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la borsa

L’Ibex-35 cau un 
1,51% i perd els 
10.000 punts
n L’Ibex-35 va acabar amb 
una caiguda de l’1,51%, que 
va dur ahir el selectiu a per-
dre la cota dels 10.000 punts. 
La resta de borses europees 
van finalitzar també en roig, 
amb caigudes del 0,16% per 
a Londres, del 0,49% per a 
París, del 0,58% per a Frank-
furt i de l’1,18% per a Milà.

més informació a
www.segre.com/economia

elS que méS pugen
Títol Preu (€) % Var.

aUDaX rEnoV. 2,7200 6,50

monTEBaLiTo 1,7000 4,62

nEinor 10,7000 4,19

acs 30,7700 3,43

BorGEs Bain 3,3000 3,13

elS que méS baixen
Títol Preu (€) % Var.

DEoLEo 0,0304 -7,32

sErVicE P.s. 0,4700 -6,00

Dia 0,0892 -4,09

TELEfónica 6,2900 -3,82

TUBos rEUni. 0,1980 -3,41

Ibex-35
9.931,00     -1,51%

redacció
❘ LLEiDa ❘ Les exportacions de 
les empreses de província de 
Lleida durant l’any passat han 
batut un nou rècord històric 
i se situen en 2.121,8 milions 
d’euros, un 1,9 per cent més 
que l’exercici anterior, i repre-
senten el doble que les impor-
tacions. El creixement permet 
superar per primera vegada el 
llindar dels 2.100 milions d’eu-
ros i millora sensiblement el 
resultat del 2018, quan l’aug-
ment de vendes a l’exterior va 
ser de tot just un 0,3%.

A Ponent i Alt Pirineu i Aran 
s’accentua, tanmateix, la ten-
dència negativa de vendes fora 
de l’Estat al sector que més ex-
porta, que és el de l’alimenta-
ció, les begudes i el tabac. Ha 
tancat el 2019 amb un valor de 
1.333 milions d’euros de pro-
ducte venut, un 2,5% menys 
que el 2018, any en què va re-
gistrar 1.367,9 milions i un de-
creixement de l’1,3% respecte 
al 2017.

Segons assenyalen les dades 
de l’Informe Mensual de Co-
merç Exterior que va publicar 
ahir el ministeri d’Indústria, 
Comerç i Turisme, de les im-
portacions realitzades a la de-
marcació, aquestes s’han situ-
at en 1.051,8 milions d’euros i 
van créixer un 5,9% respecte 
al 2018, la qual cosa col·loca 
el saldo entre les exportacions 
i les importacions en 1.070,1 

milions, un 1,8% menys que 
l’any anterior.

Per sectors, el de l’alimen-
tació, les begudes i el tabac re-
presenta el 62,8% del total del 
que exporta tota la província i 
el segueix, amb un 9,4%, el dels 
béns d’equip. En aquest cas, la 
tendència del 2019 ha estat po-
sitiva, ja que s’ha incrementat 

el percentatge en un 15,4 per 
cent respecte al 2018, i s’han 
venut a l’estranger productes 
per un valor de 199,1 milions 
d’euros.

Lleida també ha registrat 
amb 940 empreses el màxim 
històric d’exportadores regu-
lars, les que han venut a l’ex-
terior en els últims quatre anys 
de manera consecutiva.

A part de les dades anuals, 
també s’han conegut les de les 
exportacions del desembre del 
2019. A Lleida han estat de 
158,1 milions d’euros, la qual 
cosa implica un creixement del 
23,1% respecte al mateix mes 
de l’any anterior.

exportadorS
Lleida té 940 exportadors 
regulars, xifra que 
representa un  
màxim històric

Lleida exporta el doble del 
que compra a l’exterior
Les vendes arriben a 2.121 milions el 2019, rècord històric || Tot 
i que les vendes agroalimentàries disminueixen un 2,5%

balança comercial

Vista aèria del polígon industrial el Segre.

