
 

 

 

 

L’ARTICLE 
 
Agrocentre, punt neuràlgic de la Cooperativa d’Artesa de Segre 

 
 
L´Agrocentre és un dels punts neuràlgics de la Cooperativa d’Artesa de Segre. Lloc de 

trobada entre socis i tècnics. Un espai d’assessorament, de formació i de recollida dels 

productes essencials per a la bona marxa de qualsevol explotació, agrícola o ramadera. 

Hi trobareu articles de consum, productes fitosanitaris i de jardineria, roba i 

complements de treball, equipaments diversos i medicaments per a animals.  

 

Per tal d’oferir el millor producte i preu al soci, des de l’Agrocentre s’han formalitzat 

acords amb els principals laboratoris i distribuïdors de la zona. Aquest fet és 

especialment rellevant en un entorn tan competitiu com ho és el de la farmàcia 

veterinària, així com també en el cas dels diferents pinsos i productes fitosanitaris 

existents al mercat. Arribar a acords d’aquest tipus ha permès, entre altres, poder oferir 

també un ventall de serveis complementaris, com per exemple les analítiques d’aigua, 

de sòls, de sang, d’animals, que possibiliten una millor diagnosi quan no s’aconsegueixen 

els resultats desitjats.    

 

A més a més, és important destacar la tasca conjunta que fan els tècnics de l’Agrocentre 

amb l’equip de veterinaris i també els enginyers agrònoms de la Cooperativa, ja que 

treballant en equip es pot oferir un servei d’assessorament al soci molt més proper i 

acurat a la realitat de cada explotació. L’objectiu és que cada soci i client pugui 

desenvolupar la seva activitat agrària i ramadera en les millors condicions. 

 

D’altra banda, informar-vos que a l’Agrocentre disposem d’un camió i una furgoneta per 

tal de poder fer el repartiment de productes a totes les explotacions i finques dels 

nostres socis amb les majors garanties de conservació (per exemple en el cas de 

medicaments que han d’anar en fred), rapidesa i proximitat.  

 



Finalment, esperem tornar a organitzar ben aviat xerrades formatives i informatives. Un 

altre dels pilars de l’Agrocentre, el de la formació, que vam haver d’aturar a causa de 

l’arribada de la pandèmia de la COVID-19.  
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