
14 LLEIDA 1 DOMINGO 31 DE OCTUBRE DE 2021 

FOTO: Aj. Tremp 1 L:'afluencia de pública la tira va ser molt alta 

Tremp celebra lo 20a edició 
de la seva Fira del Codony 
Tremp va celebrar ahir la Fira del 
Codony que enguany celebrava la 

seva 20a edició. En aquesta ocasió, 
l'esdeveniment va comptar amb la 
participació de 60 expositors agro-

alimentaris i artesans i es van po

der desenvolupar la majería de les 
activitats previstes al programa, tot 
i la pluja del matí. Destaca entre els 

actes el19e concurs d'allioli. 
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Dos joves d'Agramunt impulsen 
un nou joc de taula ambientat en 
una vintena de ciutats i Andorra 
Mollerussa és la darrera localitat en sumar-se al projecte 

Mollerussa 
ACN 

Prop d'una vintena de municipis 
catalans i Andorra la Vella comp
ten, des d'aquest any, amb el seu 

propi joc de taula. Es tracta d'una 
iniciativa de dos joves emprene
dors d'Agramunt (Urgell) que té 
com a objectiu que la gent pas
si una bona estona i, a la vegada, 

conegui els carrers, edificis, as
sociacions i les testes i tradicions 
característiques i que formen la 

identitat d'aquestes localitats. 
"Més que jugar a un joc és el sen
timent de recordar d'on vens o on 

estas vivint i fer caliu", explica un 
deis seus impulsors, Oriol Farras. 

FOTO: ACN 1 lmatge deis impulsors del joc 'Mollecity' 

Aquesta setmana s'ha presen

tat el darrer joc de la col·lecció, 
el 'Mollecity', inspirat i ambientat 

en la capital del Pla d'Urgell i que 
compta amb la col·laboració de 
bona part del seu teixit associatiu. 

El projecte va néíxer després 

que un deis seus impulsors, Oriol 
Farras, elaborés un joc de taula 
personalitzat com a regal d'amic 

invisible per a un company de la 
residencia universitaria. 

A partir d'aquí, i després de 

crear l'any passat els primers jocs 
a les ciutats de Berga i Olot, Farras, 

juntament amb Jordi Noguera, van 
fundar 'YOURCITY' per arribar al 
maxim de ciutats possibles de Ca
talunya. 
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Trigo importactón PE 72 forra¡ero UE Disponible S/ Tarr/almacén 302.00 

_Tr~ig_oi_mp~o_rta_ci_ón_P_E7_1 _________ Fo_rr~~e_ro_U_E ___ No_vi_em_b_re·_di_cie_m_br_e __ S~/T_ar~~-lm_ac_én ___ 3_03~.0 __ 0 

Cebada nacional PE 62 Disponible Sed lletda 300.00 

Maíz Nacional Disponible Sed Lle1da 179.00 
Maíz Importación Disponible S/Tarr/almacén 280.00 
Colza en grano 42% Disponible Sed Tarrega 615.00 
Centeno Disponible S/Tarr/almacén 268.00 

