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La Cooperativa vol instal·lar molins de vent per generar energia al camp
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La Cooperativa Agrícola de Cambrils continua treballant per reduir la despesa energètica de la pròpia entitat i dels seus associats, gràcies al
Projecte Life, concedit des de la Unió Europea. Un dels propers passos serà la instal·lació de molins de vent als terrenys dels agricultors per tal
de generar energia per consum propi.
La iniciativa s’inclou en el marc de la campanya Coop 2020, un projecte que té com a principal objectiu demostrar que és viable econòmica,
social i ambientalment un nou model de negoci enfocat a cooperatives agrícoles, que inclou estalvi energètic, generació d’energies renovables i
la producció de biomasa.
De moment són sis les empreses que participen en el projecte en el que està representada la Cooperativa Agrícola cambrilenca. Està previst
que el proper mes de maig es faci la presentació oficial del primer molí de vent de la Cooperativa amb el que es pretén aconseguir un important
estalvi energètic apostant per les energies renovables.
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Per fer-ho possible, s’han hagut de netejar els terrenys i preparar-los per a la instal·lació d’aquest dispositiu d’energia eòlica, de dimensions
reduïdes, que tindrà connexió amb el reg per a la collita de quatre varietats de cultius. A més, també es preveu instalar-ne un altre a l’exterior de
l’edifici de la Cooperativa. En unes setmanes es farà la presentació oficial d’aquesta instal·lació. Segons els responsables, l’objectiu a llarg termini
és reduir un 50% la despesa energètica dels pagesos, i un 20% la de la pròpia Cooperativa.
Per altra banda, el reconeixement internacional a la qualitat de l’oli Mestral, realitzat a la Cooperativa, continua imparable. L’última distinció a
aquest oli Denominació Origen Siurana ha arribat aquesta mateixa setmana des d’Itàlia. Era la primera vegada que la Cooperativa de Cambrils es
presentava al certamen, el 17è Concurs Internacional d’Oli Extra Verge d’Oliva i ja n’ha aconseguit una distinció en la categoria de fruita lleugera.
Un premi a la tasca realitzada pels productors locals que ja fa anys que van sumant guardons. Des de la Cooperativa Agrícola de Cambrils, el seu
gerent, Fernando Sarassa està molt satisfet per aquest nou reconeixement a un Oli que assegura “és el nostre producte estrella i hem de
continuar treballant perquè es continuï reconeixent la seva qualitat arreu”. De fet, “l’oli de Cambrils ha guanyat en vuit anys quatre vegades el
Premi al Millor Oli d’Oliva Verge que atorga el Ministeri d’Agricultura, el guardó de màxim nivell i reconeixement”. Un reconeixement a la seva
qualitat que li arriba també des del sector de la gastronomia i és que cada cop són més els xefs de prestigi que es cuinen amb oli de Cambrils.
Conegut és ja el cas de Carme Ruscalleda, responsable del Restaurant Sant Pau o de Jordi Cruz a l’Àbac.
Darrera modificació elDijous, 23 abril 2015 21:38
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ERC guanya les municipals a Cambrils i CiU i NMC, empat tècnic
Les dones marineres, protagonistes d’una exposició a la Sala El Pati
S’engega la Campanya de la Marató de Sang per aconseguir més de 1.000 donacions
D’Spielberg a Bonet, el tauró que es va convertir en escòrpora
Solemnitat i molta participació en la processó de Cambrils

Més en aquesta categoria: « S’engega la Campanya de la Marató de Sang per aconseguir més de 1.000 donacions La investigació del Cas Innova arriba a l'Ajuntament
de Cambrils »
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ESPORTS
Dos medallas para la Esportiva TKD Vila-seca Primer europeu en Standard per al regatista
en el Catalán de Pumses
Món Cañelles del Nàutic Cambril…

Danny Boy,
Futbol Club

Cinco alumnos de la Esportiva TKD Vila-seca tomaron
parte el pasado 18 de octubre en el Campeonato de Món Cañellas venç en la Làser Europa Cup que s'ha
El Salauris F
disputat al CAR Infanta Cristina, a Los Alcázares,
Catalunya promoción de ...
esta tempora
Múrcia, aquest cap de se...
Boy, del emp

Helena Casas se acerca a las Olimpiadas de
Río

La Mitja de Salou obre inscripcions amb
promocions durant les primeres 48 h…

La Cursa de
compromís

Helena Casas ha dado otro paso para convertirse en
Salou va aco
olímpica tras la disputa del último Campeonato de Demà dimecres 21 d’octubre és la data escollida per Cursa la Don
l’obertura d’inscripcions de la segona cita del circuit sortida d’una
Europa en Grenchen (Suiz...
SB Hotels Half Ma...

