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MERCATS
LLOTJA DE BELLPUIG

SETMANA 43/2021

Producte Cot. Dif. Unitat

AUS

Pollastre blanc 1,09 0,04 kg viu

Pollastre groc 1,29 0,04 kg viu

Pollastre blanc canal 1,83 0,06 kg can.

Pollastre groc canal 2,06 0,05 kg can.

Gallina lleugera:

S/Pes 0,06-0,08 = kg viva

Gallina semipesant:

1.900 a 2.100 g 0,25 = kg viva

2.100 a 2.300 g 0,26 = kg viva

2.300 a 2.500 g 0,27 = kg viva

Pesant 0,30 = kg viva

Gall 0,03 = kg viu

CONILLS

Conill d’1,9 a 2,125 kg 2,27 0,09 kg

Conill de +2,125 kg 2,22 0,09 kg

PORCÍ ENGREIX

Selecte 104,40 -1,90 €/100 kg

Normal 103,20 -1,90 €/100 kg

Porc gras 102,00 -1,90 €/100 kg

GARRINS 20 KG

Preu de Lleida 17,00 = €/u

CORDER

De 19 a 23 kg 4,60 0,35 kg viu

De 23 a 25 kg 4,25 0,35 kg viu

De 25 a 27 kg 3,95 0,30 kg viu

De 27 a 29 kg 3,70 0,25 kg viu

De 29 a +  3,40 0,25  kg viu

OVELLA

Primera 0,55 = kg viva

Segona 0,35 = kg viva

Tercera s/c – kg viva

 Granja  Comerç

CARAGOL
Bover 4,00 8,00

Vinyal s/c s/c

Producte Cot. Dif. Unitat

CLAS. EUROPEA OUS BLANCS I ROSSOS

(XL) +73 1,34 = dot.

(L) 73-63 0,88 = dot.

(M) 63-53 0,82 = dot.

(S) 53 a - g 0,60 = dot.

Varietat/Calibre  MÍN. MÀX.

FRUITA
Nectarina groga

67 - 73 – –

73+ – –

Préssec groc

67 - 73 – –

73+ – –

Paraguaià

55 - 65 – –

Pera llimonera

60+ 2a passada 0,65 0,75

Pera ercolini

50+  0,80 1,00

Pera blanquilla 

58+  0,60 0,70

Pera conference

60+  0,60 0,70

Pera williams indústria

Tots els calibres 0,70 0,75

Poma grup golden 

75+  0,40 0,50

70+  0,30 0,40

Poma grup gala

65-70 color 50% 0,40 0,45

70 + color 50% 0,55 0,65

LLOTJA DE REUS

25 D’OCTUBRE DEL 2021

Producte €/kg Dif.

