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La pujada de l’SMI incrementa els
costos de la fruita un 13% aquest any.
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L’Ibex-35 puja el 0,66% i avança
cap als 9.600 punts.
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Presentació d’un estudi per reforçar la competitivitat del porcí, ahir, a la Llotja de Lleida.

ERIC FISCHER

i. ch.
❘ LLEIDa ❘ “Si jutgem la realitat 
partint de la conjuntura ens 
estarem enganyant a nosaltres 
mateixos.” Amb aquestes pa-
raules, Eduard Ribas, de la con-
sultora Cluster Development, 
va advertir diverses desenes de 
productors porcins de Lleida i de 
la Franja de la necessitat d’estar 
preparats davant dels reptes que 
haurà d’afrontar el sector quan 
la Xina deixi la pesta porcina 
africana i davant de la reducció 
del consum de carn a Europa, 
que és el principal mercat exte-
rior per a lleidatans i aragone-
sos. En el marc de la presentació 
d’un estudi de GlobaLleida per 
reforçar la competitivitat del 
sector porcí, Ribas també va in-
sistir que aquest moment “dolç” 
de “bombolla” acabarà tard o 
d’hora, i que els productors no 
han de pensar que tornarà l’es-
cenari anterior. “Més aviat al 
contrari, ens trobarem amb el 
futur”, va sentenciar.

En sintonia amb les seues 

paraules, el conseller delegat 
de GlobaLleida, Oriol Oró, va 
avisar dels “corrents de fons” 
que haurà d’afrontar el sector. 
I és que Adriana Cantos, con-
sultora de la mateixa agència, 

GlobaLleida avisa de la bombolla 
del porcí i defensa el valor afegit
Insta els productors a preparar-se per quan la Xina superi la pesta porcina africana 
|| Subratlla que el consum de carn baixa a Europa, principal mercat
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va explicar que els xinesos són 
“compradors circumstancials”. 
“El nostre client tradicional és 
Europa”, una regió en la qual el 
consum de tota mena de carns, 
també de la de porc, anirà a la 
baixa en els propers deu anys. 
D’altra banda, el 56,7% del crei-
xement del consum de porcí al 
món fins al 2028 el concentrarà 
Àsia, i Llatinoamèrica aglutina-
rà el 21,4%.

Així mateix, va avisar que 
el consumidor europeu cada 
vegada està més conscienci-

at en aspectes com la salut, la 
protecció del medi ambient i el 
benestar animal, elements que 
condicionen els canvis d’hàbits 
de consum de les generacions 
més joves. 

Per aquest motiu, Cantos va 
apostar perquè els productors 
del territori incrementin el valor 
afegit de la venda de carn i es 
vinculin amb iniciatives lligades 
a les proteïnes vegetals i elabo-
rades en laboratori, el consum 
de les quals anirà augmentant 
segons ho facin les seues pro-

jeccions, malgrat que aquest 
continua sent reduït. I és que, 
tal com va subratllar la consul-
tora, “els nostres clients, que 
consumeixen hamburgueses de 
porc, ara també es mengen les 
hamburgueses vegetals”.

ProjeccionS
amèrica Llatina i Àsia 
concentren el 78,1% de la 
pujada del consum de carn 
de porc fins al 2028

Llum verda a retirar 
150.000 tones d’oli

AgRICulTuRA InSTITuCIonS

❘ bRuSSEL·LES ❘ La Unió Europea va 
autoritzar ahir la retirada de 
149.630 tones d’oli d’oliva de 
productors espanyols del mer-
cat a canvi d’una ajuda de 88 
cèntims per tona i dia. Aques-
ta quantitat multiplica per set 
la que s’havia permès emma-
gatzemar en les dos primeres 
licitacions. D’aquesta forma, ja 
són 170.909 tones les que s’han 
autoritzat a retirar del mercat 
des de Brussel·les. D’aquestes, 
el 95,6% correspon a la cate-

goria llampant i un 3,9 per cent 
a l’oli d’oliva verge. La resta és 
verge extra. 

En total, l’ajuda al sector de 
l’oli d’oliva espanyol és de 23,9 
milions d’euros. Així les coses, 
Luis Planas, ministre d’Agricul-
tura, va valorar positivament 
el resultat d’aquesta tercera li-
citació perquè contribuirà a la 
recuperació dels preus i a l’esta-
bilitat de mercat davant la ines-
tabilitat generada pels aranzels 
nord-americans.