Nilo Vidal cierra la temporada con un repóker
Salou estre
Dues salouenques, en sisè lloc del campionat seva Cursa
de títulos
del Món de patinatge celebrat …

Nilo Vidal continúa con paso firme su carrera deportiva
Les dues salouenques Mónica Herrero i Marta

Tot està prep
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dentro del mundo del squash. El pasado fin de
semana, el deportista s...

Barragán, que formen part del Club Patí l’Aldea, s’han del mati, es d
posicionat en sisè lloc en...
Dona de Salo

Pilar Rus gana el Campeonato de Catalunya de
carreras de montaña por equipos

Francesc Calabuig, un salouense en la cuna del
Ironman

Septiembre
Pineda

L’embarcació “Chiito” de Gerard Benítez, de
Cambrils, primer premi del Concurs de Pesca del
Bonítol

Miriam Oliva, del Nàutic Cambrils, es proclama
campiona de Catalunya de Làser 4.7

Casas se cu
España

Albert Torres y Alícia Sánchez repiten triunfo en el
Triatló-Cross de La Pineda Platja

Joventut y B
amistoso AC

Lloc destacat per a Món Cañellas a la Copa
d'Espanya de Laser Standard

BREUS
Darrers dies per presentar treballs al concurs
fotogràfic en memòria d’Alb…
Fins aquests divendres 31 d’octubre encara hi ha
temps per t…
El Consell de Cooperació Cambrils Ciutat
Solidària fa una crida a ajudar al…
Els cambrilencs i les cambrilenques sempre han
col·laborat a…
Salou posa a disposició el trenet turístic per fer
el trajecte fins al ceme…
Com és ja tradicional el Patronat Municipal de
Turisme de Sa…
El PIJ de Salou organitza 5 hores d'esport
nocturn al pabelló municipal
El proper dissabte 24 d'octubre tindrà lloc al
pavelló de Sa…
Vila-seca inaugura avui el curs del Conservatori
de Música
Avui dilluns 19 d'octubre a les 20.30 h tindrà lloc a
la sal…
Aquest diumenge se celebrarà la 28a Diada de la
Bicicleta a Vila-seca
El proper diumenge dia 11 d'octubre tindrà lloc a
Vila-seca …

EMPRESA
'Dulce travesura', Dunkin' Coffee Salou un
producto artesanal de alta calidad

La franquicia Dunkin’ Coffee es la que más tazas de
café vende en el mundo: casi 1.500 millones al año.
No es de extraña...
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Europa Bikes, molt més que un concessionari
de motos

Al desembre de 2014 va obrir portes a Vila-seca
Europa Bikes, un nou establiment per als amants de
les motocicletes d'es...

Mango's, ‘Rodizio’ de carnes a la brasa,
manjar de dioses en Salou

Mango’s Restaurant-Coctelería ha revolucionado, en
Salou, el mundo de la gastronomía con su exclusivo
Rodizio, un sistem...

Avanty ‘reinversión y reinvención’, los grandes
secretos del éxito
Esclata la innovació en el sector de l’aprenentatge
d’idiomes
Claro de Luna Weddings, organizando, coordinando y
creando sueños
Yoigo Salou, abre puertas en el Casc Antic, con
Sonia Gonzálvez al frente
Peluquería Testa, belleza capilar y soluciones
anticaída
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Aquesta setmana:
Els cementiris de Barcelona,
museus a l’aire lliure
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OPINIÓ
Escrit per

Miriam Medina

Tarifa plana para autónomos
Llegeix més ...

Escrit per

Miriam Medina

Alta en autónomos y seguir
cobrando del paro
Llegeix més ...

