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Dissabte, 3 d’agost del 2013

fa mesos, concretament asse-
guren que al mes de novem-
bre, però ells no han rebut els
diners. “No som el banc de la
Generalitat per finançar-los,
nosaltres necessitem els di-
ners”, afirmava ahir indignat
un dels ramaders.

Els ramaders afectats, se-
gons les fonts, corresponen a
les comarques de l’Alt Urgell,
el Pallars Jussà i el Sobirà, l’Al-
ta Ribagorça, laVal d’Aran i la
Cerdanya. Es tracta de produc-
tors de boví, oví, cabrum i
equí.A més, afirmen que ani-
mals salvatges, des de cérvols,
daines, senglars o cabirols fins
a óssos i llops els causen molts
problemes. Des de menjar-se
l’aliment dels seus ramats fins
a contaminar-los amb virus de
malalties tan nocives per al
seu bestiar com la brucel·losi
i la tuberculosi.

SANITAT

Denuncien, a més, els
danys causats per fauna
salvatge, des de cérvols
fins a óssos o llops

Ramaders demuntanya
tallaran carreteres aquestmes
Els dies 13, 14 i 15 per exigir a Agricultura el pagament d’ajudes
pendents || Les d’import més elevat, les primes ecològiques

AGRICULTURARAMADERIA

❘ SORT ❘ La paciència dels rama-
ders de muntanya sembla que
s’ha esgotat i després d’ame-
naçar amb mobilitzacions,
anuncien talls de carreteres
a l’Eix Pirinenc per als prò-
xims dies 13, 14 i 15 d’aquest
mes d’agost. Les mobilitzaci-
ons, que està previst que tin-
guin lloc en diferents punts
d’aquesta via, es registraran
en plena operació sortida i
tornada de mitjans d’agost, el
mes que encara continua sent
de vacances per excel·lència.
La raó de les protestes, com
ha publicat SEGRE, és que re-
clamen que la conselleria
d’Agricultura els pagui les aju-
des que encara tenen pen-
dents.

Fonts dels convocants van
explicar que hi ha casos de
productors que encara espe-
ren els ingressos de primes re-
lacionades amb diferents ra-
ces de les campanyes 2008 i
2009. No obstant, per la seua
quantia, les més importants
que estan reclamant correspo-
nen a les ajudes per produc-
ció ecològica. Es queixen que
alimentar els animals amb pin-
sos ecològics pot suposar que
aquests costos es doblin.As-
seguren que la conselleria ha
rebut els fons de Brussel·les
per fer front a aquests paga-
ments per ramaderia “verda”

Imatge d’arxiu de vaques brunes a la muntanya.

MARTA LLUVICH/ACN

❘ BARCELONA ❘ La conselleria
d’Agricultura ha convocat les
ajudes per a les assegurances
agràries del 2013 amb què
salvaguardar les produccions
agrícoles i ramaderes amb un
pressupost de 8,9 milions
d’euros, el mateix import que
l’any passat.

Es tracta de pòlisses em-
marcades en el pla d’assegu-
rances agràries combinades
que proporcionen una sub-
venció directa sobre el cost
de contractació de les asse-
gurances agràries, va infor-
mar en un comunicat la con-
selleria.

El Govern destaca que s’ha
mantingut l’import de la par-

tidamalgrat la contenció pres-
supostària i la “dràstica re-
ducció” de l’aportació del mi-
nisteri d’Agricultura.

La Generalitat diu que
manté el compromís de do-
nar suport a les assegurances
agràries, ja que són una “ei-
na bàsica” per a la política
agrària, atès que garanteixen
un nivell determinat de ren-
da al pagès i han permès, per
exemple, que les pedregades
d’aquest any no hagin tingut
conseqüències socials dramà-
tiques. El Govern es mostra
preocupat especialment per
les retallades del 90% del mi-
nisteri en la recollida d’ani-
mals morts.

El Govern convoca els
ajuts per a assegurances
agràries per 8,9milions

AGRICULTURASUPORTS

El president del
BBVA guanya 1,7
milions en 6mesos

BANCA

❘ MADRID ❘ El president del
BBVA, Francisco González,
va cobrar 1,77 milions d’eu-
ros en el primer semestre del
2013, xifra que suposa una
reducció del 10,8% en com-
paració amb els 1,98 mili-
ons d’euros que va percebre
com a retribució en el ma-
teix període del 2012, va in-
formar la CNMV.

El 15%d’espanyols
mengen fruita i
verdura ecològiques

CONSUM

❘ MADRID ❘ El 42% dels euro-
peus i el 15%dels espanyols
consumeixen freqüentment
fruita i verdura conreades
sense pesticides o fertilit-
zants artificials i el 40% i el
47%, respectivament, limi-
ten l’ús del cotxe privat a fa-
vor del transport públic, se-
gons un estudi de la Funa-
ció BBVA.

