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Composició del Consell Rector i el Consell de Vigilància
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CONVOCATÒRIA DE 
ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA

Per al pròxim dia 27 de març de 2015, divendres, queda convocada l’Assemblea General Ordinària que 
tindrà lloc a les instal•lacions de SOLDEBRE, S.Coop.C.L. a les 20:30 hores de primera convocatòria i 
a les 21:00 hores de segona convocatòria, i baix el següent ordre del dia:

1. Elecció de dos socis per a la signatura de l’Acta.

2. Lectura i aprovació de l’Acta anterior.

3. Informe de gestió de l’Entitat.

4. Examen i aprovació en el seu cas, dels comptes anuals i proposta de distribució 
d’excedent de l’exercici tancat a 30/09/2014.

5. Aprovació del pla econòmic-financer.

6. Nomenament dels Auditors per a l’exercici a tancar el 30/09/2015.

7. Adaptació i modificació dels Estatuts d’aquesta societat a la nova normativa 
d’Organitzacions de Productors, segons Real Decret 970/2014 que modifica el 
1972/2008 i demés concordants, com a conseqüència de la pertinença d’aquesta 
Cooperativa a l’Organització de Productors d’Actel S.C.C.L.. Aprovació si s’escau.

8. Precs i Preguntes.

TORTOSA, a 12 de març de 2015
EL CONSELL RECTOR

www.soldebre.es



Butlletí Informatiu núm. 28 - MARÇ 2015

Pàgina 4



Pàgina 5

Butlletí Informatiu núm. 28 - MARÇ 2015



Butlletí Informatiu núm. 28 - MARÇ 2015

Pàgina 12

Jornada sobre la nova PAC 2014-2020 a SOLDEBRE

El dia 12 de febrer el Departament d’Agricultura va venir a SOLDEBRE 
i ens va explicar els aspectes més rellevants de la nova PAC, que ens ha 
de permetre cobrar ajuts fins al 2020. Com podeu veure en la imatge, la 
sala d’actes es va omplir per complet amb més de 400 socis. 

Durant les dues hores que va durar la jornada ens van informar quins 
són les principals novetats que comportarà la concessió d’ajuts euro-
peus, entre les quals es va destacar que caldrà ser agricultor actiu. Que 
desapareixen els drets de pagament únic i s’assignaran uns nous drets de 
pagament base amb imports diferents i segons les hectàrees que es van 
declarar en el 2013. Que hi haurà nous ajuts acoblats per alguns sectors 
de l’agricultura i la ramaderia. I que hi ha prevista una agroambiental 
per lluitar contra la plaga de la mosca, en desaparèixer, per normativa 
europea, la possibilitat de realitzar tractaments aeris.

Per últim cal recordar que l’admissió al nou règim s’ha de sol·licitar en la DUN del 2015 i només ho podrem 
fer fins al 15 de maig. Per rebre més informació passar per les oficines de la cooperativa.
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El dia 12 de desembre la Denominació d’Origen de l’Oli del Baix Ebre – Montsià conjuntament amb el Con-
sorci Leader del DAAM de les Terres de l’Ebre, va organitzar una jornada per als xiquets i xiquetes de sisè 
de primària del “Col·legi del Temple” de Tortosa. Amb el títol Oli d’Oliva Verge Extra, Què cal saber? A la 
que van assistir 92 alumnes i els seus professors.

En ella es va explicar com s’elaboren els diferents tipus d’oli d’oliva que hi ha en el mercat. Quines són les 
característiques més importants i les diferents varietats d’olives que podem trobar a Catalunya. Com taller 
didàctic es va realitzar un tast de dos tipus d’oli, un d’oliva i un verge extra i es va finalitzar amb una degus-
tació de torrades amb oli de la DOP Oli del Baix Ebre – Montsià de la marca AUREUM de SOLDEBRE.

Jornada sobre l’Oli al col·legi del Temple de Tortosa

DATA LÍMIT PRESENTACIÓ DUN-2015: 15 de maig de 2014
AL·LEGACIONS = PERIODE DUN-2015

Cal demanar hora al 977502184 o soldebre@soldebre.es

Totes aquelles persones que hagin de fer algun canvi en la seva DUN, es 
prega ho comuniquin el més aviat possible i abans del 10 d’abril de 2015.
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Un any més, SOLDEBRE ha tingut presència a la fira de l’oli de Jesús.

Assistència a la 4a edició de FESTAST - Fira alimentària de les Terres de l’Ebre
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Un any més SOLDEBRE, i més concretament la secció de cítrics, ha 
tingut presència a la Capital Alemanya durant els dies 4-5-6 de febrer.

Aquesta fira té una afluència de 65.000 visitants de més de 135 països. 
SOLDEBRE va tenir presència dintre de l’estand del GRUP ACTEL. 

Aquesta fira va comptar amb 2785 expositors oferint un ampli ventall 
de possibilitats, tan quant a clients com proveïdors del sector citrícola. 

Fruit Logística és una fira líder dintre del sector hortofructícola en 
l'àmbit internacional.

Assistència a Fruit Logistic de Berlin



.L'ÀGORA DE L'OLI Espai Gourmet Terres de l'Ebre va obrir divendres amb una magnífica resposta del 
sector de l'oli, majoristes-distribuïdors i restauradors en el marc de la XX Fira de l'Oli de les Terres de l'Ebre 
de Jesús.

L'edició d'un catàleg amb fotografies, i les caracterísstiques tècniques i oleolícoles en tres idiomes de les més 
de cinquanta ampolles que han estat exposades al recinte firal, és una altra de les novetats d'un espai creat per 
potenciar la comercialització i expansió de l'oli extra verge ebrenc. 

Presentació de l’ÀGORA D’OLI, ESPAI GOURMET DE LES TERRES 
DE L’EBRE A LA FIRA DE L’OLI DE JESÚS
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