sEGrE

Vall Companys 
ven 165.000 
tones de  
carn d’au

emPreses

❘ LLEiDa ❘ La divisió avícola del 
Grup Vall Companys, que 
compta amb 5 escorxadors 
a l’Estat i 6 sales d’espece-
jament, va comercialitzar el 
2019 un total de 165.000 to-
nes de carn d’au. Va produir 
més de 20 milions de quilos 
de pollastre de creixement 
lent, més de 853.000 de po-
llastre de pagès a l’any i va 
comptar amb més de 60.000 
tones de pollastre groc certi-
ficat amb el segell Groc Cata-
là i Galicia Calidade. Totes les 
seues granges han de treba-
llar amb les normes agrícoles 
reconegudes internacional-
ment i dedicades a les Bones 
Pràctiques d’Agricultura que 
garanteix el segell GLOBAL 
GAP. La divisió avícola del 
Grup inclou les firmes lleida-
tanes Pondex i Avidel.

El ministeri finançarà la 
seu del SEPE-SOC a Lleida 
amb 1,17 milions d’euros

adminisTració laboral

❘ LLEiDa ❘ El ministeri de Treball 
finançarà amb 1,17 milions 
d’euros el trasllat de l’Oficina 
de Prestacions del SEPE-SOC, 
actualment ubicada al carrer 
Acadèmia de Lleida, a un nou 
local al barri de Cappont, se-
gons va informar la subdele-
gació del Govern. S’emmarca 
dins del Pla Renove 2018 del 
ministeri, que preveu subven-
cions a les comunitats per a la 
millora, renovació o trasllat de 
les 711 oficines SEPE. L’Estat 
finança la despesa del trasllat 
i adequació del local, i per la 
seua part la Generalitat s’en-
carrega de la redacció del pro-
jecte i de la licitació d’obres.

Aquest nou local, situat al 
carrer Pere Cabrera 24 de 
Cappont, compta amb una 
superfície d’uns 1.300 me-

tres quadrats (vegeu SEGRE 
d’ahir).

La subvenció s’invertirà en 
la remodelació i adequació de 
l’interior del nou local. Una 
vegada remodelat el local, el 
SEPE i el SOC es faran càrrec, 
com fins ara, del pagament al 
50% del lloguer i de les des-
peses de manteniment. El 
ministeri també finançarà el 
trasllat de les Oficines SEPE 
de Balaguer i Tremp en el marc 
del Pla Renove 2019 amb una 
subvenció conjunta de prop de 
736.000 euros. El finançament 
per a la nova Oficina SEPE de 
Balaguer comptarà amb una 
subvenció de 412.000 euros 
i per la seua part la nova Ofi-
cina SEPE de Tremp disposa-
rà d’una subvenció total de 
324.000 euros.

llotja de binèfar
19 de febrer del 2020

classe €/ kg Tend.-Var.
mascles menYs de 280 kg canal
E 3  (=) 4,11 =
U  3  (=) 3,95 =
r  3 (=) 3,72 =
o  3 (=) 3,38 =
mascles de 281/320 kg canal
E 3 (=) 4,06 =
U  3 (=) 3,90 =
r  3 (=) 3,65 =
o  3 (=) 3,36 =
mascles de 321/370 kg canal
E  3 (=) 4,03 =
U  3 (=) 3,86 =
r  3 (=) 3,64 =
o  3 (=) 3,26 =
mascles mÉs de 371 kg canal
E  3  (=) 4,03 =
U 3 (=) 3,79 =
r  3  (=) 3,64 =
o  3 (=) 3,16 =
femelles de 180/220 kg canal
E 3 (=) 4,37 =
U 3 (=) 4,18 =
r 3 (=) 3,93 =
o 3 (=) 3,60 =
femelles de 221/260 kg canal
E 3 (=) 4,34 =
U  3 (=) 4,03 =
r 3 (=) 3,82 =
o 3 (=) 3,51 =
femelles de 261/300 kg canal
E 3 (=) 4,30 =
U 3 (=) 4,03 =
r 3 (=) 3,80 =
o 3 (=) 3,49 =
femelles mÉs de 301 kg canal
E 3 (=) 4,30 =
U 3 (=) 4,03 =
r 3 (=) 3,80 =
o 3 (=) 3,49 =
besTiar frisó fins a 220 kg canal
o 3 (+) 3,45 =
o 3 (=) 3,43 =
o 3 (-) 3,38 =
besTiar frisó des de 220 kg canal
o 3 (+) 3,49 =
o 3 (=) 3,47 =
o 3 (-) 3,43 =
mascles ViUs Per a sacrifici
selecte 2,46/– =/-
creuat 1a 2,21/2,37 =/=
creuat 2a 2,11/2,15 =/=
montbeliard-simment 1,95/2,05 =/=
frisons 1,79/1,89 0,02/0,02
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 3,25 =
De 23,1-25,4 kg 3,11 =
De 25,5-28 kg 2,91 =
De 28,1-34 kg 2,68 =
De més de 34 kg 2,54 =
oVelles d’escorXador
Primera 0,60 =
segona 0,40 =
PorcÍ d’engreiX
selecte 1,500 0,020
normal 1,480 0,020
Gras 1,460 0,020

