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porcional de dos pagues extra-
ordinàries.

Per la seua part, CCOO va
denunciar que les mesures
adoptades pel Govern en ma-
tèria de prestacions d’atur han
provocat que els aturats rebin
2.000milions d’eurosmenys en
prestacions contributives. En un
comunicat, el sindicat va recor-

dar que l’Executiu va decidir
transferir el pagament de 400
milions d’euros de cotitzacions,
del qual anteriorment es feia
càrrec el Servei Públic d’Ocu-
pació (SEPE), als aturats que co-
bren la prestació contributiva.
D’aquesta manera, va elevar la
cotització des del 4,7% a una
banda que oscil·la entre el 5,3%
i el 14,8% de la prestació per-
cebuda i va retallar al 50% la
quantitat de l’esmentada pres-
tació entre els mesos 7 i 24.

El sindicat calcula que les dos
mesures han provocat que una
prestació mitjana, d’un salari al
voltant de 1.200 euros, tingui
una reducció del 15,4%.

RETALLADES

Els aturats reben 2.000
milions d’euros menys en
prestacions contributives,
segons CCOO

Ocupació prorroga les ajudes
per a aturats sense ingressos
Subsidi d’entre 400 i 450 euros per a parats de llarga durada ||
Entra en vigor al no baixar del 20% la taxa d’atur

LABORALPRESTACIONS

AGÈNCIES
❘MADRID ❘Ahir va entrar en vigor
la pròrroga automàtica del pla
Prepara, en què s’inclouen aju-
des de fins a 450 euros men-
suals per a aturats de llarga du-
rada sense ingressos, al no ha-
ver-se reduït la taxa d’atur per
sota del 20%. Més de mil llei-
datans es beneficien d’aquesta
prestació.

El Govern va aprovar el pas-
sat 25 de gener un reial decret
llei en què establia la pròrroga
automàtica d’aquest programa
per períodes successius de sis
mesos fins que la taxa d’atur,
mesurada en termes EPA, no
baixi del 20 per cent.Actual-
ment, la taxa d’atur és del 26,26
per cent.

El pla Prepara inclou ajudes
econòmiques de 400 o 450 eu-
ros, depenent dels casos, amb
una durada màxima de sis me-
sos. Després dels últims canvis
en el pla, realitzats fa un any, es
tenen en compte els ingressos
dels ascendents (pares) a l’ho-
ra de valorar si l’aturat compleix
el requisit de rendes exigit per
poder cobrar l’ajuda de 400 eu-
ros.

Per beneficiar-se del pla, els
sol·licitants han d’estar inscrits
com a demandants d’ocupació
i no comptar amb rendes de
qualsevol naturalesa superiors
en còmput mensual al 75% del
salari mínim interprofesional
(481 euros), excloses la part pro-

Oficina del Servei Català d’Ocupació (SOC) de Lleida.

SEGRE

Els ramaders del Pirineu
amenacen ambprotestes,
ajornades aquesta setmana

AGRICULTURARAMADERIA

❘ SORT ❘ Els ramaders del Pallars
Sobirà es reuneixen avui a Sort
per debatre commostrar la se-
ua indignació davant de l’im-
pagament de la Generalitat de
les ajudes que deu a 66 pro-
ductors de ramaderia ecològi-
ca.Van amenaçar amb mobi-
litzacions,després d’haver ajor-
nat les previstes aquesta set-
mana. A començaments de
mes van anunciar talls de car-
reteres a l’Eix Pirinenc els di-
es 13,14 i 15 d’aquestmes, ac-
ció que va ser suspesa després
de l’anunci d’una reunió amb
representants de la Generali-
tat.

Tot i així, segons els rama-
ders, el desenllaç de l’esmen-
tada entrevista es va traduir en
més indignació davant de la
negativa per part de la Gene-

ralitat a agilitzar el pagament
de les ajudes, que ronden el
milió d’euros, que ja acumu-
len un retard de 8 mesos. Les
més importants que reclamen
corresponen a les ajudes per
producció ecològica.Aquest

retard fa que quedin en sus-
pens projectes de futur, plans
demillora de determinades ex-
plotacions i la incorporació de
15 noves explotacions a la pro-
ducció ecològica.

DEUTE

Agricultura deu des de
fa més de 8 mesos
prop d’1 milió d’euros
a 66 ramaders

Promoció de territoris
emprenedors rurals
❘ MADRID ❘ El ministeri d’Agricul-
tura, a través de la Direcció Ge-
neral de Desenvolupament Sos-
tenible del Medi Rural, impul-
sa el projecte Incubadores-Vi-
vers d’empreses rurals, que té
com a finalitat promoure el des-
envolupament d’activitats pro-
ductives en territoris rurals a
través d’incubadores o vivers.
La iniciativa compta amb una
subvenció del ministeri de
500.000 euros i possibilita la
creació de territoris emprene-
dors rurals a les comunitats au-
tònomes d’Aragó, Catalunya i
les Balears.

Les vendesmundials de
Seat augmenten un 12,1%
❘ BARCELONA ❘ Seat, propietat del
consorci alemanyVolkswagen,
va registrar un volum mundi-
al de vendes de 212.100 uni-
tats en els set primers mesos del
2013, xifra que suposa un aug-
ment del 12,1% respecte a les
dades del 2012.

MERCATS
50+ 0,65-0,75 –

PERA BARTLETT

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 + – –

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 –

LLOTJADEBELLPUIG

DEL 19 AL 25 D’AGOST

Producte Cot. Dif. Unitat

AUS
Pollastre broiler blanc 1,40 = kg viu
Pollastre broiler groc 1,41 = 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 0,57 +0,15 kg viu
Gall 0,18 = kg viu
Pollastre sacrif. blanc 2,29 = kg can.
Pollastre sacrif. groc 2,08 = kg can.
CONILLS
Conill viu 2,05 = kg viu
Conill certificat s/c = kg viu
PORCÍ D’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 =
Segona 0,25 =
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’OLIVAVERGE EXTRA
Oliva arbequina
A granel – – kg
Envasat – – 5l

Varietat/Calibre Mín. Màx.

AGRICULTURA
PRÉSSEC ROIG
61-67 s.c. s.c.
67+73 – –
73+ – –
PRÉSSEC GROC
73+ – –
PRÉSSEC GROC EMBOSSAT
-73 – –
PAVIA EMBOSSAT
73+ – –
PAVÍA
73+ – –
PAVIA ZONA PINYANA – –
PARAGUAIÀ
61+ s.c. s.c.
75+ – –
NECTARINA BLANCA
61-67 – –
67+73 – –
73+ – –
NECTARINA GROGA
61-67 s.c. s.c.
67-73 – –
73+ – –

Varietat/Calibre FN AC

PERA LLIMONERA
60+ 0,45-0,55 –
Segona passada – –
PERA MORATINI
55+ – –
PERA ERCOLINI

Rosendo Manrique
Resaltado