Escrit per

Maria Soriano

El nuevo código penal: Cambios
legales para las empresas
Llegeix més ...

Escrit per

Mercè Dalmau

Obssesió per la setena
Escrit per

Mario Tellez Molina

¿Al equipo de gobierno le importa
la salud de los vecinos de Vilaseca?
Llegeix més ...
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POPULAR

Una intensa tormenta causa fuertes
inundaciones en Salou y Vila-seca

Fallece el empresario Francesc Liñán

La avenida
dos semana

Sobre las cuatro de la tarde ha fallecido Francesc
Una impresionante tormenta descargó anoche en la Liñán, cuando se encontraba en su establecimiento Desde este l
Costa Daurada. La parte más espectacular de la
comercial, en la zona de los acantilados de Salou... avenida Alca
tromba se concentró entre las 22.00 y 23.00 horas,
seca perman
afe...

El desbordament del barranc de Barenys a Salou
torna a inundar el barri de la Salut
Un miler de persones participen a la primera cursa
converted by Web2PDFConvert.com

solidària SOSciathlon
Francesc Calabuig, un salouense en la cuna del
Ironman
Mango's, ‘Rodizio’ de carnes a la brasa, manjar de
dioses en Salou
Los hermanos Herzog ofrecerán un concierto
gratuito en el Parc del Pinaret
Més de 100 vehícles històrics des de l'any 1905 fins
el 1990 al V Ral·li Clàssics Costa Daurada
Salou aprova expropiar 27 immobles per
l’endegament del barranc de Barenys
Vila-seca en Comú ha recogido un millar de firmas
para pedir un autobús a la 'Laboral'
La Costa Daurada preparada para recibir la carrera
100%solidaria, SOSciathlon

SEGUEIX INFORMAT
Tweets

Follow

La Vila
29 Oct
@periodiclavila
La Vila 351 issuu.com/lavilacostadau… vía
#Salou #Cambrils #Vilaseca
Show Summary
La Vila
28 Oct
@periodiclavila
SOLIDARITAT: #Cambrils Ciutat Solidària fa
una crida a ajudar als camps de refugiats
Saharauís. goo.gl/NYu0Pq #solidaritat
La Vila
26 Oct
@periodiclavila
Els Morancos, l’humor de Carlos Latre i la

Tweet to @periodiclavila

TECNOLOGIA
L'empresa Atlantis IT desenvolupa una aplicació que Epson celebra los 25 años en Cataluña apostando
detecta robatoris a les motocicletes
por las gafas inteligentes y la impresión 3D
L'empresa catalana Atlantis IT ha presentat aquesta La japonesa Epson, con sede en Cerdanyola del
setmana …
Vallés, celebr…

L'Iphone 6 i l
Global Mobile
El Mobile Wo
dimarts de…

Més ofertes de feina que titulats en Enginyeria
Informàtica a Tarragona
Les empreses de la demarcació de Tarragona
busquen persones …

Un móvil con
para 6.000 a
El recinto de
Llobregat …

Zuckerberg anuncia que l'any que ve
"probablement" tornarà a visitar el MWC
Mark Zuckerberg, el pare de la xarxa social Facebook,
ha anu…

Google dóna un ultimàtum a les pàgines no
Shazam lanzará este verano el reconocimiento
adaptables a mòbils
visual de objetos
El gegant de les recerques per internet anunciar dues El Director General de Shazam, Rich Riley, ha
modifi…
anunciado en e…
El Consell Escolar de Catalunya recomana no
prohibir els telèfons mòbils a les aules
L'ús dels mòbils entre els infants és cada vegada
més estès …

L'Estand Cat
d'empreses
Un total de 5
mostren…

Un nou competidor per a Spotify
Wikipedia se
Cada mes ens sobresalta una nova empresa que vol d'oferir inter
El fundador d
competir am…
el seu …
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DEL CAMP
Merche presenta al Casino Tarragona
#QuieroContarte
El proper divendres, 23 d’octubre a les 23.00
hores tindrà l…

La Coordinadora per l'abolició dels correbous de
Catalunya prepara "accions més mediàtiques"
Tarragona ha estat l'indret escollit per a la segona
assembl…