La venda de cotxes d’ocasió a Lleida cau 
un 1,6% i tanca el 2019 amb 22.957

MoToR bAlAnç

❘ LLEIDa ❘ La comercialització 
de vehicles d’ocasió a Lleida 
va retrocedir un 1,6% l’any 
passat en comparació amb 
el 2018, segons les dades pu-
blicades ahir per la patronal 
de concessionaris Faconauto. 
D’aquesta forma, la demar-
cació va registrar un total de 
22.957 transferències de tu-
rismes i totterrenys al llarg del 
2019. Per contra, al conjunt de 
Catalunya, les vendes de vehi-
cles usats va repuntar un 2,97 

per cent i van assolir la xifra 
de 328.038 operacions.

En aquesta dada positiva hi 
va tenir molt a veure el bon 
comportament del mercat a 
les comarques de Barcelona. I 
és que en aquesta demarcació 
es van comercialitzar 227.217 
cotxes i totterrenys utilitzats, 
un 5,19% més que el 2018. Per 
la seua banda, igual que a Po-
nent, Pirineu i Aran, a Girona 
i a Tarragona va baixar la xi-
fra de transmissions d’aquesta 

classe d’utilitaris. També es va 
reduir el mercat a nivell esta-
tal, amb 2.094.725 unitats ve-
nudes, un 0,5% menys que el 
2018.

De deu anys o més
Amb tot, sis de cada deu 

vehicles d’ocasió comercialit-
zats el 2019 tenien més de deu 
anys. D’altra banda, les vendes 
d’usats procedents de conces-
sionaris ja representen el 20% 
del total.

en PriMerA PerSonA

Dolors Puyol
gEREnt gRup pREMIER pIgS

«Hem de 
potenciar el 
benestar animal»
z  Dolors puyol, gerent del 
grup premier pigs, manifes-
ta que “haurem de tecnificar 
més les nostres granges i po-
tenciar el benestar animal”, 
alhora que assenyala que, 
per “diferenciar el producte”, 
“potser hem de tenir un es-
corxador propi”.

Ramon Armengol
Coop. agRoaLIMEntÀRIES

«El consumidor 
vol saber que 
consumeix salut»
z Ramon armengol, repre-
sentant de Cooperatives 
agroalimentàries, subratlla 
la importància de fer saber al 
consumidor que consumeix 
un producte “sa, segur i sos-
tenible”. també advoca per 
reduir les emissions d’amoní-
ac del sector.

la notícia,  
a lleida TV

Vegeu el vídeo al 
mòbil amb el codi.

feef20269306a08d50fa949e7a61bfd416840 16840



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

https://totlleida.cat/globalleida-presenta-les-principals-estrategies-de-creixement-per-al-sector-porci/
https://totlleida.cat/globalleida-presenta-les-principals-estrategies-de-creixement-per-al-sector-porci/
https://totlleida.cat/globalleida-presenta-les-principals-estrategies-de-creixement-per-al-sector-porci/
https://totlleida.cat/globalleida-presenta-les-principals-estrategies-de-creixement-per-al-sector-porci/
https://totlleida.cat/globalleida-presenta-les-principals-estrategies-de-creixement-per-al-sector-porci/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://totlleida.cat/globalleida-presenta-les-principals-estrategies-de-creixement-per-al-sector-porci/
https://totlleida.cat/globalleida-presenta-les-principals-estrategies-de-creixement-per-al-sector-porci/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

(Del minut 00:17 al 1:58 i del minut 2:26 al 4:39) 

 

http://lleidatv.alacarta.cat/diaridenitnoticies/capitol/dimecres-29012020
http://lleidatv.alacarta.cat/diaridenitnoticies/capitol/dimecres-29012020
http://lleidatv.alacarta.cat/diaridenitnoticies/capitol/dimecres-29012020
http://lleidatv.alacarta.cat/diaridenitnoticies/capitol/dimecres-29012020
http://lleidatv.alacarta.cat/diaridenitnoticies/capitol/dimecres-29012020