Triticale Disponible S/ Tarr/almacén 198,00 

Harina de soja lmportactón 47% Disponible S/ Tarr/Barna/almacén 404,00 

Harina de girasol lntegral28% Disponible Seo. Tarrega 138.00 
~~~~----------~ 
Harina de girasol lntegral28% Disponible S/Tarr/almacén 140.00 
Harina de girasol Alta proteína 34·36% Disponible S/Tarr/almacén 305.00 

Harma de colza 00 Disponible Seo. Tarrega 330.00 

Harma de colza 00 lmporlactón Dispomble S/ Tarr/almacén 320.00 
~----------~~~--~~----~~~~--~~ 

Pulpa de remolacha Importación D1sponible·enero S/ Tarr/almacén 17Z.OO 
DDG EE.UU. ImportaCión Disponible S/ Tarr/almacén 305,00 
Guisantes Importación Disponible S/ Tarr/almacén 

--~--------~-------
Grasa ammal UE 10·11% Disponible Sed Lleida 1.190.00 

_G_ra_sa_an_im_ai _____________ Nacl0nal3·5% Disponible Sed lletda 1130.00 
Aceite de so¡a Crudo Disponible S/Barna/exl,-ra-c --1,..c.1.,-,80-':-.oo=-

fosfato monocálcico Granel Octubre Sed lleida 810,00 
fosfato bicálcico Granel Octubre Sed lleida 730.00 
Salvado de trigo Hoja/granel Disponible Seo llelda----:-25=-=-9.':-:00,.... 

Salvado de trigo Harimlla/granel Disponible Seo lle1da 229.00 
Salvado de trigo Cuarla/granel Disponible Seo lleida 218.00 
Euro/tonelada a JO dfas (P) previo. (T) lolva.l'l contado(") pago a 15 días Se/Sed/Seo sobre cam1ón /de.tmo/ oflgen 

Granulado Alfalfa la. 

Granulado Alfalfa Za 

Balas deshidratadas Extra 

Balas deshidratadas la 

Balas desh1draladas la 

RATADOS 
17·18% 

15·16% 

>18% 

17·18% 

15·16% 

DlfliDitiA 

10·12% 205,00 

10·12'1il 188.00 

12·14% 221.00 

12·14% 205.00 

12·14% 184,00 
Deshidratados: precio de venia mduslria EurO/Tonelada. En rama· precio de compra al productor. sm portes. Cotizaciones 
releri<las a pago a 30 dfas. en posición lábfiCa. (RI regulamaciOn 

FRUTA MI N. MÁX. 
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Amarillo Calibre B 
Blanco Cal':,.ib"-'re7A =-----------------

NECTARINA 
Amarilla Calibre B 
Amarilla Calibre A 

PARAGUAYO 
. Paraguayo Calibre B 

Paraguayo Calibre A 
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Gala 65• >JO% color 40 45 

~G~al~a7~0.->~70~%-co'lo_r _____ 55 ----~65---
Golden 70+-----------:3"'0-- 40 
Golden 75+ 40 50 ------------------

Ercolini 60• A C. 80 100 
Ercolínl 6~0.-=F"".N--------'--'------'.:..:.....-

liiñonera 60• A.C. 65 75 
limonera 60• f.N. ------'-'---___;.; 

YiTii1aiiiSTO+ JO 75 
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Conférence 65• 70 80 
Blanquilla 58• ---------,6~0 ----...,70,---

r U lA 
Pera 80 lOO 
Manzana 100 120 
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Pavla '-------------

Melocotón/Nectarina/Parag. 

Los prwos de induslna son euros/tonelada. Precios 
refendos a primera calidad. sin envase. Colizactones 

fijadas según el reglamento de mercado 
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Un cotxe cau per un barranc 
a Coll de Comiols i deixa 
dues persones atrapades 
Artesa de Segre 
CARLA SALAZAR 

Un turisme va sortir de la via ah ir 
al matí i es va precipitar per un 
barranc de cinc metres al Coll de 
Comiols, una collada situada en 
el límit deis termes municipals 
d'Artesa de Segre, a la Noguera, 
i d'lsona i Conca Delia, al Pallars 
Jussa. Els Bombers de la Genera-

Els bombers 
sanegen una fa~ana 
que e tava e ient al 
barrl de la Bordeta 
Els bombers van realitzar un 
sanejament ahir d'una fat;ana 
d'un edifici del qual estaven 
caient trossos i rebles, al carrer 
Puigverd a barri de la Bordeta. 
Els trossos van caure a la vore
ra, pero ningú va resultar ferit. 

Dues persones es 
desorienten al Port 
del Camí, a 
Montferrer i Castellbo 
Dues persones es van desorien
tar ah ir al Port del Ca mí, a Mon
tferrer i Castellbo. Els bombers 
van activar l'helicopter i el 
GRAE. les persones van ser lo
calitzades en bon estat i les van 
acompanyar al seu vehicle. 

Crema un cotxe en 
un descampat al 
carrer del Palauet, 
al barri de la Bordeta 
Dues dotacions de bombers 
van desplat;ar-se al carrer del 
Palauet, a la Bordeta, a causa 
d'un turisme que estava cre
mant en un descampat. El foc 
no es va propagar més enlla i va 
ser extingit amb rapidesa. 

L'interior d'una 
cuina provoca 
un incendi en un 
habitatge de Maials 
Una cuina a una casa de la 
pla<;a liceu Sales a Maials, va 
causar ahir al migdia un incen
di. Sis dotacions deis Bombers 
de la Generalitat es van des
pla<;ar al lloc i van extingir-lo. 
No es va lamentar cap ferit. 

litat van rebre l'avís de l'accident 
les 11.43 hores ahir dissabte al 
punt quilometric 24,5 de la carre
tera C-1412b, dins el terme mu
nicipal d'Artesa de Segre. Segons 
les fonts del cos de bombers, el 
vehicle va quedar atrapat en una 
zona arbrada i d'esbarzers. Set 
dotacions deis Bombers es van 
desplat;ar a la zona i van treballar 
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per rescatar els ocupants del co
txe, dues persones i dos gossos. 

Els efectius de bombers van 
estabilitzar el cotxe, van netejar 
el lloc amb eines manuals amb la 
finalitat desbrossar la zona per fa
cilitar d'extracció de les persones 
que estaven a !'interior del vehi
cle. Fina lment, van poder excar
cerar els afectats. 

FOTO: Bombers 1 El turisme va caure per un desnivell de cinc metres 

Dues ambulimcies, una con
vencional i una avant;ada, del Sis
tema d'Emergencies Mediques 
(SEM) els van atendre i segons 
van informar les fonts, no van pa
tir ferides de consideració, de ma
nera que els mateixos ocupants 
van demanar l'alta voluntaria. 

oue s'ha de rer? 

• 

Ser major de 18 enya. 

Portar case ts obiiQ torl. 

Circular nom una persona. 
ta Individual. 

Clrcul r p 1 centre d t rrtl 
ptr • major ourttlt. 

Clrcul r re mi blcl, 
cal~adts amb "mlt 30 kmlh 
o lnf1rlor !ton autoriUad 

En condiciona de poca vlsfbllltat. 
e 1 port r num d vant 1 d m . 

oue no s'ha de rer? 
@ Circular a més de 25 km/h 

(limitació per disseny del vehicle). 

Circular perles voreres. 

Circular per cal~ades amb 
hmit 50 km/h o superior. 

Utllitzar el telefon mobil 
1 auriculars. 

Circular sota els efectes de 
!'alcohol o de les drogues. 

~ o poden disposar de seient. 
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