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Imatge d’arxiu de les instal·lacions de la cooperativa d’Ivars d’Urgell.

J. MARTÍNEZ
❘ IVARS D’URGELL ❘ La cooperati-
va d’Ivars d’Urgell va tancar 
l’any 2017 amb un volum de 
facturació de 175,23 milions 
d’euros, xifra que representa 
un augment del 8,56 per cent, 
segons el balanç de l’entitat que 
es presentarà avui diumenge en 
l’assemblea de socis per a la seua 
aprovació.

La cooperativa va acabar 
l’any amb un benefici d’1,373 
milions d’euros, un 4,2 per cent 
menys respecte al 2016, encara 
que el cash-flow (beneficis més 
amortitzacions) es va situar en 
2,495 milions d’euros davant els 
2,289 milions d’un any enrere.

Segons la memòria de l’en-
titat, la cooperativa comptava 
amb 2.250 socis actius i 1.573 
socis col·laboradors, incorpo-
rant-se 63 nous socis i 95 so-
cis col·laboradors. Per la seua 
part, 16 socis es van donar de 
baixa per jubilació o cessament 
d’activitat. 

Del total de socis actius, 424 
són dones, 1.324 homes i els 
502 restants són societats. La 
producció de pinsos a les seues 
fàbriques d’Ivars d’Urgell, Tor-
regrossa i la Fuliola l’any passat 
va ser de 288.421 tones, la qual 
cosa suposa un augment de l’1,9 
per cent. 

Els preus dels pinsos van 
evolucionar lleugerament a la 
baixa (-1,24 per cent) a causa 
de la disminució del preu d’al-
gunes matèries primeres. Es va 
produir un augment de la fabri-
cació de pinso per a porcs d’un 
2 per cent, mentre que en boví 

La cooperativa d’Ivars d’Urgell factura 175,2 
milions i n’aconsegueix 1,37 en beneficis el 2017
Comercialitza prop de mig milió de caps de bestiar porcí i incrementa un 32 per cent els de boví ||                      
La producció de pinsos supera les 288.000 tones i compta amb més de 3.800 socis
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va créixer un 6,6% respecte al  
2017.

Al capítol ramader, la produc-
ció total de porcí comercialitzat 
en escorxador va representar 
485.645 animals i la facturació 
va assolir els 60,33 milions. 

A més, la cooperativa ha ex-
perimentat un espectacular in-
crement del 32,04 per cent en 
el nombre de caps de boví co-
mercialitzats, fins a assolir els 
30.170 caps d’engreix, amb un 
volum de facturació de 30,06 
milions d’euros, un 42,73 per 
cent més.

Aquest increment, segons la 
memòria de la cooperativa, s’ha 
degut principalment a la conso-

lidació del sistema de granges 
participades. 

Del total dels animals comer-
cialitzats, un 7,1 per cent han 
anat a l’exportació, un 54,4 per 
cent s’han venut al seu principal 
client, Mercadona, i el 40,5 per 
cent restant han anat a parar a 
una vintena de firmes tant de 
Catalunya com de la resta de 
l’Estat espanyol.

En el sector avícola, es van 
produir 1,372 milions de pollas-
tres, la qual cosa representa un 
descens del 8,8 per cent.

Pel que fa a la secció de crè-
dit de la cooperativa, aquesta 
ha incrementat els dipòsits un 
3,87 per cent.

Lleugera baixada d’afiliació 
d’autònoms fins al maig

LABORAL ESTADÍSTICA

❘ LLEIDA ❘ El Règim Especial de 
Treballadors Autònoms (RETA) 
té registrats durant el mes de 
maig un total de 39.313 afiliats 
a la província de Lleida, la qual 
cosa representa un descens del 
0,04 per cent respecte al gener 
passat, 18 afiliats menys, segons 
dades de per la federació d’au-
tònoms ATA.

Aquestes dades contrasten 
amb els 57.022 nous afiliats a 
nivell estatal durant els cinc pri-
mers mesos de l’any 2018 fins 

a assolir un total de 3.257.366 
autònoms, per la qual cosa su-
posa una alça històrica de l’1,8 
per cent, segons ATA. 

Per sectors d’activitat, quatre 
de cada deu nous registres (43,2 
per cent) es van concentrar en 
les activitats professionals, la 
construcció i l’hostaleria.

En el conjunt de Catalunya 
van ser 7.388 els nous afiliats, 
fins als 553.338, la qual cosa 
implica un increment de l’1,4 
per cent. Ramon Morell dóna explicacions als pensionistes al parc.

ÒSCAR MIRÓN

Xarrada de la 
Marea Pensionista 
de Lleida

PENSIONS

❘ LLEIDA ❘ La plataforma Marea 
Pensionista de Lleida va cele-
brar ahir una xarrada infor-
mativa al parc Joan Oró de la 
Bordeta, a Lleida, amb l’assis-
tència de diverses desenes de 
persones. Durant l’acte, es van 
tractar temes com la necessitat 
de mantenir un sistema públic 
que garanteixi la continuïtat de 
les pensions de jubilació, amb 
increments reals i semblants als 
del cost de la vida.

LA DADA

175,23
MILIONS D’EUROS

La facturació de la cooperativa 
d’Ivars d’Urgell va augmentar 
un 8,56%, segons el balanç de 
l’entitat que presentarà avui als 
seus socis.

1,373
MILIONS D’EUROS

Per la seua part, els beneficis 
van descendir lleugerament, un 
4,2%, encara que el cash-flow 
(beneficis més amortitzacions) 
es va situar en 2,495 milions.

n La cooperativa va comer-
cialitzar el passat exercici un 
total de 75.232 tones, per la 
qual cosa suposa un 2,8% 
més, amb increments signi-
ficatius en ordi i en panís pas-
tone. A més, s’està apostant 
cada vegada més per la doble 
collita, un model aplicat en 
aproximadament 90 hectà-

rees, per la qual cosa suposa 
un 25% de la superfície total. 
Segons la cooperativa s’està 
experimentant en diferents 
tipus de cultius per estendre 
aquest sistema de cultiu, com 
la de l’alfals/panís (18%); pè-
sol/panís (10%), veça/panís 
(44%); ordi/panís (22%) i col-
za/panís (6%).

CEREALS

La firma experimenta varietats 
per estendre la doble collita


