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CaixaBank, UGT i CCOO 
estableixen el calendari 
per negociar l’ERO

laboral entitats bancàries

❘ barcelona ❘ La direcció de Cai-
xaBank i els representants 
d’UGT i CCOO van acordar 
ahir el calendari de reunions 
per negociar l’ERO que l’em-
presa financera vol aplicar 
sobre un total de 2.000 em-
pleats en el marc del nou Pla 
Estratègic 2019-2021. En con-
cret, es reuniran els propers 
tres dijous de gener per con-
tinuar amb la negociació. La 
segona reunió serà el dijous 
17 de gener. El d’ahir va ser la 
primera de les trobades que 
representants sindicals i di-
rectius de l’entitat mantenen 
sobre l’ERO, que provocarà 
el tancament de 821 sucursals 
urbanes. Els representants sin-
dicals van sol·licitar una tau-
la de negociació col·lectiva no 
sotmesa a terminis legals, se-

gons va fer constar CCOO en 
un comunicat. 

D’altra banda, també van 
exigir a l’entitat que retiri de 
la negociació els articles que 
permetrien l’“aplicació unila-
teral” de l’ERO en cas que no 
hi hagi un acord entre treballa-
dors i empresa financera. Així 
mateix van exigir a la direcció 
de CaixaBank saber quines 
mesures pretén aplicar sobre 
els empleats.

Encara no es coneixen les 
dades de quines oficines es 
veuran afectades en concret 
ni quins treballadors es veu-
ran afectats per l’ERO, però 
Ricard Ruiz, representant 
de CCOO, va afirmar a SE-
GRE que aquestes dades es 
preveuen de cara a pròximes 
reunions.

Ghosn, acusat de dos 
nous càrrecs pel Japó
❘ tòquio ❘ La justícia nipona va 
acusar ahir de dos nous càr-
recs l’expresident de Nissan 
Carlos Ghosn per suposada 
mala conducta financera. El 
directiu no va acudir ahir a 
l’interrogatori per malaltia.

El 2 d’abril comença la 
declaració de la renda
❘ maDriD ❘ La campanya de la 
renda i patrimoni de l’exerci-
ci 2018 començarà el 2 d’abril 
i s’acabarà l’1 de juliol, se-
gons va publicar ahir l’Agèn-
cia Tributària.

Lidl no comercialitzarà 
plàstics d’un sol ús
❘ maDriD ❘ Lidl eliminarà tots 
els articles de plàstic d’un sol 
ús aquest any als supermer-
cats espanyols, segons va in-
formar ahir l’empresa, que 
ja va suprimir les bosses de 
plàstic en les seues línies de 
caixes.

la borsa

L’Ibex-35        
manté els   
8.800 enters
n L’Ibex-35 va tancar la jor-
nada d’ahir amb una pujada 
del 0,38%, cosa que ha portat 
el selectiu a situar-se en els 
8.856,8 enters, en una jorna-
da en què les converses entre 
els Estats Units i la Xina per 
aconseguir una treva comer-
cial van continuar registrant 
avenços.

D’aquesta forma, el se-
lectiu madrileny va acon-
seguir mantenir-se sobre la 
cota psicològica dels 8.800 
punts, després de conèixer-se 
també les actes de la Reserva 
Federal (Fed) nord-america-
na, dividida en relació amb si 
hauria de continuar apujant 
els tipus d’interès o si hauria 
de frenar els increments del 
preu del diner.

més informació a
www.segre.com/economia

elS que méS pugen

títol Preu (€) % Var.

berKeleY 0,2990 63,84

ren m. s/a 0,7390 10,13

borGes bain 4,0000 7,53

coDere 4,1000 6,49

oHl 0,8380 5,36

elS que méS baixen

títol Preu (€) % Var.

D.felGuera 0,0142 -6,58

Dia 0,4218 -6,10

PescanoVa 0,5448 -5,12

airtificial 0,1508 -3,95

eZentis 0,5450 -3,02

elS méS actiuS

títol Volum

ba.santanDer 153.222,32

iberDrola 116.186,57

rePsol 93.029,89

telefonica 90.071,25

bbVa 80.744,33

Ibex-35
8.856,80      0,38%
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classe €/ kg tend.-Var.
Mascles MenYs De 280 kg canal
e 3  (=) 4,18 =
u  3  (=) 4,05 =
r  3 (=) 3,81 =
o  3 (=) 3,42 =
Mascles De 281/320 kg canal
e 3 (=) 4,15 =
u  3 (=) 4,03 =
r  3 (=) 3,79 =
o  3 (=) 3,39 =
Mascles De 321/370 kg canal
e  3 (=) 4,10 =
u  3 (=) 3,95 =
r  3 (=) 3,76 =
o  3 (=) 3,31 =
Mascles MÉs De 371 kg canal
e  3  (=) 4,06 =
u 3 (=) 3,86 =
r  3  (=) 3,70 =
o  3 (=) 3,23 =
FeMelles De 180/220 kg canal
e 3 (=) 4,46 =
u 3 (=) 4,29 =
r 3 (=) 4,06 =
o 3 (=) 3,83 =
FeMelles De 221/260 kg canal
e 3 (=) 4,42 =
u  3 (=) 4,18 =
r 3 (=) 3,99 =
o 3 (=) 3,76 =
FeMelles De 261/300 kg canal
e 3 (=) 4,41 =
u 3 (=) 4,17 =
r 3 (=) 3,99 =
o 3 (=) 3,75 =
FeMelles MÉs De 301 kg canal
e 3 (=) 4,41 =
u 3 (=) 4,17 =
r 3 (=) 3,99 =
o 3 (=) 3,74 =
bestiar FrisÓ Fins a 220 kg canal
o 3 (+) 3,49 =
o 3 (=) 3,47 =
o 3 (-) 3,41 =
bestiar FrisÓ Des De 220 kg canal
o 3 (+) 3,61 =
o 3 (=) 3,58 =
o 3 (-) 3,52 =
Mascles ViUs sacriFici
selecte 2,45/– 0,05
creuat 1a 2,33/2,39 0,03
creuat 2a 2,15/2,23 0,03
montbeliard-simment 1,94/2,00 0,04
frisons 1,72/1,83 =
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 €/ kg viu Dif.
corDers
De 19-23 kg 3,14 -0,13
De 23,1-25,4 kg 3,00 -0,13
De 25,5-28 kg 2,84 -0,13
De 28,1-34 kg 2,68 -0,13
De més de 34 kg 2,54 -0,13
oVelles escorxaDor 
Primera 0,60 =
segona 0,40 =
Porcí D’engreix 
selecte 1,060 =
normal 1,040 =
Gras 1,020 =

