CONVENI MARC ENTRE LA COOPERATIVA D’IVARS I BORGES AGRICULTURAL &
INDUSTRIAL NUTS, PER A LA IMPULSIÓ DEL CONREU DEL PISTATXER.
ACTIVITAT: Visita a les finques pilot de pistatxers de Preixana i
Tàrrega i a la plataforma experimental de Verdú.
DATA: 13 de Setembre de 2019

En aplicació del conveni signat per la Cooperativa d’Ivars i BAIN (Borges Agricultural & Industrial
Nuts, S.A.), per a la impulsió del conreu de pistatxos en finques dels socis de la Cooperativa,
s’organitza una jornada de visites a diferents finques pilot de pistatxers en diferents estadis: a
Preixana, propietat de la Cooperativa d’Ivars i Tàrrega (Mas de Colom) propietat de Borges.
També es visitarà la plataforma experimental de reg a Verdú propietat de Ramon Boleda.
Borges Agricultural & Industrial Nuts, S.A. és la societat capçalera d’un grup d’empreses
dedicades a la producció agrícola, processat, envasat i comercialització B2B de fruits secs,
principalment nous, pistatxos i ametlles.
Dedicada a la comercialització de fruita seca des de 1896 i a la producció agrícola en les seves
pròpies plantacions des de 1987, amb rellevants quotes de mercat sostingudes històricament i
un negoci consolidat, impulsat amb una sòlida xarxa de comercial internacional, amb vendes a
65 països, una alta reputació en el sector i referent en productes de qualitat.
Com a conseqüència de la transformació en regadiu del conjunt de les superfícies agrícoles en
l’àrea d’influència del canal Segarra-Garrigues, així com els projectes realitzats o imminents de
modernització del reg en altres sistemes com l’Urgell, ha desenvolupat el Projectepistatxo de
BAIN www.projectepistatxo.cat, que té per objectiu implantar la producció agrícola del pistatxo,
esdevenint una oportunitat per oferir alternatives productives als nous regants.
Mitjançant aquest sistema de cooperació vertical entre l’agroindústria i les explotacions
agrícoles, es pretén millorar les rendes agràries, dinamitzar econòmica i socialment el territori,
crear sinèrgies al llarg de la cadena alimentària, obrir noves portes de cooperació en producció,
assessorament, transferència i recerca i millorar l’auto abastiment de BAIN en defensa d’una
agricultura de proximitat i més sostenible, entre d’altres fites.
Dintre del marc del Conveni signat us convidem a les següents visites tècniques.

Visita de les finques de pistatxers en regadiu.
Dia: Divendres 13 de setembre
Hora de sortida: 9:00h
Lloc de sortida: Cooperativa d’Ivars

Ubicació finques que es visiten:
- 9:00h Sortida des de la Cooperativa d’IVARS.
- 9:20h Finca Pilot propietat de Cooperativa d’Ivars a Preixana:
o 41º36’47.0”N 1º03’27.5”E
- 10:00h Plataforma experimental de reg en pistatxers, a la finca de
Ramon Boleda de Preixana/Verdú plantada el 2018:
o 41º35’35.4”N 1º04’49.0”E
- 10:30 h Finca propietat de Ramon Boleda de 3ha i plantada el 2016.
o Les Valernes.
- 11:15h Finca Pilot Mas de Colom de Tàrrega propietat de Borges, de
15 ha en el seu primer any de producció en el 5é verd:
o 41º40’08.8”N 1º07’27.7”E

