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OUS 
Blancs 
XL-Supergrans 1,85 
L-Grans 1,78 
M-Mitjans 1,68 
S-Petits 1,37 
Rossos 
XL-Supergrans 1,85 
L-Grans 1,78 
M-Mitjans 1,68 
S-Petits 1,37 
AUS 
Pollastre 
Blanc 1,00 
Groc 1,00 
Gallina 
Lleugera  inferior 0,02 
Lleugera superior 0,03 
Semipesada (2.400 g) 0,16 
Semipesada (2.250 g) 0,14 
Semipesada (2.000 g) 0,12 

Pesada 0,47 
Gall 0,05 
SECCIÓ PORCINA 
Porc 
Gras i passat de pes 1,0290 
Del país 1,0590 
Races pures 1,0790 
Garrí 
Unitat de 14-15 kg 
(recollida) 30,44 
(partida) 39,46 
SECCIÓ BOVINA 
Vedella 
Extra 4,55 
Primera 160-200 kg 4,46 
Vedell 
190-200 kg 4,29 
220-250 kg 4,26 
Creuat color 220-250 kg 4,35 
Creuat color 250-280 kg 4,32 
ALTRES 
Conill 

Jove 2,21 
Adult 0,50 
Corder 
Menys de 12,5 kg 
Extra 7,56 
Primera 7,26 
Entre 12,5 i 15 kg 
Extra 7,48 
Primera 7,18 
Avellana 
Denominació d’origen Reus 
Negreta 1,45 
Corrent 1,40 
San Giovanni 1,35 
Tonda 1,45 
Negreta en gra  3,62 
Corrent en gra 3,47 
Pinyó 
Castella 39,00 
Andalusia 39,00 
Festuc (Pistatxo) 
Calibre 20/22 5,30 

Calibre 28/30 4,10 
Ametlla en gra 
Preu kg en gra segons rendi-
ment en magatzem 
Comú 4,05 
Llargueta 4,70 
Marcona (nova collita) 4,90 
Mollar (nova collita) 3,95 
Mallorca 3,95 
Closca blanca 
Mollar 1,10 
Rofes 1,07 
Cascalls 2,90 
VINS 
Preus per grau i hectòlitre 
Per envasar 
Cava  
Vi negre DO segons color s/op. 
Vi taula s/c (negre) s/op. 
Vi blanc DO Terra Alta  s/op. 
Origen granel 
Conca (blanc) s/op. 

Alt Camp (blanc) s/op. 
Camp (segona) (blanc) s/op. 
Baix Priorat (blanc) s/op. 
Ribera d’Ebre s/op. 
Terra Alta  Blanc: 4,15/Negre: s/
op. 
Manxa taula (blanc) s/op. 
Aragó (negre) s/op. 
Baix Penedès (blanc) s/op. 
OLI 
Preus per tona oliva arbequí 
DO Siurana 
Fruitat extra s/op. 
Fruitat s/op. 
DO Garrigues 
Fruitat extra s/op. 
Fruitat s/op. 
MEL 
Preus per litre 
Flor de taronger s/op. 
Romaní s/op. 
Mil flors s/op. 

CEREALS 
Preus per tona 
Moresc  
Francès 175,00 
USA s/Tarragona 166,00 
Nacional 175,00 
Ordi 
2 Carr. min. p. e. 64% 178,00 
Altres 
Blat nacional 189,00 
Civada 172,00 
Sorgo s/cot. 
Mill a/s 290,00 
Blat import. s/Tarragona 181,00 
Francès 189,00 
TURTÓS EN FARINA 
De soja  44% P (s/Tgna.) 312,00 
De farina de gira-sol 36/38% 
180,00 
Farina de Colza 202,00 
Mandioca  s/op. 
Gluten s/op. 

LLEGUMINOSES 

Pèsols (a dojo a Reus) s/cot. 

Veces a/a (Andalusia) s/cot. 

GARROFES 

Zona Baix Camp 0,33 

Zona Baix Ebre-Montsià 0,33 

Zona Tarragonès 0,35 

DESPULLES 

Farina baixa s/op. 

Tercera 170,00 

Quarta 160,00 

Gruixuda 160,00 

Segó fulla a/s 270,00

Llotja de Reus Preus en origen mercats internacionals de l’avellana (Departament d’Agricultura) 
Llotja de Reus (Catalunya)                  Avellana negreta               Setmana 44               1,81 EUR/Kg-closca (rendiment 50%) 

Borsa de Trebisonda (Turquia)         Avellana levant                   Setmana 44               2,05  EUR/kg-closca (rendiment 0%) 
ISMEA (Itàlia)                                            Avellana (mitjana)            Setmana 43               2,33 EUR/kg-closca (rendiment 50%)