El Festiva
més de 1
Més d'un
cinquante

La policia espanyola detecta un augment del
tràfic de drogues i del cultiu de marihuana a la
demarcació de Tarragona
La policia espanyola ha detectat enguany un
repunt dels deli…

Comencen els moviments de terra per construir
l'Anella Mediterrània de Tarragona 2017
Les màquines han començat a treballar aquest
dimarts als ter…

El Festiva
presenta
El FEC, F
Reus, pre

Augmenten les estafes al Camp de Tarragona en
un 21%
El Camp de Tarragona ha registrat durant l'any
2014 un total…

L'Institut
tecnolog
L'Institut P
poder ut…

135 pacients del Camp de Tarragona i l'Ebre
esperen un trasplantament d'òrgan
Un total de 135 pacients del Camp de Tarragona i
l'Ebre esta…

L'Observ
xarxa d'i
CSIC
L'Observa
Llull (OE-

El curs escolar al Camp de Tarragona arrencarà
amb menys alumnes, un increment de 71
docents
El nou curs escolar arrencarà dilluns al Camp de
Tarragona a…
La nueva cárcel de El Catllar se pondrá en
marcha en tres meses
La nueva prisión de Mas d’Enric entrará en
funcionamiento la…

CATALUNYA
ERC proposa Carme Forcadell com a presidenta del
Parlament
Carme Forcadell, proposta d’ERC per presidir el
Parlament, h…

Raül Romeva es compromet davant la corrupció al
devat de TV3
El cap de llista de Junts pel Sí, Raül Romeva, s'ha
compromè…

Els jihadistes
persona per
La cèl·lula jih
Catalunya pe

El TSJC imputa Mas, Ortega i Rigau pel 9-N dos dies
després del 27s
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC)
ha cita…

L'economia tornarà a tenir el PIB d'abans de la crisi La Generalita
el 2016 però l'ocupació no es recuperarà fins al
La Generalit
2021
pre…
El 2014 ha estat un any de ''molt bones notícies'' per a
l'e…
Els detinguts
La CUP insisteix que no investirà Artur Mas, 'el nou
una cèl·lula "
president ha d'estar lliure de retallades i corrupció' La compravenda d'habitatges augmenta a Catalunya Catalunya
La CUP ha tornat a deixar clar aquest dilluns que la un 3'3%durant el mes de maig
L'operació po
La compravenda d'habitatges va augmentar un 3,3% a permès desa
formaci…
Catalunya…
Junts pel Sí insisteix que el seu candidat a la
Presidència és Mas
Junts pel Sí ha insistit que el seu candidat a la
Presidènci…

Les renúncie
El comitè de govern d'UDC aprova sortir del Govern Catalunya de
però mantenir l'estabilitat parlamentària i municipal Les renúncie
El comitè de govern d'UDC ha acordat sortir del
195% a Cata
Govern però …

SALUT
Cambrils i Vila-seca commemoren el Dia Mundial
del Càncer de Mama
L'Ajuntament de Vila-seca ha programat diversos
actes per a …
Comença la vacunació de la grip amb l'objectiu
d'arribar a més malalts crònics, embarassades i
professionals sanitaris
El Departament de Salut ha encarregat 1.200.000
dosis de vac…
Un 10%dels joves que abusen de l'alcohol
acabaran desenvolupant una addicció
Un de cada deu joves que practiquen un consum
abusiu d'alcoh…

converted by Web2PDFConvert.com

La vacuna de la meningitis B comença a vendre's
en farmàcies amb la recomanació dels pediatres
A partir d'aquest dijous, les farmàcies comencen a
vendre la…

BLOG
Publicacions exclusives i personalitzades en format
informatiu
'Bàsicament la nostra meta és pendre la major
quantitat d'in…
Edicosta amplía cabeceras, una nueva publicación
en ruso en busca de nuevos lectores
La madurez del grupo Edicosta (Edicions i
Comunicació Costa …
Compromesos: ' Una història de tres viles: Cambrils,
Salou i Vila-seca'
Benvolguts amics i lectors: Sembla que va ser ahir,
però…
Deu anys compromesos amb la societat local
Benvolguts amics i lectors. Sembla que va ser ahir,
però ha…
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