classe Unitat dif.
garrins
Garrí país 16 a 18 kg 63,00 3,00
importació 20 a 22 kg 69,00 3,00

Producte cotització dif.
alfals
En rama 1a a 145-150 =
En rama 1a B 133-138 =
En rama 2a 124-129 =
En rama 3a 100-105 =
granUlaT d’alfals
16/18% proteïna 208,00 =
15/16% proteïna 190,00 =
Bales deshidratades 1a 218,00 =
Bales deshidratades 2a 198,00 =
cereals
Panís 186,00 -1
ordi noU 183,00 -1
Blat pinso 206,00 -1
Blat panificable 212,00 =
Veça sativa r2 – –
Veça pinso  – –

llotja de barcelona
11 de febrer del 2020

classe €/kg Var.
PorcÍ canal
segona (rend. 76%) 1,878/1,884 0,004

a majoristes  €/kg amb taxa Var.
Llonzes de Girona 3,18/3,21 =
Llom canya 4,10/4,13 =
costella 4,23/4,26 =
filet 5,03/5,06 =
cap de llom 3,68/3,71 =

Producte a fabricants €/kg amb taxa Var. 
Pernil red. clas. 3,00/3,03 -0,03
Pernil red. magre (fi) 2,40/2,43 -0,03
Pernil dolç 2,62/2,65 -0,06
Pernil dolç 4D (86%) 3,04/3,07 -0,07
Espatlla sense pell 2,28/2,31 -0,05
Espatlla p. dolç 4D (74%) 3,07/3,10 -0,07
cansalada cub 3,49/3,52 =
Bacó sense os 3,92/3,95 =
magre 85/15 / -0,03
magre 70/30 / -0,03
Papada sense pell 2,28/2,31 -0,05
cansalada sense pell 1,78/1,81 -0,05

mercaTs
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folk
Verdcel

Almacelles. Sala Arca. Divendres. 22.30 h. Gratuït.

El valencià Verdcel presenta a Almacelles el disc Bi-
focal: ras i pols en el marc del cicle Nits de Taverna.

rock català
Ben endins. Homenatge a Sopa de Cabra.

Lleida. La Boîte. Divendres. 22.30 h. Preu: 12/10 €

Homenatge musical a la banda de rock català Sopa de 
Cabra amb motiu del 15è aniversari de la sala La Boîte.

freak metal
reno renardo

Lleida. Cafè del Teatre. Dissabte. 22.30 h. Preu: 16/13 €

La banda de Bilbao versiona a l’estil metal cançons 
populars conegudes amb una bona dosi d’humor.

rock
Smoking Stones. Homenatge a The Rolling Stones.
Juneda. Teatre Foment. Dissabte. 21.00 h. Preu: 15 €

Concert d’homenatge als britànics The Rolling Stones 
en què s’interpretaran les seues cançons més famoses.

PoP
Miki Núñez + Strombers + Bossanaya

Solsona. Polivalent. Dissabte. 02.00 h. Preu: 15 €

Triple concert en el marc del Carnaval de Solsona amb 
l’eurovisiu Miki Núñez, Strombers i Bossanaya.

PoP
Spring riot

Lleida. Antares. Divendres. 22.30 h. taquilla inversa.

El trio lleidatà Spring Riot oferirà el seu últim concert 
com a formació amb un acústic a l’Antares.

