
Acta de la Junta Directiva de l’Associació Cooperació Rural pel 

Desenvolupament ACORD, celebrada el dia 21 de maig de 2020 

 

  

A Montsonís, essent les 18 hores del dia 21 de maig de 2020, reunida la 

Junta Directiva amb caràcter extraordinari, amb l’assistència de tots els 

seus membres, sota la presidència del senyor Antoni Pujol Pedrol, davant 

de la noticia de la mort del nostre associat senyor JOSEP CONDAL ESPUGA,  

s’aprova tractar com a 

 

únic punt de l’ordre del dia 

 

Consensuar una declaració de reconeixement a la seva persona. 

 

 

Per tant, i per unanimitat,  s’aprova la següent declaració i acord : 

 

“Avui, dia 21 de maig de 2020,  ens ha deixat Josep Condal Espuga de 

Sanaüja, associat de la nostra Associació Cooperació Rural pel 

Desenvolupament (ACORD) des de la seva fundació l’any 2014. 

 

Fou el gran valedor i impulsor de la creació d’un dels projectes d’ACORD : 

“El motor Poma de Muntanya“ que lidera el Grup Cooperatiu Fruits de 

Ponent d’Alcarràs i que té com a component de base la Cooperativa 

Agrària del Llobregós i és d’interès pels sectors 1 i 2 del sistema Segarra-

Garrigues. 

 

També va promoure a la Vall del Llobregós, i va ser el primer en 

incorporar-lo a la seva explotació, el projecte “El motor Blat de Qualitat”, 

amb el lideratge  de Casa Tarradellas com a Agroindústria pionera, 

d’interès per tots els sectors de reg del Segarra-Garrigues. 

 

Signifiquem la seva gran dedicació a la promoció de projectes i activitats 

que han tingut com a objectiu la millora i el progrés de Sanaüja i de tota la 

vall i comarca, sempre mirant pel bé de les persones i del país. 



 

En reconeixement a la gran tasca que ha fet per al desenvolupament 
agrari i  rural dins del marc de l’Associació ACORD, acordem: 
 

NOMENAR a JOSEP CONDAL i ESPUGA, MEMBRE D’HONOR de 

l’Associació ACORD, a títol pòstum. 

 

Descansi en pau.“ 

 

 

 

 

Signatura Secretari 

Jaume Arderiu Camats     V i P President 

        Antoni Pujol Pedrol 
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