classe Unitat Dif.
garrins
Garrí país 16 a 18 kg 38,00 =
importació 20 a 22 kg 44,00 =

Producte cotització Dif.
alFals
en rama 1a a 122-127 =
en rama 1a b 110-120 =
en rama 2a 80-90 =
en rama 3a 70-75 =
granUlat alFals
16/18% proteïna 198,00 =
15/16% proteïna 180,00 =
bales deshidratades 1a 203,00 =
bales deshidratades 2a 183,00 =
cereals
Panís 181,00 1
ordi (64k/hl) 196,00 =
blat pinso 207,00 2
blat panificable 215,00 2
Veça sativa r2 0,00 =
Veça pinso  0,00 =
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classe €/kg Var.
Porcí canal
segona (rend. 76%) 1,363/1,369 -0,003

a majoristes  €/kg amb taxa Var.
llonzes de Girona 2,83/2,86 =
llom canya 3,50/3,53 =
costella 3,63/3,66 =
filet 4,88/4,91 =
cap de llom 3,08/3,11 =

Producte a fabricants €/kg amb taxa Var. 
Pernil red. clas. 2,29/2,32 =
Pernil red. magre (fi) 1,69/1,72 =
Pernil dolç 1,78/1,81 =
Pernil dolç 4D (86%) 2,06/2,09 =
espatlla sense pell 1,45/1,48 =
espatlla dolç 4D (74%) 1,95/1,98 =
cansalada quadre 2,44/2,47 =
bacó sense os 2,87/2,90 =
magre 85/15 / =
magre 70/30 / =
Papada sense pell 1,68/1,71 =
cansalada sense pell 1,03/1,06 =

mercats

m. gateu
❘ lleiDa ❘ La nova junta directiva 
de l’associació Clúster de l’Oli 
de Catalunya va aprovar ahir, 
a la seu de GlobaLleida, el seu 
pressupost per al 2019, xifrat 
en 140.000 euros i amb què fi-
nançarà projectes relacionats 
amb la projecció mundial de 
la seua producció. Ramon Bar-
rull, president de l’associació i 
membre de la Cooperativa La 
Granadella, va posar èmfasi 
en el pla d’internacionalització 
de l’oli lleidatà que ja van ini-
ciar amb la creació del clúster, 
però que aquest any pretenen 
continuar ampliant amb més 
inversió i productors.

La marca Suotempore és la 
protagonista d’aquest progra-
ma, de la qual el 2018 es van 
etiquetar més de 3.000 botelles 
que compten amb segells de 
qualitat i premis internacio-
nals. Creada de forma conjunta 
per Nousegons, Oli Soleil, Raig 
d’Arbeca i la Cooperativa La 
Granadella, Suotempore s’ins-
tal·la en el nínxol dels olis prè-
mium amb vistes a un mercat 
mundial. 

Aquest oli dóna “prestigi i 
identitat pròpia a l’oli lleida-
tà”, segons va afirmar Josep 
Maria Barrufet, responsable 
dels projectes sectorials de Glo-
baLleida. De fet, “cada botella 
de producte inclou la firma del 
productor, permetent no només 
donar nom al suc d’oliva de la 

província, sinó també als pro-
ductors de la zona”, va explicar 
Barrull.

Aquesta reunió va ser la pri-
mera dirigida per la junta nova 
junta, presentada el setembre 
del 2018, on també es va pre-
sentar el balanç de l’exercici 
2016-2018. En el seu primer 
any d’activitat, l’associació 
agrupava cinc productors d’oli 
lleidatans. 

Aquesta xifra ha crescut el 
2018, arribant a un total de 14 
associats. Aquests nous socis i 
inversions en els projectes del 
clúster han permès, segons Jo-
sep Maria Barrufet, “contribuir 
a augmentar el pressupost per 

al 2019. En concret, més del 
doble respecte a l’anterior: de 
70.000 euros a 140.000”. Amb 
aquest, el clúster busca ampliar 
la cartera d’associats i esten-
dre’s a tot Catalunya, a banda 
de desenvolupar projectes en 
cinc vies: mercats exteriors, sa-
lut i alimentació i millora dels 
processos interns i de produc-
ció de cada empresa.

El Clúster de l’Oli aposta per 
la seua internacionalització
A través de la marca prèmium Suotempore || l’associació, que 
agrupa catorze productors, invertirà 140.000 euros el 2019
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imatge de la reunió del clúster de l’oli de catalunya, ahir.

GloballeiDa

sector oleícola,  
a lleida tV

Vegeu el vídeo al 
mòbil amb el codi.

df8158a7a2fb446a337f52c0dc7cc24b16840