MERCATS
LLOTJADEBELLPUIG

DEL 5 A L’11 D’AGOST

Producte Cot. Dif. Unitat

AUS
Pollastre broiler blanc 1,35 = kg viu
Pollastre broiler groc 1,36 +0,12 kg viu
Gallina lleugera 0,13 = kg viu
Gallina semipesant:
1.900 a 2.100 g 0,48 = kg viu
2.100 a 2.300 g 0,51 = kg viu
2.300 a 2.500 g 0,56 = kg viu
Pesant 0,42 -0,10 kg viu
Gall 0,18 = kg viu
Pollastre sacrif. blanc 2,21 = kg can.
Pollastre sacrif. groc 2,01 +0,16 kg can.
CONILLS
Conill viu 2,05 = kg viu
Conill certificat s/c = kg viu
PORCÍ ENGREIX
De Lleida o normal – kg
Selecte (+ de 100 kg) – kg
De 55% + – kg
De 55 a 50% – kg
De 50 a 45% – kg
De 45 a 40% – kg
De 40 a -% – kg
GARRINS
20 kg – unitat
Zamora grans partides – unitat
CORDER
De 19 a 23 kg 3,50 = kg viu
De 23 a 25 kg 3,25 = kg viu
De 25 a 27 kg 3,05 = kg viu
De 27 a 29 kg 2,90 = kg viu
De 29 a + 2,65 = kg viu
OVELLA
Primera 0,50 +0,02
Segona 0,25 +0,02
Tercera 0,13 =

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 4,25 8,00

Vinyal – –

Producte Cot. Dif. Unitat

CLAS. EUROPEA OUS BLANCS I ROSSOS

(XL) +73 1,03 = dot.

(L) 73-63 0,72 = dot.

(M) 63-53 0,65 = dot.

(S) 53 a - g 0,48 = dot.

Varietat/Calibre Mín. Màx. Unitat

CEBA (A GRANEL, SENSEMANIPULAR)

Figueres s/c s/c kg

Figueres cambra s/c s/c kg

Recas (50-80) s/c s/c kg

Recas (80+) s/c s/c kg

Producte Cot. Dif. Unitat

OLI D’OLIVA EXTRAVERGE

Oliva arbequina

A granel – – kg

Envasat – – 5l

Varietat/Calibre Mín. Màx.

AGRICULTURA
PRÉSSEC ROIG
61-67 0,55 0,60
67+73 – –
73+ – –
PRÉSSEC GROC
73+ – –
PRÉSSEC GROC EN BOSSA
-73 – –
PAVIA EN BOSSA
73+ – –
PAVIA
73+ – –
PAVIA ZONA PINYANA – –
PARAGUAIÀ
61+ 0,70 0,80
75+ – –
NECTARINA BLANCA
61-67 – –
67+73 – –
73+ – –
NECTARINA GROGA
61-67 0,50 0,60
67-73 – –
73+ – –

Varietat/Calibre F.N. A.C.

PERA LLIMONERA
60+ 0,70-0,75 –
Segona passada – –
PERA MORATINI
55+ – –
PERA ERCOLINI
50+ – –
PERA BARTLET
60+ – –
PERAWILLIAMS INDÚSTRIA

– –
PERAWILLIAMS
60+ – –
PERA BLANQUILLA – –
50+ – –

58+ – –
PERA CONFERENCE
60+ – –
65-70 – –
PERA ALEXANDRINA
60+ – –
65+ – –
PERA BONA LLUÏSA
55+ – –
PERA COMICE
70+ – –
PERA DEGANA
70+ – –
70-75 – –
75-80 – –
PERA DEVOE
60+ – –
PERA PASSA CRASSANA
70-90 – –
70-75 – –
75-80 – –
80-85 – –
85-90 – –
PERA G. LECLERC
70+ – –
70-75 – –
PERA CHAMPION
65+ – –
PERA CASTELL
35 a + – –
45 a + – –
PERA ETRUSCA
45+ – –
PERA DELBARD PREMIER
50+ – –
PERA FLOR D’HIVERN
70+ – –
POMA RED’S
70-90 – –
70-75 – –
75-80 – –
80-85 – –
POMA OZARK-GOLD
70+ – –

POMA BROOKFIELD I SIMILARS

70+ – –

65-70 – –

POMA GOLDEN

70+ – –

75-80 – –

POMA GOLDEN SUPREME

70+ – –

70-75 – –

75-80 – –

POMA GALA 70% COLOR

70+ – –

65+ – –

65+% – –

POMA ROJA AMERICANA

70+ – –

POMA STARKING

70-75 – –

POMA RED

70+% – –

POMA GRANNY SMITH

70+ – –

70-75 –

POMA FUJI

70+ – –

POMA FUJI 30% COLOR

75-90 – –

Producte Cotització

INDÚSTRIA

Poma concentrada –

Pera concentrada –

Nectarina groga 61-67 –

Nectarina 67-73 –

Préssec roig 73+ –

Préssec groc 73+ –

Pera cremogenada –

Rosendo Manrique
Resaltado