 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ua1.cat/articles/277622/la-proteina-alternativa-i-les-noves-oportunitats-de-negoci-principals-linies-de-creixement-del-sector-porci-segons-globalleida
https://www.ua1.cat/articles/277622/la-proteina-alternativa-i-les-noves-oportunitats-de-negoci-principals-linies-de-creixement-del-sector-porci-segons-globalleida
https://www.ua1.cat/articles/277622/la-proteina-alternativa-i-les-noves-oportunitats-de-negoci-principals-linies-de-creixement-del-sector-porci-segons-globalleida


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.teleponent.cat/globalleida-presenta-les-principals-estrategies-de-creixement-per-al-sector-porci/
https://www.teleponent.cat/globalleida-presenta-les-principals-estrategies-de-creixement-per-al-sector-porci/
https://www.teleponent.cat/globalleida-presenta-les-principals-estrategies-de-creixement-per-al-sector-porci/
https://www.teleponent.cat/globalleida-presenta-les-principals-estrategies-de-creixement-per-al-sector-porci/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.teleponent.cat/globalleida-presenta-les-principals-estrategies-de-creixement-per-al-sector-porci/
https://www.teleponent.cat/globalleida-presenta-les-principals-estrategies-de-creixement-per-al-sector-porci/
https://www.teleponent.cat/globalleida-presenta-les-principals-estrategies-de-creixement-per-al-sector-porci/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.lleida.com/noticia_canal/globalleida-avisa-de-la-bombolla-del-porci-i-defensa-el-valor-afegit
https://www.lleida.com/noticia_canal/globalleida-avisa-de-la-bombolla-del-porci-i-defensa-el-valor-afegit
https://www.lleida.com/noticia_canal/globalleida-avisa-de-la-bombolla-del-porci-i-defensa-el-valor-afegit
https://www.lleida.com/noticia_canal/globalleida-avisa-de-la-bombolla-del-porci-i-defensa-el-valor-afegit


 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.segre.com/noticies/economia/2020/01/30/globalleida_avisa_la_bombolla_del_porci_defensa_valor_afegit_97802_1107.html
https://www.segre.com/noticies/economia/2020/01/30/globalleida_avisa_la_bombolla_del_porci_defensa_valor_afegit_97802_1107.html
https://www.segre.com/noticies/economia/2020/01/30/globalleida_avisa_la_bombolla_del_porci_defensa_valor_afegit_97802_1107.html
https://www.segre.com/noticies/economia/2020/01/30/globalleida_avisa_la_bombolla_del_porci_defensa_valor_afegit_97802_1107.html
https://www.segre.com/noticies/economia/2020/01/30/globalleida_avisa_la_bombolla_del_porci_defensa_valor_afegit_97802_1107.html


 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.segre.com/noticies/economia/2020/01/30/globalleida_avisa_la_bombolla_del_porci_defensa_valor_afegit_97802_1107.html
https://www.segre.com/noticies/economia/2020/01/30/globalleida_avisa_la_bombolla_del_porci_defensa_valor_afegit_97802_1107.html


20 COMARQUES | JUEVES 30 DE ENERO DE 2020

Vielha es 
solidaritza amb 
els afectats del 
temporal ‘Glòria’
L’Ajuntament de Vielha e Mija-
ran, reunit en sessió ordinària 
ahir, va mostrar la seva solida-
ritat amb els afectats del tem-
poral “Glòria”, que va patir una 
gran part de Catalunya. Els di-
versos grups municipals repre-
sentats al consistori van mos-
trar el seu suport, lamentant 
els episodis d’inundacions, on 
va haver-hi diversos morts i 
molts danys materials. 

El Solsonès es dota 
de més aparells per 
usos sanitaris a la 
comarca
El Centre Sanitari del Solsonès 
ha adquirit un otoscopi, un as-
pirador de fluids i tres aparells 
de Doppler. L’otoscopi subs-
titueix l’antic aparell, mentre 
que la resta d’equipaments mi-
lloraran la qualitat de l’assistèn-
cia. L’otoscopi permet les ex-
ploracions del conducte auditiu 
extern i el timpà per tal de de-
tectar les causes de símptomes 
com el dolor.

L’Estat encarrega l’estudi de 
millora global de l’N-230 entre  
el Túnel de Vielha i França
El Síndic d’Aran demana diàleg amb el territori
L’estudi dels possibles 
traçats per millorar la 
seguretat viària en aquest 
tram de la carretera N-230 
descarta finalment la 
construcció d’un gran túnel 
sota el bosc de Baricauba.

