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crearan un grup d’experts
per fer front a la crisi de
preus del sector lleter
Lleida
redacció
avant la crisi actual de preus
que travessa el sector lleter, com
a conseq ncia del desequilibri
entre la producció i el consum a
nivell europeu i la situació dels
mercats internacionals, el epartament d ricultura, Ramaderia,
esca i limentació
R i el
sector lleter han acordat treballar
unts en la creació d un rup d e perts, format per tots els actors
de la cadena de valor, que analitzi
la situació i de nei i les bases per
a trobar hi solucions.
Es va decidir ahir en el marc
de la Taula Sectorial Agrària de
la let, presidida per la directora
eneral d ricultura i Ramaderia, eresa as uan, acompanada pel director eneral d limentació, ualitat i nd stries
roaliment ries, ntoni íaz.
la reunió, també es va debatre la
possibilitat de concentrar l oferta
a través d or anitzacions de pro-

or anització a r ria
R
reclama a la omissió Nacional dels ercats i la ompet ncia que e tremi la vi il ncia
sobre els oli opolis que controlen els insums del sector agrari
ener ia, fertilitzants i pl stics .
estudi comparatiu elaborat
pel epartament d conomia
r ria de R
re ectei

que la si ni cativa cai uda dels
preus de petroli i as no est
tenint el seu re e en els preus
de fertilitzants i pl stics. entre
que el as ha descendit en un
en l ltim an i mi , la urea
amb prou feines ho ha fet en un
1 , el nitrat am nic c lcic, tan
sols un , i el
, ha incrementat el seu preu en un , .

FoTo: / La Taula sectorial de la Llet es va reunir ahir

ductors per a la comercialització
de productes l ctics.
nió de a esos ha convocat
per avui a partir de les 11. hores una concentració a ollerussa davant de la seu de l anti a f brica l astillo avui uleva ood
S en protesta per la reu situació que patei el sector lleter a

Borges preveu captar
23,5 milions d’euros per
finançar el pla d’expansió
Borges Agricultural & Industrial
Nuts
N ha at el preu de
la seva ampliació de capital en
,91 euros per acció i busca captar ,
R al mercat nancer
amb l ob ectiu d impulsar el seu
pla d e pansió 1
1. i í ho
va aprovar dilluns el onsell d dministració de la compan ia, amb

JARC demana extremar
la vigilància sobre els
oligopolis a l’agricultura

els poders que li va ator ar la unta d ccionistes del passat 1 de
febrer. l preu de subscripció de
les accions de nova emissió es
concreten en 3,01 euros de valor
nominal més una prima d emissió de 1 ,9 euros. a compan ia
posa al mercat 1.1 milions de
noves accions amb la previsió de

atalun a.
er la seva part, sa a ha proposat durant la aula Sectorial
de la let, celebrada ahir a arcelona, que l dministració doni
un pas endavant i posi les eines
adequades per a poder sortir de
la di cil situació per la qual passa
a l actualitat aquest sector.

fer el salt al mercat continu en
un termini m im de 1 mesos.
ls accionistes de la societat tindran el dret de subscripció preferent sobre les noves accions.
quest és un nou pas endavant
de la compan ia, que li permetr
reduir la depend ncia dels a ents
del mercat i incrementar la seva
autonomia productiva i la seva
capacitat de estió , ha a rmat
el conseller delegat de BAIN, David rats. a lial de fruits secs de
or es preveu captar ,
R
que destinar a nan ar el pla
d e pansió.

FoTo: Banco santander / La jornada es va celebrar ahir a Lleida

Banco Santander reuneix
a Lleida més de 100 firmes
per tractar d’innovació
a ederació span ola d nd stries de l limentació i e udes
i anco Santander van
analitzar ahir a leida les claus
de la e pansió del sector a la
ornada nternacionalització i
nnovació en la ind stria aliment ria, la e peri ncia empresarial , or anitzada con untament
per les dues entitats i a la que
van acudir més de 1 empreses

locals del sector. a
i anco Santander, com col laborador
estrat ic, van destacar el paper
de la
i i la internacionalització com claus dins de la estrat ia de crei ement de la ind stria
d alimentació i be udes.
acte va oferir als assistents una
mirada als reptes, oportunitats
i necessitats de la ind stria en
aquests camps.

