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Imatge de les instal·lacions de l’antiga cooperativa de Sarroca de Lleida.

L’alcalde de Sarroca i dos veïnsmés reobren la
cooperativa per treballar-hi aquestmateixmes
Els tres inversors compren l’immoble, la maquinària i els magatzems en subhasta després de la
liquidació de l’entitat associativa || Creen una societat limitada centrada en l’oli i els cereals

AGRICULTURA INICIATIVES

E. FARNELL
❘ SARROCA DE LLEIDA ❘ Tres agricul-
tors de Sarroca de Lleida, en-
tre els quals hi ha l’alcalde, Jau-
me Revés, han adquirit l’anti-
ga cooperativa agrària en una
subhasta pública, amb l’objec-
tiu de posar en funcionament
les instal·lacions i mantindre
els serveis relacionats amb la
producció i comercialització
d’oli i la recol·lecció del cere-
al. L’empresa obrirà les portes
com una societat limitada (SL)
i els tres administradors ja tre-
ballen per iniciar l’activitat
aquesta mateixa campanya de
la recollida de l’oliva, previs-
ta per a finals d’aquest mes
d’octubre o principis de novem-
bre.

L’alcalde de Sarroca de Llei-
da, Jaume Revés, va apuntar
que la finalitat de l’operació és
seguir donant servei al poble,
especialment al sector de l’oli
d’oliva, l’ametlla i del cereal.

Jaume Revés va avançar que
encara que s’iniciï l’activitat
aquest mateix any, també serà
un període probatori per estu-
diar el rendiment de la nova fir-
ma de cara a futures campa-
nyes. “Caldrà veure si aconse-
guim que els pagesos del mu-
nicipi i de la zona confiïn en el
nostre treball i en les instal·la-
cions”, va dir.

Molts agricultors van haver
de buscar l’any passat altres
molins d’oli i una alternativa
per a la venda del cereal al tro-
bar-se la cooperativa en procés
de liquidació.

La cooperativa de Sarroca va
entrar en liquidació després que

ÒSCAR MIRÓN

els seus socis no acceptessin cap
dels dos plans de viabilitat que
els van ser presentats. L’enti-
tat, fundada el 1945, va entrar
en concurs de creditors amb un
passiu de gairebé tres milions
d’euros.

El passat mes de juny, el jut-
ge va inhabilitar l’exrespon-
sable de la secció de crèdit du-
rant deu anys per administrar
béns aliens i dos anys d’inha-
bilitació als tretze membres del
consell rector, i els va condem-
nar a pagar la totalitat de l’im-
port que no rebran els creditors
després de la liquidació dels
béns de la cooperativa.

Finalment, la dissolució de
la cooperativa de Sarroca de
Lleida va afectar més de 250
famílies del municipi i de la co-
marca.

La vall Fosca demana reactivar
l’ampliació d’Aigüestortes
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Deu famílies preparen un hort a
Torrefarrera per proveir-se
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LESCLAUS

Concurs de creditors. La cooperativa de Sarroca de Lleida va pre-
sentar concurs de creditors al desembre del 2010, després que una
de les seues empleades s’apropiés 674.000 euros.

Liquidació. A l’abril del 2012, l’entitat va entrar en liquidació des-
prés que els creditors no donessin prou suport a cap dels dos conve-
nis presentats.

Adjudicació.Al juny del 2013, el jutge va considerar els tretzemem-
bres del consell d’administració i l’exdirectora de la cooperativa cul-
pables de la fallida. Llavors va començar el procés de liquidació, que
culmina ara amb la subhasta dels béns de l’entitat.

La forçade les
cooperatives
agràriesdeLleida

■ Les cooperatives agràri-
es són una peça clau en
l’economia de Lleida, ja
que facturen 800 milions
cada any, segons les dades
de la Federació de Coope-
ratives Catalanes. No obs-
tant, hi ha casos destacats
de mala gestió com Copa-
ga, que va representar al
juny del 2002 la suspen-
sió de pagaments més im-
portant de la història de
Lleida, amb uns deutes va-
lorats en 58,84 milions
d’euros.També Copalme
va presentar concurs de
creditors el 2008, amb uns
deutes que superaven els
21,7 milions, o la coope-
rativa de Sarroca, que fi-
nalment ha estat liquida-
da aquest any.

OBJECTIUS

Mantindre els serveis
de producció i
comercialització de l’oli
i recol·lecció del cereal

Denunciaran l’ampliació
d’un súper a Cervera

URBANISMEPOLÈMICAMUNICIPAL

❘ CERVERA ❘ Josep Maria Bargués,
propietari i comerciant de la
travessia de la N-II de Cerve-
ra, i altres veïns amenacen de
denunciar amb un contenciós
la modificació urbanística que
permetrà l’ampliació del super-
mercat Esclat Bon Preu (vegeu
SEGRE de dimarts). “El centre
es va fer en una zona on no es
permetien aquest tipus d’equi-
paments, igual que ho són els
terrenys on la Paeria pretén
aprovar l’ampliació de la fir-

ma”, asseguren. L’empresari
considera “injust” que la Pae-
ria “s’entesti a modificar a la
carta l’entramat urbanístic,
quan encara hi ha molts ter-
renys dins del POUM actual on
pot establir-se. La Paeria va ini-
ciar una modificació de laTra-
ma Urbana Consolidada per
avançar l’alineació de la traves-
sia de la N-II fins a 15 metres
de la calçada en tot el tram. El
projecte es debat avui en un
ple.

El PSC de la Seu critica el tancament de
la guarderia que donava servei per hores

SERVEISMUNICIPALS

❘ LA SEU D’URGELL ❘ El PSC-Progrés
de la Seu d’Urgell va denunci-
ar ahir el tancament del servei
de guarderia perquè les famí-
lies hi deixin els nens de for-
ma puntual i en moments que
hagin de fer alguna activitat,
feina o gestió. Es tracta d’una
prestació que va començar a
funcionar en diverses poblaci-
ons de Lleida i la resta de Ca-
talunya en el marc del progra-
ma Minuts menuts que va fi-
nançar la Generalitat.A més

de la Seu, s’hi van sumar els
ajuntaments del Pont de Su-
ert, Sort, Esterri d’Àneu,Al-
carràs, Tremp i Balaguer. La
majoria d’aquests ajuntaments
ja van decidir tancar el servei
fa uns anys, mentre que en el
cas de la Seu s’ha clausurat
aquest any.A la província, no-
mésAlcarràs ha dit explícita-
ment que continuarà prestant-
lo.

El PSC de la capital de l’Alt
Urgell critica que suprimir

aquesta prestació se suma “a
la clausura de la guarderia La
Grandalla, l’augment de quo-
tes per accedir a les llars d’in-
fants o la supressió dels des-
comptes a famílies nombroses
i monoparentals”.

Per la seua part, l’alcalde,
Albert Batalla, va indicar que
la Generalitat ha decidit supri-
mir les ajudes per finançar
aquest servei i va indicar que
l’ajuntament no disposa de
fons per continuar prestant-lo.

Rosendo Manrique
Resaltado


