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Demanen apujar els sous 
almenys el 3,1% el 2018
❘ MADRID ❘ Els sindicats i la pa·
tronal van començar a nego·
ciar ahir un acord de negoci·
ació col·lectiva per al 2018 i 
2019. Tant UGT com CCOO 
exigeixen als empresaris una 
pujada de salaris d’almenys 
el 3,1% el 2018. No obstant, 
la CEOE proposa un incre·
ment d’entre l’1,5% i el 2% 
aquest any.

“Preocupació” pel 
tancament de nuclears
❘ MADRID ❘ El ministeri d’Ener·
gia va mostrar ahir la seua 
“preocupació” davant de la 
possibilitat que els operadors 
de centrals nuclears no sol·
licitin renovar les seues lli·
cències. Així, es “tem” que 
els tancaments poguessin 
provocar una pujada en el 
preu de l’electricitat. Per ai·
xò, l’Executiu central prepa·
ra una normativa que reguli 
el tancament de centrals de 
generació elèctrica.

El BCE manté els tipus 
d’interès en el 0%
❘ FRANKFURT ❘ El Banc Central 
Europeu va mantenir ahir els 
tipus d’interès en el 0% i va 
assenyalar la possibilitat de 
prolongar els estímuls mone·
taris a la zona euro més enllà 
del setembre. Això amb l’ob·
jectiu d’impulsar la inflació, 
que no ha pujat malgrat el 
creixement econòmic.

Els empleats afectats 
per ERO baixen un 38,2%
❘ MADRID ❘ El nombre de treba·
lladors afectats per ERO va 
descendir un 38,2% en els 
11 primers mesos del 2017, 
en comparació amb el ma·
teix període de l’any anterior. 
En total, van ser 46.194 els 
afectats. Per sectors, la ma·
joria pertanyien al terciari, 
malgrat un descens del 17% 
en aquest àmbit respecte al 
2016. La major caiguda in·
teranual la va tenir la indús·
tria, amb un 51,5% menys.

n El sector vitivinícola de les 
comarques de Lleida s’ha fixat 
com a meta millorar la compe·
titivitat i aprofundir en el re·
coneixement del seu producte. 
Per això, les línies d’actuació 
prioritàries que s’han fixat 
són millorar l’ecosistema tu·
rístic, incrementar el consum 
de vins de Lleida a la demar·
cació, crear i comunicar un 
relat conjunt del sector, així 
com augmentar la presència 
a Barcelona i revaloritzar el 
posicionament dels caldos llei·
datans al mercat. En aquest 
sentit, Oriol Oró, conseller 
delegat de GLOBALleida, va 

subratllar que el vi és “un pro·
ducte que es ven per sensaci·
ons i per emocions, vinculades 
a una terra”. Per això, va indi·
car la necessitat de “reforçar” 
el relat comú dels productors 
lleidatans i més encara en un 
sector vitivinícola “molt he·
terogeni”, com va reconèixer 
el responsable de projectes 
sectorials i territorials de 
GLOBALleida, Josep Maria 
Barrufet. Així, Barrufet va 
apuntar a la importància de 
definir “què són els vins de 
Lleida” per treballar tots en 
la mateixa direcció. 

Per la seua part, la secre·

tària tècnica d’Enoturisme 
de la Ruta del Vi, Annel Váz·
quez, va insistir que “treba·
llar les emocions” és clau per 
fomentar el turisme del vi a la 
demarcació i aconseguir la fi·
delització dels visitants. Igual·
ment, va proposar dissenyar 
packs de rutes enoturístiques 
per comarques.

Fixar un relat conjunt per fomentar l’enoturisme

I. CHIVA
❘ LLEIDA ❘ Les empreses lleidatanes 
del sector vitivinícola van factu·
rar el 2017 un total de 72,2 mi·
lions d’euros, segons un estudi 
impulsat per GLOBALleida i co·
finançat pel Servei d’Ocupació 
de Catalunya. A més, aquesta 
investigació va indicar que el 
volum de negoci d’aquestes com·
panyies ha augmentat “modera·
dament” en els últims cinc anys.

D’altra banda, la cinquante·
na de firmes de la demarcació 
van treure al mercat 7,9 milions 
de botelles, el preu mitjà de les 
quals va oscil·lar entre els 7 i els 
30 euros. 

Així mateix, el 71,9% del ra·
ïm collit es va destinar a l’ela·
boració de cava, mentre que la 
resta es va dedicar a elaborar 
vi. En aquest sentit, el total de la 
producció lleidatana de raïm va 
ascendir el 2017 a 30,2 milions 
de quilos.

No obstant, únicament el 
28% es va destinar a l’elaboració 
de productes de marca pròpia. 
El 70%, és a dir, uns 21 milions 
de quilos, es van transformar 
en vi primari, que després va 
ser venut a altres productors. La 
resta, un 2%, es va comercialit·
zar sense transformar.

Al capdavant
Els 38 cellers que integren la 

denominació d’origen Costers 
del Segre van aglutinar la pro·
ducció de 5,5 milions de bote·
lles, la qual cosa representa un 
69,6% del total de la demarca·
ció. A més, aquesta indicació 
protegida va sumar, la campa·
nya passada, 4.081 hectàrees 
de vinya i 525 viticultors. Així 
doncs, es van incrementar les 
terres productives respecte de 
la temporada anterior, la 2015·
2016, en un 1,08%.

