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Abonen els ajuts 
de continuïtat  
de terres agràries

Vic/Ripoll El DARP ha abo-
nat els ajuts de compensació 
a les zones amb limitacions 
naturals que tenen com a 
objectiu assegurar un ús 
continuat de les terres agrà-
ries i fomentar sistemes 
agraris sostenibles. En total 
s’han pagat a Catalunya 
4.952 expedients que afec-
ten 303.310,92 hectàrees. 
D’aquests, se n’han pagat 
252 a Osona, amb un import 
de 248.065,67 euros, i 184 al 
Ripollès, amb un import de 
294.362,72 euros. 

UP té un nou servei 
d’assessorament per 
a conreus extensius

Santa Creu de Jutglar Unió 
de Pagesos ha començat a 
explicar aquesta setmana el 
nou servei d’assessorament 
per a conreus extensius 
que posa en funcionament 
juntament amb Agroxarxa. 
Es tracta de l’Agrupació de 
Defensa Vegetal de conreus 
herbacis sostenibles. En el 
cas d’Osona, la presentació es 
farà dimecres vinent a les 7 
a la seu del Consorci del Llu-
çanès, a Santa Creu de Jut-
glar. Anirà a càrrec d’Esther 
Agramunt i Jaume Civit.

Manlleu clou la 
quarta edició del 
programa MARMI

Manlleu Manlleu ha tancat 
la quarta edició del programa 
MARMI amb una trentena 
de participants. El passat 
dilluns, el regidor de Promo-
ció Social i Personal, Igualtat 
i Joventut, Rafa Cuenca, 
va lliurar els diplomes als 
participants a unes sessions 
formatives que han permès 
que dels 30 participants, 4 
hagin treballat, 2 hagin fet 
de voluntaris a la Creu Roja i 
8 més hagin estat un període 
de pràctiques en empreses.

Etalentum amplia 
les oficines 
centrals de Vic

Vic Etalentum amplia en 170 
metres quadrats les seves 
oficines de Vic i llança una 
nova marca per donar servei 
a la selecció de directius, alts 
càrrecs executius i perfils 
especialitzats que porta per 
nom Etalentum Executive. 
Segons expliquen, tot i que 
ha crescut la mobilitat labo-
ral un 11% després de la 
crisi, al 55% de les empreses 
els costa trobar personal. 
L’empresa té intenció d’obrir 
12 noves oficines fins arribar 
a 22 aquest any. 

Xerrades sobre 
hàbits saludables a 
les empreses, a Vic

Vic L’empresa Amtté, amb 
la col·laboració de l’Ajunta-
ment de Vic, oferirà un cicle 
de tallers i xerrades sobre 
hàbits saludables per a les 
empreses. Es farà a l’espai 
Vicjove, el tercer dimecres 
de cada mes a partir del mes 
de febrer i fins al juny i de 
7 a 2/4 de 9 del vespre. S’hi 
parlarà d’alimentació saluda-
ble, la promoció de la salut a 
l’empresa, l’activitat física, la 
gestió de l’estrès, la postura 
del cos i es clourà amb una 
sortida de nordic walking.

Comforsa estrena 
una nova web 
corporativa

Campdevànol L’empresa 
Comforsa ha posat en funcio-
nament una nova web corpo-
rativa accessible a qualsevol 
navegador i dispositiu mòbil. 
S’hi pot trobar, a partir de 
sis eixos, la història de l’em-
presa o la producció que fa, a 
més d’un vídeo corporatiu on 
es reforça la idea d’empresa 
lligada al territori. D’aquesta 
manera, l’empresa està més 
oberta a donar informació 
tant als clients com als treba-
lladors actuals i futurs. 

Vic

EL 9 NOU

Les actuacions de la Inspec-
ció de Treball durant l’any 
2018 van aconseguir que al 
voltant de 3.100 persones 
que treballaven en falses 
cooperatives del sector carni 
s’hagin regularitzat passant 
a cotitzar al Règim Gene-
ral de la Seguretat Social 
durant el 2018. Tot i que les 
dades no estan disponibles 
per comarques, gairebé la 
meitat de les noves regula-
ritzacions s’han fet a Osona 
per la regularització feta a 

l’empresa Le Porc Gourmet 
de Santa Eugènia de Berga. 
Una altra part han estat tre-
balladors del mateix grup, 
el Grupo Jorge, però de l’es-
corxador de Mollerussa. El 
secretari general de Treball, 
Afers Socials i Famílies, 
Josep Ginesta, ha explicat 
que la lluita contra els falsos 
autònoms és una prioritat 
del departament perquè “no 
es pot anar contra els drets 
laborals de les persones” i ha 
informat que “es continuaran 
portant a terme actuacions al 
voltant de les plataformes i 
falses cooperatives”.

