCELONA ❘ Andbank ha estat reconeguda com a millor
entitat de banca privada a
Andorra per part de les revistes Global Finance i The
European.

ICG

ENERGIA GASOLINES

El consum de carburants segueix a
Lleida a la baixa i es recupera a Espanya
❘ LLEIDA ❘ El consum de carburants va tornar a caure el mes
de setembre a la província de
Lleida respecte a les mateixes dates de l’any passat. En
concret, el descens va ser d’un
5,81% en el cas de la gasolina
de 95 octans, mentre que en
el gasoil A la reducció va ser
d’un 2,79%.
Al seu torn, el consum de
combustibles d’automoció (gasolina i gasoil) a Espanya va
créixer un 1,3% durant el mes

d’octubre respecte al mateix
mes del 2014, fins als 2,27 milions de tones, de manera que
encadena onze mesos a l’alça,
segons l’avanç provisional de
consum que facilita la Corporació de Reserves Estratègiques de Productes Petrolífers
(Cores).
Els gasoils d’automoció, amb
1,87 milions de tones (+1,7%),
van registrar increments respecte a l’octubre de l’any passat, mentre que van disminuir

les gasolines, amb 396.000
tones (-0,6%). En l’acumulat
anual, els consums de tots dos
combustibles augmenten tant
en el cas dels gasoils d’automoció (+3,9%) com en les gasolines (+0,5%).
A l’octubre es va incrementar també el consum de gasos
liquats procedents del petroli
(GLP), que va créixer un 1,9%,
mentre que van caure el dels
fuels (-17,8%) i querosens
(-5,4%).

ICG, present a la major fira d’Israel ■ CashDro Israel, de la llei-

datana ICG, participa en la fira anual Veidat Hakenyonim, el
principal saló del sector del Retail, les franquícies i els centres
comercials d’Israel.
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MERCATS

RAMADERIA CRISI

JARC calcula que el porcí de Lleida
perd uns 10 milions setmanals

LLOTJA DE VIC
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Classe

SEGRE

Dif.

Súper

3,89

=

Extra

3,78

=

Primera

3,51

=

Segona

3,35

=

VEDELL FINS A 350 KG CANAL
Súper

3,97

=

Extra

3,81

=

Primera

3,59

=

Segona

3,44

=

FRISONS DE MÉS DE 211 KG CANAL
Primera

3,36

Segona

3,30

=
=

Tercera

2,04

=

FRISONS DE FINS 210 KG CANAL
Primera

3,35

Segona

3,16

=
=

Tercera

1,80

=

VEDELLA DE 261300 KG CANAL
Súper

3,94

+0,05

Extra

3,74

+0,05

Primera

3,68

+0,05

Segona

3,35

+0,05

Tercera

2,69

+0,05

VEDELLA DE 221260 KG CANAL
Súper

4,11

+0,05

Extra

3,91

+0,05
+0,05

Primera

3,80

Segona

3,50

+0,05

Tercera

2,72

+0,05

VEDELLA DE 180220 KG CANAL

Imatge d’una granja de porcí de la comarca del Pla d’Urgell.

abans de final d’any per superar
la situació de saturació i baixos
preus que arrossega el mercat
després d’una pèssima gestió
de l’emmagatzemament privat
de principis del 2015. En aquest
sentit, demanem a la UE que
quan la carn de porc emmagatzemada surti al mercat ho
faci de forma escalonada per no
pressionar a la baixa els preus

del moment”, va explicar el
responsable sindical del sector porcí, Jaume Bernis.
A més, reclama al ministeri
d’Agricultura reforçar les negociacions bilaterals amb Rússia
per procurar una reobertura
del seu mercat. També advoca
per treballar per reduir els costos de producció, mitjançant el
foment de la generació d’ener-

gia a les pròpies explotacions
porcines.
Després de l’alimentació, el
capítol energia-gestió és el que
més pes té en els costos totals
de producció d’un quilo de carn
de porc (23 per cent sobre el
total). Finalment, Jaume Barnis advoca per posar en marxa
programes de promoció que potenciïn el consum.