Vielha
CARME QUINTANA
El Síndic de la Val d’Aran, Paco Bo-
ya, ha informat que recentment el 
Ministeri de Transport i Mobilitat 
ha publicat l’ordre per començar 
a redactar l’estudi dels diferents 
traçats possibles per millorar el 
tram de la carretera N-230 entre 
la boca nord del Túnel de Vielha i 
la frontera amb França.

Segons Boya, l’estudi busca 
aconseguir el traçat que tingui 
menys impacte mediambiental a 
la Val d’Aran i que a la vegada si-

gui el més eficient pel que fa a la 
mobilitat.

L’estudi també incorporarà 

quina solució es planteja pel tram 
que discorre pel terme municipal 
de Vielha, descartant passar per 

la part solana de la localitat, és a 
dir, per la banda est, pel gran im-
pacte que suposaria.

També es descarta construir 
un gran túnel sota el bosc de Ba-
ricauba. Pel que fa al Baish Aran, 
el Síndic defensa que es cons-
trueixen variants al seu pas per 
Bossòst i Les. “Demanem que hi 
hagi diàleg amb el territori”, va 
afirmar el Síndic, en referència 
a què el Govern espanyol tingui 
en compte les reclamacions de 
l’Aran. 

El tram que ara s’estudiarà té 
una longitud d’uns 32 quilòme-
tres, entre la boca nord del Tú-
nel de Vielha i la frontera amb 
França. Es tracta d’un tram força 
transitat, principalment pel pas 
de camions en trànsit de mer-
caderies entre l’Estat espanyol i 
França. 

FOTO: CGA / Imatge de l’N-230 al seu pas per la Val d’Aran

El consorci de promoció econò-
mica GLOBALLEIDA va presentar 
ahir les principals estratègies de 
creixement pel sector porcí del 
conjunt de les comarques de 
Lleida, com a resultat de les con-
clusions de l’estudi “ Iniciativa 
de reforç de la competitivitat del 
sector porcí”. L’estudi va ser pre-
sentat al Palau de Congressos 
de Lleida on va reunir als princi-
pals operadors del sector porcí 

i les empreses líders en proteï-
na alternativa. Durant els me-
sos d’intens treball realitzat per 
elaborar aquest estudi, amb el 
qual s’ha comptat amb la col·la-
boració dels diferents operadors 
del sector porcí, s’han analitzat 
diversos aspectes com la possi-
bilitat de les empreses de dur a 
terme un procés de canvi estra-
tègic i segmentar les diferents 
tipologies d’empreses existents.

Globalleida presenta les 
estratègies de creixement 
per al sector porcí de Lleida

FOTO: Globalleida / Un moment de l’acte celebrat ahir

L’Hospital de la Val d’Aran posa 
en marxa un nou sistema de 
comunicació amb els usuaris
El nou servei és a través de missatges telefònics
Vielha
REDACCIÓ

L’Hospital Val d’Aran comptarà 
amb un nou servei d’avís per SMS 
o mail per recordar als usuaris les 
seves cites mèdiques. Aquesta 
nova fórmula, suposa un avanç, 
no només tecnològic, sinó també 
pel que fa a la confidencialitat de 
la informació, perquè els pacients 
rebran la seva informació d’una 
manera discreta i directa.

En aquesta primera fase d’im-
plantació d’aquest projecte, els 
usuaris rebran confirmació a tra-
vés del canal que prefereixin i, 
més endavant, podran respondre 
aquests missatges per confirmar, 
canviar o anul·lar les seves cites.
Tot i això, per poder accedir a 
aquest nou sistema de comuni-
cació, a causa de la Llei Orgànica 
3/2018, de Protecció de Dades, 

FOTO: CGA / Es tracta d’un nou servei d’avís per SMS o mail

els usuaris hauran de donar el seu 
consentiment perquè l’Hospital 
pugui fer ús de les seves dades te-
lefòniques. 

Així doncs, les persones in-

teressades en poder gaudir 
d’aquest servei hauran d’apro-
par-se a l’Hospital Val d’Aran i sig-
nar el document de consentiment 
de tractament de dades.
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