Durant l’any 2018 ha estat 
quan uns 1.400 treballadors 
de Le Porc Gourmet han pas-
sat a cotitzar al Règim Gene-
ral de la Seguretat Social, ja 
que abans estaven tots en fal-
ses cooperatives. Inspecció 
de Treball havia visitat l’em-
presa i hi havia denúncia. 
L’informe final reclamava 6,1 
milions d’euros a l’empresa 
per no haver pagat cotitza-
cions a la Seguretat Social 
de 1.616 falsos autònoms. 
Aquest organisme també va 
inspeccionar Patel, a l’Esqui-
rol, tot i que encara no s’ha 
fet públic l’informe final.  

El delegat del govern a 
Girona visita Ripleg de Ripoll

Ripoll El delegat del govern a Girona, Pere 
Vila, i el director dels Serveis Territorials 
d’Empresa i Coneixement, Josep Polanco, 
van ser aquest dijous a l’empresa Ripleg de 
Ripoll per conèixer de primera mà la feina 
que hi fan. Ripleg, que l’any passat va cele-
brar els 30 anys, és una empresa de meca-
nitzats que disposa d’una tecnologia total-

ment automatitzada. Els dos responsables 
de l’administració van estar acompanyats 
per Eudald Batlle, propietari de l’empresa 
que els va acompanyar durant el recorregut 
(foto).

Ripleg disposa d’un espai de més de 7.000 
metres quadrats, on fa des del disseny del 
producte fins a l’acabat final, i té una setan-
tena de treballadors. Aquesta visita s’havia 
de fer la setmana passada, però es va haver 
d’anul·lar.

 

Són dades de tot Catalunya, però la majoria provenien d’Osona

Treball va regularitzar l’any 2018 
3.100 falsos autònoms carnis

Llotja de Bellpuig (21-01-19)

CONILL: 1,75 (=)
POLLASTRE VIU: 0,94 (=) – 0,92 (–0,07)
POLLASTRE SACRIFICAT: 1,60 (=) – 1,43 (–0,09)  
OUS ROSSOS: xl: 1,29 – l: 0,77 – m: 0,67 – s: 0,52   
OUS BLANCS:xl: 1,29 – l: 0,77 – m: 0,67 – s: 0,52   
GALLINA SEMIPESADA: 0,24 – 0,26 – 0,27 (=)
GALLINA PESADA: 0,42 (=)
GALL: 0,05 (=)
ESTRUÇ: s/c

Llotja de Vic (19-1-19) 

PORC: 1,381 / 1,393 (=)
GARRINS RAÇA: recollida: 24/26 (-2)
PARTIDA GRAN: 56,00 / 57,50 (+2)
ANOLLS (des de 351 kg): 3,96 – 3,81 – 3,60 – 3,45 (=) 
VEDELLS (fins a 350 kg): 4,01 – 3,81 – 3,68 – 3,54 (=)

FRISONS (+ de 211 kg): 3,51 – 3,45 – 2,19 (-0,05)
FRISONS (fins a 210 kg): 3,40 – 3,32 – 1,88 (-0,05)
VEDELLA (261 a 300 kg): 4,10 – 3,96 – 3,84 – 3,51 – 2,85 (=)
VEDELLA (221 a 260 kg): 4,16 – 4,00 – 3,92 – 3,64 – 2,84 (=)
VEDELLA (180 a 220 kg): 4,21 – 4,01 – 3,89 – 3,72 – 2,86 (=)
VACA: 2,90 – 2,75 – 2,45 – 2,05 – 1,55 – 1,35 (=)
FRISÓ: 35 / 95 (-5/-5) 
ENCREUAT: 100 / 225 (-5/-5)

Mercolleida (17-01-19)

PORC VIU selecte: 1,048 (=) 
LLETÓ 20 kg: 41  (+1,50)  
XAI (23 a 25 kg): 2,90 (-0,05)  
XAI (25 a 28 kg): 2,80 (-0,05)  
OVELLA DE VIDA: 75 /u (=)  
BLAT PINSO: 209 (+1)
BLAT PA: 221 (+1)
MORESC: 181 (+3)

ORDI LLEIDA: 195 (=)  
SORGO: 186 (-1)  

Llotja de Barcelona (22-1-19)

GARROFA: 168/t (=)
GARROFA FARINA: 163/t (=)
SOJA PAÍS: 335/t (+5)
MORESC UE: 186/t (+1)
BLAT: 209/t (–2)
ORDI PAÍS: 202/t (–2)
FARINA DE PEIX PAÍS: 1.040/t (=)
GIRA-SOL: 228 (=)
MILL: 295/t (=)
COLZA: 251 (=)
SORGO: 191 (–2)

Grans del Lluçanès (11-01-19)

GRA DE COLZA:  336,50 euros/tona (+4,25)