COOPERATIVES ANIVERSARI

Homenatge a
la cooperativa
d’Ivars d’Urgell
en el centenari

EDGAR ALDANA

Súper

4,19

+0,05

Extra

3,95

+0,05
+0,05

Primera

3,83

Segona

3,56

+0,05

Tercera

2,70

+0,05

VACA
Súper

2,97

-0,10

Extra

2,81

-0,10
-0,10

Primera

2,40

Segona

1,90

-0,05

Tercera

1,45

-0,05

1,25

-0,05

Industrial

BOVÍ VIU UNITAT 15 DIES
Frisó
Creuat

40/90

=/=

100/230

=/=

PORCÍ
Segona canal

1,284/1,296 -0,016

Garrí escorxador

17,00/19,00 +1,00

Garrí gran partida

31,50/33,00 +1,00

MERCOFRAGA
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Varietat/Calibre

€/Kg

PRÉSSEC
Groc 67+

–

Roig 67+

–

NECTARINA

Acte amb unes
250 persones
❘ IVARS D’URGELL ❘ La cooperativa
d’Ivars d’Urgell va celebrar ahir,
dins dels actes amb motiu del
seu centenari, un homenatge
a una seixantena de membres
d’antics consells rectors de l’entitat, entre altres, en una celebració que va comptar amb la
participació d’unes 250 persones. També van rebre plaques
commemoratives els expresidents de la cooperativa del Pla
d’Urgell.
El director general d’Economia Social i Cooperativa de la
Generalitat, Xavier López, va
destacar la utilitat del món cooperatiu i la importància que
continuï innovant per adaptar
el model i la producció a les no-

Euros

ANOLL A PARTIR DE 351 KG CANAL

Estima uns números rojos de 3.870 euros per a una explotació mitjana || Apressa
la UE que posi en marxa ja mesures excepcionals com l’emmagatzemament
❘ LLEIDA ❘ L’organització agrària
JARC-COAG calcula que una
explotació mitjana de porcí
perd en l’actualitat uns 3.870
euros setmanals, que en el cas
de la província de Lleida elevaria l’import total del sector
per sobre dels deu milions d’euros. En concret, fa el càlcul per
a una granja amb 500 mares
i assegura que ja són vuit les
setmanes de pèrdues perquè
els costos de producció, que
calcula en 1,12 euros per quilo viu de carn, són superiors a
les cotitzacions.
El tauler de Mercolleida
acumula quinze setmanes de
descensos i JARC afirma que
des de l’agost, els ramaders han
patit un descens del 24% en el
preu del porc viu.
L’última cotització de Mercolleida és de 0,96 euros per quilo. JARC afirma que els escorxadors vénen descomptant uns
5 cèntims del preu de tauler.
En aquest sentit, JARC-COAG reclama a la Unió Europea
l’aprovació immediata de l’emmagatzemament privat temporal de la carn de porc en la
reunió del Comitè de Gestió
prevista per a avui.
“Lamentablement s’arriba
tard. Hi ha hagut falta de previsió i lentitud per part de la
Comissió Europea. Tanmateix,
esperem que l’activació de l’emmagatzemament tingui efectes
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Groga 67+

–

Blanca 67+

–

PARAGUAIÀ
67+

–

PERA
Llimonera 60+

–

Blanquilla 58+

0,45-0,55

Conference 60+

0,55-0,65

Alexandrina 65+

0,40-0,45

Ercolini 50+

–

Flor d’hivern 75+

–

POMA
Grup golden 70+

–

Gala 70% color 70+

–

Golden supreme 70+

Un moment de la celebració duta a terme ahir a la cooperativa d’Ivars d’Urgell.

ves demandes de la societat. Per
la seua part, el director d’Alimentació, Qualitat i Indústries
Agroalimentàries de la conselleria d’Agricultura, Joan Girona, va remarcar així mateix la

importància del sector agroalimentari i la seua aportació al
PIB a Catalunya.
Durant l’acte, els assistents
van poder visitar les obres de la
nova bàscula i el pàrquing que

està construint la cooperativa,
que està previst que s’inaugurin
el 2016. La celebració d’ahir va
comptar, entre altres, amb els
alcaldes d’Ivars, la Fuliola, Castellserà i Torregrossa.

0,38-0,42

Golden delicious 70+

–

Grup gales 60% color 70+

0,40-0,45

Roges americanes 70+

0,38-0,42

Fuji 70+

0,50-0,60

Granny Smith 70+

–

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