CRISTINA VALLS 

REUS 

La Ganxet Pintxo Tardor 2017 si-
gue deleitando a los cuidadanos 
más curiosos por la gastronomía 
y el paseo obligatorio en busca de 
más tapas para completar la co-
mida y la cena. De esta manera, 
se conocen también nuevos luga-
res que quizás normalmente no se 
acudiría. Los más de cuarenta 
participantes en la edición de este 
año suelen concentrarse en la zo-
na del núcleo de la ciudad. Pero 
el extrarradio de la misma tam-

bién se atreve con la elaboración 
de pinchos. «Nosotros llevamos 
participando desde 2013, que fue 
un buen año, pues obtuvimos un 
premio. A pesar de que estemos 
algo alejados del centro, lo nota-
mos, aunque estamos contentos, 
siempre vuelven los clientes de 
toda al vida, explica la propietaria 
de Kubic, Marta Pie. En el estable-
cimiento del Camí de l’Aigua No-
va han ideado la creación ‘Bola de 
Drac’, una bomba de carne con 
salsa teriyaki recubierta con que-
so. Para coronar la tapa, en la su-
perficie lucen algunas de las es-

trellas características de este ele-
mento tan famoso en el mundo 
del anime. «Queríamos hacer algo 
sencillo, para todos los públicos y 
divertido», justifica Pie.  

Desde el Restaurant 158 de la 
avenida Països Catalans han opta-
do por ‘La patata volcánica’, que 
se trata de una patata rellena de 
carne con un río de ‘lava’ hecho 
de trufa negra del Baix Camp y 
aceite de oliva virgen de Siurana. 
Desde dicho negocio explican con 
optimismo que «hemos acogido a 
mucha gente estos días, gracias a 
la Ganxet Pintxo».  
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Gastronomía

La propietaria de Kubic, Marta Pie, junto a la tapa ‘Bola de Drac’. FOTO: ALFREDO GONZÁLEZ. 

Los participantes de la Ganxet Pintxo Tardor 2017 más alejados del 
centro ofrecen las tapas más divertidas para atraer a los clientes 

Entitats. La jornada 
de Carrutxa sobre 
associacionisme 
serà el dia 25 
La Jornada d’Associacionisme i 
Cultura Popular que l’entitat 
Carrutxa havia d’organitzar a 
l’Arxiu Municipal de Reus canvia 
de data i, finalment, tindrà lloc el 
dissabte 25 de novembre. 
L’objectiu d’aquesta jornada és 
presentar diverses recerques al 
voltant de l’associacionisme, els 
moviments socials i la cultura 
popular com a eines de desen-
volupament social i cultural. 
D’altra banda, aquesta activitat 
també ha de permetre posar en 
valor l’associacionisme i el seu 
lligam amb la cultura. Amb tot 
això, i per estar sempre interes-
sats en les pràctiques culturals i 
les seves formes d’organització 
associativa, i també en motiu del 
centenari de la mort de Cels 
Gomis i Mestre, Carrutxa vol 
apropar-se a la relació entre 
cultura popular i moviments 
socials a través d’aquesta 
jornada. 

 
Salut. Xerrades 
sobre l’exercici 
terapèutic cervical 
i lumbar 

La Secció Territorial de Tarrago-
na del Col·legi de Fisioterapeu-
tes de Catalunya prepara per a 
aquest dissabte 11 de novembre 
al matí, a Reus, una jornada 
solidària de xerrades sobre 
l’exercici terapèutic cervical i 
lumbar. Les xerrades es duran 
a terme als centres cívics del 
Carme i Llevant amb una 
aportació solidària mínima de 
3 euros per assistent, i tota la 
recaptació es destinarà íntegra-
ment a la Lliga Contra el Càncer 
de les comarques de Tarragona i 

Terres de l’Ebre. Al centre cívic 
del Carme es parlarà de l’exerci-
ci terapèutic per al dolor lumbar 
i al Centre cívic Llevant, de 
l’exercici terapèutic per al dolor 
cervical. Les dues xerrades 
començaran a les deu del matí i 
duraran fins a quarts de dues del 
migdia. Les inscripcions es 
poden fer als mateixos centres 
cívics o enviant un correu 
electrònic a tarragona@fisiote-
rapeutes.cat. 
 

Sardanes. Les 
imatges de l’Aplec 
Baix Camp 

Aquest dissabte, 11 de novem-
bre, a les 19.30 h al vestíbul del 
Centre de Lectura, tindrà lloc la 
inauguració de l’exposició 
fotogràfica, veredicte i lliura-
ment de premis als guanyadors 
del ‘51 Aplec Baix Camp’. La 
mostra fotogràfica es podrà 
veure fins al 2 de desembre. 
Mitja hora abans tindrà lloc la 
presentació de les conclusions 
de la Taula pel Sardanisme a 
Reus amb el posterior lliurament 
de dossiers.
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