AMETLLES EN GRA

Comuna 3,75 -0,05

Llargueta 5,05 0,15

Marcona 6,95 0,25

Mollar 3,65 -0,05

Mallorca 3,65 -0,05

Pelones 3,00 -0,05

Comuna ecològica 8,70 0,35

AMETLLES EN CLOSCA

Mollar 0,90 =

Rofes 0,85 =

PINYONS

Castella 65,00 =

Andalusia 65,00 =

PISTATXOS

Kerman 20/22 4,50 =

Kerman 28/30 3,60 -0,40

Producte Cot. Dif. Unitat

AUS

Pollastre blanc 1,09 0,04 kg viu

Pollastre groc 1,29 0,04 kg viu

Gallina lleugera (inf.) 0,02 = kg viva

Gallina lleugera (sup.) 0,03 = kg viva

Semipesant 2.400 g 0,19 = kg viva

Semipesant 2.250 g 0,18 = kg viva

Semipesant 2.000 g 0,17 = kg viva

Pesant 0,30 = kg viva

Gall 0,03 = kg viu

CONILLS

Conill jove 2,27 0,09 €/kg

Conill adult 2,22 0,09 €/kg

Producte Cot. Dif. Unitat

CORDERS

Menys de 12,5 kg extra 6,91 0,22 kg canal

Menys de 12,5 kg primera 6,61 0,22 kg canal

Entre 12,5 i 15 kg extra 6,96 0,22 kg canal

Entre 12,5 i 15 kg primera 6,66 0,22 kg canal

PORCÍ

PORC

Gras i passat de pes 1,044 - 0,019 kg viu

Del país 1,032 - 0,019  kg viu

Races pures 1,020 - 0,019 kg viu

GARRÍ

14-15 kg (recollida) 17,98 = unitat

14-15 kg (+500) 27,00  = unitat

LLOTJA DE BARCELONA

13 D’OCTUBRE DEL 2021

Producte €/Tm

CEREALS I LLEGUMINOSES

Panís s/c/d 273,00

Panís importació s/c/o Tarr. 275,00

Blat panificable s/c/d 273,00

Blat farratger s/c/d 276,00

Blat farratger s/c/o Tarr. 286,00

Sorgo importació s/c/o Tarr. s/c

Sègol 265,00

Ordi 62-64 PE CE s/c/d 265,00

Escaiola CE 98% 975,00

Llavor de gira-sol s/c/d 570,00

Pèsol farratger s/c/o Tarr. 317,00

Pèsol farratger CE s/c

Producte €/Tm

GARROFA

Trossejada Tarr. granel 135,00

Farina Tarr. granel 125,00

FARINES I TORTÓS

Soja nacional 47% 395,00

Soja importació 47% 398,00

Gira-sol 28/30% Profat 235,00

Gira-sol 34/35% prot 308,00

Colza importació 34/36% Profat 305,00

Farina de peix nac. 60% granel 1.150,00

Farina de peix Bilbao sup. 68% 1.640,00

Farina d’alfals  182,00

SEGÓ

De blat fi 198,00

De soja estàndard 226,00

VARIS

Polpa seca remolatxa gran. 270,00

Llet en pols descremada 2.795,00

Sèrum de llet esprai import. 60/10 E. 830,00

Sèrum de llet esprai nac. 70/12 E. 1.010,00

Greix importació 3/5  1.130,00

Greix nacional 3/5  1.130,00

Llard 1a 1.195,00

Llard 2a 1.160,00

Oli de palma cru 1.260,00

Oli de soja cru 1.260,00

FRUITA SECA

Ametlla llargueta pell 13/14 mm 5.850,00

Ametlla llargueta pell 12/13 mm 5.550,00

Ametlla marcona s/16 mm rep. 12.200,00

Ametlla marcona 14/16 mm rep. 12.000,00 

Ametlla comuna s/14 mm rep. 5.450,00

Avellana negreta s/12 mm  6.900,00

Pinyons Castella primera  65.000,00

Pinyons Catalunya primera  64.500,00

Imatge d’arxiu del conseller delegat d’Ilser Group, Marc Cerón, amb material de neteja.

ILERDA SERVEIS

REDACCIÓ
❘ LLEIDA ❘ L’empresa familiar llei-
datana Ilser Group (sorgida 
d’Ilerda Serveis), líder en el 
sector de la distribució de pro-
ductes de neteja professional 
a Lleida, Tarragona i Osca, ha 
sumat al seu projecte la compa-
nyia familiar Lleixiu l’Andorra-
na per incorporar-la així, amb 
la compra, a la seua estratègia 
de negoci.

Nascuda durant la dècada 
dels anys 30 del segle passat 
i degana en la distribució de 
productes de neteja a Andor-
ra, Lleixiu l’Andorrana compta 
amb una plantilla de sis perso-
nes i unes instal·lacions de 1.400 
metres quadrats, ubicades a la 
localitat de Santa Coloma. 

El conseller delegat d’Ilser 
Group, Marc Cerón, va expli-
car que fruit d’aquest pacte 
d’integració, l’empresa familiar 
lleidatana gestionarà l’empresa 
andorrana.

Espanya i Andorra

En aquest sentit, Cerón asse-
gura que la decisió de la firma 
lleidatana respon a “la necessi-
tat que té el nostre projecte de 
créixer en altres territoris, con-
vertint-nos en l’única empresa 
del sector de la distribució de 
productes de neteja que operem 
tant a l’Estat espanyol i a An-
dorra, així com també l’única 
del seu sector que té dos seus en 

La firma Ilser Group compra Lleixiu 
l’Andorrana i consolida l’expansió
Pla de creixement en altres territoris || La firma lleidatana espera augmentar un 
10% la facturació gràcies a la digitalització, la sostenibilitat i els nous mercats

EMPRESES SINERGIES

dos països”. L’adquisició de Llei-
xiu l’Andorrana s’emmarca en 
el nou full de ruta d’Ilser Group, 
que aposta per la digitalització, 
la sostenibilitat i la globalitza-
ció, elements que formen part 
de l’herència que ha deixat la 
pandèmia sanitària de la Co-
vid-19 en el teixit empresarial. 
D’aquesta manera, la compa-
nyia lleidatana ha creat l’eslò-
gan Digital, Green and Global 
(Digital, Verd i Global).

Ilser Group, que va finalit-
zar el 2020 amb una facturació 
superior als 5,1 milions d’eu-
ros, la mateixa que l’any 2019, 
preveu assolir aquest any a un 
creixement del deu per cent en 
funció de l’evolució de la crisi 
sanitària i el comportament del 
mercat durant el segon semestre 
d’aquest any, una bona activitat 
de l’hostaleria l’últim trimestre 
i un bon inici de la campanya 
d’estiu.

L’AIReF també rebaixa      
el creixement
❘ MADRID ❘ L’Autoritat Inde-
pendent de Responsabilitat 
Fiscal (AIReF) ha rebaixat la 
seua previsió de creixement 
per a l’economia espanyola al 
5,5% l’any 2021 i al 6,3% el 
2022, davant del 6,4% i del 
6,8% que havien estat esti-
mats anteriorment.

L’alça salarial agreuja el 
PIB, segons un estudi

❘ MADRID ❘ Els marges salarials 
estan tenint “una contribu-
ció negativa i molt significa-
tiva” al creixement del PIB 
per persona en edat de tre-
ballar l’últim any, sobretot 
des del segon trimestre del 
2020, en clar contrast amb la 
seua aportació positiva fins 
al 2018. Al contrari, la con-
tenció dels marges de preus 
ha contribuït “positivament” 
al creixement de l’activitat 
durant la fase de recupera-
ció després del Gran Confi-
nament, segons assenyala la 
nova edició de l’Observatori 
del Cicle Econòmic a Espa-
nya, una iniciativa conjun-
ta de la Fundación Rafael 
del Pino, BBVA Research i 
Fedea.

La pensió mitjana 
ascendeix a 921,1 euros

❘ LLEIDA ❘ Els pensionistes llei-
datans cobren una pensió 
mitjana de 921,11 euros al 
mes, segons marca el balanç 
publicat ahir pel ministeri 
de la Seguretat Social amb 
dades referides a l’1 d’octu-
bre. D’altra banda, la pen-
sió de jubilació va ascendir a 
1.050,61 euros per a 62.236 
perceptors.

Vunkers adquireix 
Nearcrumbs
n L’empresa lleidatana 
de serveis tecnològics 
Vunkers IT Experts ha 
adquir it Nearcrumbs, 
empresa nascuda al vi-
ver d’empreses del CEEI-
Lleida, especialitzada en 
auditoria, seguretat infor-
màtica i monitoratge.