Diumenge Capdella

La Vall Fosca, al Pallars 
Jussà, reviurà diumenge 
una excursió d’alta mun-
tanya amb el vestuari i el 
material propi de fa cent 
anys, en una singular ac-
tivitat de recreació histò-
rica organitzada per A. 
Sangenís Antiguitats Es-
portives i el Grup d’Estu-
dis de Muntanya Antiga, 
amb el suport de l’ajunta-
ment de la Torre de Cap-
della. La ruta, que partirà 
del poble de Capdella a 
les 9.00 h, ascendirà fins 
al pontet de Rus amb aju-

La Vall Fosca 
més històrica

AjunTAmenT De LA Torre De CAPDeLLA

Nens Cantaires de Viena

l’Auditori Enric Granados de 
Lleida acollirà diumenge un 
recital d’una de les formaci-

ons corals infantils més popu-
lars al món, els Nens Cantaires 
de Viena, una organització pri-
vada, no lucrativa, amb seu a la 

capital austríaca i la història de 
la qual es remunta al segle XV, 
encara que l’actual coral es va 
fundar el 1924 i s’ha desenvo-
lupat fins a convertir-se en un 
grup professional. El Palau Au-
garten de Viena és el seu local 

LukAS BeCk

Diumenge
Lleida
Auditori

coral
Mar Mediterrània
Nens Cantaires de Viena

19.00 h. Preu: 30 € / 25 €

da de raquetes de fusta si 
la neu així ho fa necessa-
ri. A l’arribar, els partici-
pants veuran com es pre-
parava un foc per prendre 
una beguda calenta. L’ac-
tivitat està oberta a tots 
els interessats que vul-
guin participar-hi amb el 
seu propi material (i amb 
vestuari dels besavis) o 
bé amb raquetes antigues 
que l’organitzador posa-
rà a disposició dels par-
ticipants. Imprecindible 
inscriure’s al número de 
telèfon 93 218 63 34 o al 
correu electrònic albert@
sangenis.cat.

folk
Energia Fosca

el Petit de Cal eril
Lleida. Cafè del Teatre. Divendres. 

22.30 h. Preu: 15/12 €

El lleidatà Joan Pons, més cone-
gut com El Petit de Cal Eril, pre-
sentarà a Lleida acompanyat de 
la seua banda Energia Fosca, el 
seu últim àlbum, amb el qual 
consolida el seu propi estil folk 
i entra així mateix en íntima col-
lisió amb els dos anteriors: La 
força (2016) i Δ (2018).

comèdia
La Dona del 600

director: Pere riera.

Balaguer. Teatre municipal. Diumen-
ge. 18.00 h.  Preu: 25/22 €

Comèdia conduïda per un Se-
at 600, un cotxe que va mar-
car tota una generació i que va 
canviar la manera de viatjar. 
Amb Àngels Gonyalons, Jordi 
Banacolocha, Mercè Sampietro, 
Rosa Vila i Pep Planas.

El Petit de Cal Eril presenta el seu últim disc a Lleida

Humor dins 
d’un Seat 600

mArC CuSCó

FeLiPe menA

Música. Els Nens 
Cantaires de Viena, 
una de les formacions 
corals infantils més 
conegudes al món, 
actuaran diumenge 
a Lleida en el marc 
d’una gira per 
Espanya.

d’assajos i internat, des d’edu-
cació infantil fins a Secundà-
ria, per a prop d’un centenar de 
nens seleccionats principalment 
a Àustria, però també proce-
dents de diverses nacions de tot 
el món. 

Les despeses de l’escola se su-
fraguen amb els concerts que 
els nois ofereixen a Àustria i a 
l’estranger. Per a les gires inter-
nacionals, els nens es divideixen 
en quatre grups, un dels quals, 
el Brucknerchor, estrena avui 
a Marbella una gira espanyo-
la que passarà demà pel Palau 
de la Música Catalana a Bar-
celona, diumenge a Lleida i 
la setmana que ve a Alacant i 
Madrid. La formació, amb nens 
de fins a dotze països, oferirà 
un repertori de cançons de la 
Mediterrània.
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