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Jornada sobre competitivitat empresarial
❘ LLEIDA ❘ GLOBALleida va organitzar ahir, dins del seu cicle
de conferències de Coneixement Emprenedor, una xarrada
amb Raúl Peralba, expert en posicionament estratègic com-
petitiu, en la qual va explicar els fonaments de gestió de la
simplicitat KISS (Keep It Simple, Stupid), estratègia empre-
sarial que ajudarà els directius a fer més competitives les em-
preses.

Eroski ha de tornar diners per les seues ‘preferents’

❘ BILBAO ❘ El jutjat mercantil número 1 de Bilbao va ordenar
ahir a Eroski que torni al BBVA els diners que l’entitat finan-
cera ha de reintegrar a 68 titulars d’aportacions financeres
subordinades de la cooperativa, “disminuïda en interessos i
comissions”.A més, el magistrat va apuntar que la coope-
rativa podria reclamar a l’entitat financera “els danys i per-
judicis que entengui que li ha causat la forma de comercia-
lització utilitzada que ha acabat amb l’anul·lació” d’aques-
tes aportacions financeres.

El benefici d’Abertis va caure un 40% l’any passat

❘ MADRID ❘Abertis va obtenir un benefici de 617 milions d’eu-
ros en l’exercici 2013, un 39,8% menys que un any abans,
per les plusvàlues comptabilitzades el 2013 al vendre part
de la seua participació a Eutelsat i de la desconsolidació
del negoci d’aeroports venut aquest exercici, segons va in-
formar el grup de concessions.

Renta 4 duplica els seus guanys fins als 11,2milions

❘ MADRID ❘ Renta 4 va obtenir un benefici net d’11,2 milions
d’euros el 2013, xifra que multiplica per més de dos els seus
guanys del 2012 (5,4 milions d’euros), segons va informar
ahir la Comissió Nacional del Mercat deValors.

Repsol rebaixa un 5 per cent el sou anual de Brufau

❘ MADRID ❘ El president de Repsol, el lleidatàAntonio Brufau,
va rebre 4,9 milions (4,64 milions de retribució en metàl·lic
i 66.000 euros per la seua participació en societats del grup)
per l’acompliment de les seues funcions durant el 2013, xi-
fra que suposa una retallada del 5% respecte al 2012.
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que ha disminuït– i la resta,
mascles.

L’any 2013 va començar
fluix, amb baixes exportacions,
i el mercat es va mantenir en
equilibri gràcies al consum in-
tern i a l’escassa oferta de fe-
melles. El mercat es va animar
amitjans d’any, amb bones ven-
des internes i exportacions, i va

finalitzar amb aquesta tendèn-
cia a l’alça. Precisament, l’ex-
portació és la solució que ve-
uen tant ramaders com escor-
xadors per a la bona marxa del
sector de boví de carn, que
plantegen un escenari per al
2014molt similar al viscut l’any
passat.

L’altre sector la taula de
preus del qual es consolida com
una de les llotges de referència
al mercat és l’oví, per la cons-
tància dels operadors i el seu
interès a fixar preus orientatius
de mercat.Això ha portat apa-
rellat, a més, un augment del
nombre d’associats i clients in-
teressats en aquest sector.

NOU REGLAMENT

El nou reglament de la
taula de preus de boví
reflecteix una taula
ambmés fiabilitat

Els preus alts del boví no
repercuteixen en el sector
Els escorxadors afirmen que no afecten ni el productor ni la
indústria || Presentació de lamemòria de la Llotja de Binèfar
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CONCHA SILVÁN
❘ BINÈFAR ❘ La LlotjaAgropecuà-
ria de Binèfar va presentar ahir
als seus associats la memòria
anual, en la qual es va destacar
la consolidació de la caiguda
del consum de carn, encara que
per al sector ramader ha sigut
un “any acceptable, amb cos-
tos alts d’alimentació, compen-
sats amb uns preus de la carn
bons,” assenyalava el produc-
tor Luis Morancho.

Tanmateix, en el balanç dels
escorxadors, Luis Bagaría, de
Fribin, va destacar que “si bé
les cotitzacions han assolit
preus mitjans rècord, això no
s’ha traslladat als comptes d’ex-
plotació ni en el sector produc-
tor ramader ni en la indústria
càrnia”.Aquesta circumstància
es veu bé en les taules de preus
mitjans anuals de mascles i fe-
melles, les quals han marcat xi-
fres només superades l’any
2012.