El sector vitivinícola de Lleida ven 
per valor de 72,2 milions el 2017
Treuen al mercat 7,9 milions de botelles amb un preu mitjà d’entre 7 i 30  
euros per unitat || El 28% del raïm es destina a producció de marca pròpia

AGRICULTURA XIFRES

Oriol Oró, conseller delegat de GLOBALleida, ahir, durant la presentació de l’estudi.

ACN

La notícia,  
a Lleida TV

Vegeu el vídeo al 
mòbil amb el codi.
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Classe Euros kg Canal Tendència
MASCLES MENYS DE 280 KG CANAL
E 3  (=) 4,35 =
U  3  (=) 4,21 =
R  3 (=) 4,02 =
O  3 (=) 3,59 =
MASCLES DE 281/320 KG CANAL
E 3 (=) 4,31 =
U  3 (=) 4,17 =
R  3 (=) 4,00 =
O  3 (=) 3,58 =
MASCLES DE 321/370 KG CANAL
E  3 (=) 4,26 =
U  3 (=) 4,13 =
R  3 (=) 3,97 =
O  3 (=) 3,53 =
MASCLES MÉS DE 371 KG CANAL
E  3  (=) 4,24 =
U 3 (=) 4,06 =
R  3  (=) 3,89 =
O  3 (=) 3,45 =
FEMELLES DE 180/220 KG CANAL
E 3 (=) 4,58 =
U 3 (=) 4,39 =
R 3 (=) 4,19 =
O 3 (=) 3,97 =

Classe Euros kg Canal Tendència

FEMELLES DE 221/260 KG CANAL
E 3 (=) 4,52 =
U  3 (=) 4,26 =
R 3 (=) 4,07 =
O 3 (=) 3,86 =
FEMELLES DE 261/300 KG CANAL
E 3 (=) 4,50 =
U 3 (=) 4,25 =
R 3 (=) 4,07 =
O 3 (=) 3,82 =
FEMELLES MÉS DE 301 KG CANAL
E 3 (=) 4,48 =
U 3 (=) 4,25 =
R 3 (=) 4,07 =
O 3 (=) 3,79 =
BESTIAR FRISÓ FINS A 220 KG CANAL
O 3 (+) 3,62 =
O 3 (=) 3,60 =
O 3 (-) 3,56 =
BESTIAR FRISÓ DES DE 220 KG CANAL
O 3 (+) 3,73 =
O 3 (=) 3,71 =
O 3 (-) 3,66 =

Classe Cotització Dif.
MASCLES VIUS PER A SACRIFICI
Selecte 2,45/– =/–
Creuat 1a 2,40/2,43 =
Creuat 2a 2,30/2,31 =
Montbeliard-Simment 2,06/2,20 =
Frisons 1,80/1,97 =
VAQUES MENYS 300 KG CANAL
E  3  3,15 =
U  3  3,10 =
R  3  2,15 =
O  3  1,98 =
P  3  1,50 =
VAQUES MÉS 300 KG CANAL
E  3  3,30 =
U  3  3,25 =
R  3  2,90 =
O  3  2,20 =
P  3  1,50 =

Classe Euros kg Dif.
CORDERS
De 19-23 kg 3,03 -0,07
De 23,1-25,4 kg 2,89 -0,07
De 25,5-28 kg 2,73 -0,07
De 28,1-34 kg 2,57 -0,07
De més de 34 kg 2,43 -0,07

Classe Euros kg Canal Tendència
OVELLES ESCORXADOR 
Primera 0,60 =
Segona 0,40 =
PORCÍ ENGREIX 
Selecte 1,020 =
Normal 1,000 =
Gras 0,980 =
GARRINS
Garrí país 16 a 18 kg 40,00 1,00
Importació 20 a 22 kg 46,00 1,00

Producte Cotització Dif.
ALFALS
En rama 1a A 110-120 =
En rama 1a B 104-110 =
En rama 2a 70-80 =
En rama 3a 58-62 =
GRANULAT ALFALS
16/18 % proteïna 178,00 =
15/16 % proteïna 145,00 =
Bales deshidratades 1a 175,00 =
Bales deshidratades 2a 145,00 =
CEREALS
Panís 168,00 =
Ordi (64k/hl) 178,00 =
Blat pinso 185,00 =
Blat panificable 193,00 =
Veça sativa R2 0,00 =
Veça pinso 0,00 =
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A majoristes  €/kg  Pr. amb taxa Dif.
PORCÍ
Canal segona 1,309/1,315   -0,005
Llonzes Girona 2,60/2,63 2,63/2,66 =
Llom canya 3,17/3,20 3,20/3,23 =
Costella 3,60/3,63 3,63/3,66 =
Filet 4,70/4,73 4,73/4,76 =
Cap de llom 2,75/2,78 2,78/2,81 =

Producte a fabricants €/kg  Preu amb taxa Tend. 

Pernil red. clas. 2,32/2,35 2,35/2,38 =
Pernil red. mag. (F) 1,72/1,75 1,75/1,78 =
Pernil dolç 1,74/1,77 1,77/1,80 =
Pernil dolç 4D (86%) 2,01/2,04 2,04/2,07 =
Espatlla sense pell 1,53/1,56 1,56/1,59 =
Espatlla dolç 4D (74%) 2,07/2,10 2,10/2,13 =
Cansalada 2,46/2,49 2,49/2,52 =
Bacó sense os 2,89/2,92 2,92/2,95 =
Magres 85/15   =
Magres 70/30   =
Papada sense pell 1,45/1,48 1,48/1,51 =
Cansalada sense pell 0,90/0,93 0,93/0,96 =


