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❘ lleiDa ❘ La Cambra de Comerç 
de Lleida destinarà 328.436 eu-
ros a fomentar les relacions de 
les empreses de Ponent, Pirineu 
i Aran amb companyies andor-
ranes i occitanes per dinamit-
zar l’economia i incrementar la 
sinergies entre les regions d’un 
costat i l’altre del Pirineu. Ai-
xí ho va explicar ahir el presi-
dent de la Cambra lleidatana, 
Jaume Saltó, en la presentació 
de la segona fase del projecte 
PirineusMed, en el qual parti-
cipen, a banda d’aquesta en-
titat, les Cambres de Comerç 
de Girona, Andorra, el Pirineu 
Oriental i Occitània-Pirineu 
Mediterranis. En conjunt, el 
pressupost d’aquesta iniciati-
va, que s’executarà fins al 31 
de maig del 2022, ascendeix 
a 1.075.023 euros a repartir 
entre les cinc institucions. El 
65% del pressupost procedeix 
de fons europeus. La Cambra 
de Comerç de Lleida és la que 
rep una assignació de fons 
més gran, al voltant del 30% 
del total.

L’acte de llançament de la 
segona fase del PirineusMed, 
celebrat a la capital del Segrià, 
també va servir per fer balanç 
de les accions que es van dur 
a terme en la primera entrega 
del programa, en la qual no va 
participar la Cambra d’Occi-
tània-Pirineu Mediterranis. 

En aquest sentit, Saltó va des-
tacar la celebració de quatre 
networkings internacionals i de 
dos missions inverses. En total, 
1.764 persones van assistir a les 
activitats organitzades i es van 
tancar 1.400 contactes comer-
cials. Així mateix, els tècnics 
van assessorar 157 empreses 
en matèria de creixement em-
presarial i emprenedoria.

Per la seua part, Jaume Fà-
brega, president de la Cambra 
de Comerç de Girona, va des-
tacar la importància d’aquest 
tipus de programes perquè “a 
nivell empresarial no estan 
prou explotades les possibili-
tats comercials de Catalunya 
amb Andorra i Occitània”. Fà-
brega ho va atribuir, en part, a 
la falta d’assessorament jurídic, 

que és també un dels serveis 
que ofereix PirineusMed a les 
empreses.

Presentació de la segona fase del projecte PirineusMed entre catalunya, Andorra i Occitània, ahir.
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La Cambra destina 330.000 euros a 
teixir llaços amb Andorra i Occitània
En el marc de la segona fase d’un projecte transfronterer avalat per la UE durant 
dos anys || Saltó valora els resultats de la primera part del PirineusMed
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L’Ibex torna al 
verd després de 
dies en caiguda
n L’Ibex-35 va aconseguir 
ahir tancar la jornada en 
verd i es va mantenir per 
sobre de la cota dels 8.700 
punts. Així, el selectiu ma-
drileny, després d’encadenar 
pèrdues significatives sessió 
rere sessió per temor al co-
ronavirus, va acabar el dia 
en els 8.741,50 enters. La 
prima de risc es va mante-
nir en l’entorn dels 88 punts 
bàsics, amb l’interès exigit al 
bo a deu anys en el 0,28%. 
Als mercats de divises, l’eu-
ro va cotitzar a 1,1162 dò-
lars. D’altra banda, el preu 
del barril de petroli Brent, 
que és el de referència per a 
Europa, es va incrementar 
més d’un 2% i va marcar els 
52 bitllets verds.

més informació a
www.segre.com/economia

elS que MéS Pugen
títol preu (€) % var.

D.felGUera 0,3580 35,09

monTeBaliTo 1,4800 9,23

Deoleo 0,0396 7,61

PescanoVa 0,4190 6,21

Grifols cl.a 30,3500 4,66

elS que MéS bAixen
títol preu (€) % var.

airTificial 0,0667 -11,30

iaG 4,9610 -9,87

coDere 2,3500 -8,20

nico.correa 4,2500 -7,00

ren m. s/a 0,6240 -5,31

elS MéS ActiuS
títol volum

Ba.sanTanDer 334.571,08

iBerDrola 312.391,39

rePsol 203.069,37

BBVa 178.542,64

amaDeUs 175.805,47

Ibex-35
8.741,50      0,21%

pensions mobilització
eric fischer

Assistents a l’assemblea de la Marea Pensionista de lleida, ahir.

La Marea Pensionista de Lleida  
se cita a la plaça Sant Joan
❘ lleiDa ❘ Una vintena de persones 
van assistir ahir a l’assemblea 
que va celebrar la Marea Pensi-
onista de Lleida a la plaça Sant 
Joan de la capital del Segrià. 
Aquesta plataforma, que lluita 
per unes pensions “dignes” que 
evitin que els seus beneficiaris 

perdin poder adquisitiu quan 
puja la inflació, no es va arru-
gar davant les fortes ratxes de 
vent que van escombrar el pla 
durant la jornada d’ahir i van 
provocar nombroses incidènci-
es (més informació a les pàgines 
3, 4 i 5).

la notícia,  
a lleida tv

Vegeu el vídeo al 
mòbil amb el codi.

MercatS
llOtjA de vic

29 de febrer del 2020

classe euros dif.

anoll a partir de 351 KG canal
súper 3,98 =
extra 3,83 =
Primera 3,56 =
segona 3,41 =
vedell fins a  350 KG canal
súper 4,03 =
extra 3,84 =
Primera 3,64 =
segona 3,50 =
frisons de més de 211 KG canal
Primera 3,56 =
segona 3,48 =
Tercera 2,22 =
frisons de fins a 210 KG canal
Primera 3,36 =
segona 3,28 =
Tercera 1,84 =
vedella de 261 a 300 KG canal
súper 3,95 =
extra 3,81 =
Primera 3,70 =
segona 3,34 =
Tercera 2,65 =
vedella de 221 a 260 KG canal
súper 4,01 =
extra 3,85 =
Primera 3,74 =
segona 3,43 =
Tercera 2,64 =
vedella de 180 a 220 KG canal
súper 4,03 =
extra 3,83 =
Primera 3,72 =
segona 3,43 =
Tercera 2,63 =
vaca
súper 2,95 =
extra 2,80 =
Primera 2,50 =
segona 2,10 =
Tercera 1,60 =
industrial 1,40 =
boví viu unitat (15 dies)
frisó 40/100 10/10
creuat 105/230 10/10
porcí
segona canal 2,029/2,041 0,046
Garrí escorxador 25,00-27,00 =
Garrí gran partida 89,50/91,00 3,00

MercOfrAgA
28 de febrer del 2020

varietat   central €/kg

pera 
llimonera 60+  –
ercolini 50+  –
Blanquilla 58+  0,65-0,75
conference 60+  0,60-0,70
alexandrina 60+  0,30-0,40
flor d’hivern 75+  –
poma
Gales 70+  0,50-0,60
roges americanes 70+  0,35-0,40
Golden delicious 70+  0,35-0,45
fuji 70+  0,50-0,60
royal gala 70+  –
Golden supreme 70+  –
Granny smith 70+  –
préssec
carn groga 67+  –
carn groga 61+  –
Pavia 70+  –
romea  –
Tirrènia  –
mountain gold  –
roig  –
nectarina
Groga 67+  –
Groga 61+  –
7-78 Platerina  –
paraGuaiÀ
67+  –
61+  –
73+  –

Preus sense envàs, a granel i sense manipular, 
referits a primera categoria. a.c.: atmosfera 
controlada. f. n.: fred normal.
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