També el cens de boví aAra-
gó s’ha anat incrementant du-
rant l’any passat, fins i tot per
sobre dels cinc últims anys –pe-
rò sense arribar als límits del
2007, en què es van disparar
les xifres–, sumant prop de
200.000 caps el desembre pas-
sat.Amb relació a l’evolució de
les tones sacrificades al llarg del
2013 ha sigut, igualment, supe-
rior als anys anteriors en un
5,68 per cent, amb un 33 per
cent de femelles –l’únic valor

Unmoment de la presentació de la memòria de la llotja.
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❘ LLEIDA ❘ Lleida va produir un to-
tal de 6.901,1 tones d’oli d’oli-
va en l’última campanya, i es
va convertir d’aquesta manera
en la desena província produc-
tora de tot l’Estat, segons va in-
formar ahir el ministeri d’Agri-
cultura i MediAmbient. La pro-
ducció continua estant domi-
nada pels productors andalu-
sos. Només Jaén, Còrdova, Se-
villa,Granada i Màlaga concen-
tren el 75,5% de la producció
estatal.

Les dades del ministeri, a
més, constaten els efectes que
la sequera va tenir a Lleida
l’any passat, ja que consultant
la comparació d’entrades d’oli-
va crua del mes de gener del
2013 i 2014, es pot observar
que aquesta variable ha descen-
dit un 55 per cent aquest any

respecte a l’anterior. L’última
campanya no s’ha vist afecta-
da per la falta d’aigua, de ma-
nera que la recollida de l’oliva
es va iniciar de forma normal i
a l’octubre i el novembre es van
recollir 45,2 tones. Un any

abans, en canvi, la sequera va
obligar els agricultors lleidatans
a retardar al màxim la collita
per intentar que les olives gua-
nyessin pes, i el gener del 2013
es van recollir 99,8 tones.

Agricultura va destacar tam-
bé que la comercialització to-
tal d’oli (sortides al mercat in-
terior aparent i exterior), des
de l’inici de la campanya ha as-
solit les 500.100 tones, un 30%
més davant de la campanya an-
terior i del 18% sobre la mitja-
na de les quatre últimes. En
aquest sentit, la mitjana men-
sual de sortides de l’octubre del
2013 al gener del 2014 es va si-
tuar en 125.030 tones, per la
qual cosa tant el volum de co-
mercialització total d’aquest
mes com l’acumulat suposen un
màxim històric.

Lleida produeix 6.900 tones
d’oli en l’última campanya
La comercialització a nivell estatal obté màxims històrics
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LADADA

Al ‘top 10’
❚ Les províncies de Jaén, Còrdo-
va, Sevilla, Granada i Màlaga
acaparen el 75,5 per cent de la
producció d’oli d’oliva de tot
l’Estat, però Lleida continua si-
tuada entre les deu principals
productores. A més de les pro-
víncies andaluses, només la su-
peren Ciudad Real, Badajoz, To-
ledo i Tarragona.

Els treballadors afectats per un ERO cauen un 15%
❘ LLEIDA ❘ Els expedients de regulació d’ocupació van afectar
un total de 2.518 treballadors lleidatans el 2013, un 15,4%
respecte al 2012.Tanmateix, aquesta xifra s’ha quadru-
plicat des de l’inici de la crisi, ja que el 2008 hi havia sols 541
empleats immersos en un ERO. Segons les últimes dades del
ministeri d’Ocupació, els acomiadaments col·lectius van créi-
xer un 7% a la província l’any passat, mentre que els expe-
dients de reducció de jornada van descendir un 43%.

Endesa guanya 1.879milions el 2013, un 8%menys

❘ MADRID ❘ Endesa va obtenir un benefici net de 1.879 milions
d’euros el 2013, un 8%menys respecte a l’obtingut en el ma-
teix període de l’any anterior, per l’impacte de les mesures
regulatòries i fiscals introduïdes a Espanya el 2012 i el 2013.
L’elèctrica, a més, va anunciar que ha reduït les seues inver-
sions en distribució elèctrica a Espanya fins als llindars ne-
cessaris de “seguretat i mandat” del Govern.

Red Eléctrica obté un 7,5%més que el 2012

❘ MADRID ❘ Red Eléctrica va guanyar l’any passat 529,14 mili-
ons d’euros, un 7,5% més que el 2012, segons va informar
ahir la Comissió Nacional del Mercat deValors.


