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1. CONSTITUCIÓ DEL NOU CONSELL RECTOR
Després de l’Assemblea General de Socis, celebrada el passat 16 de juny, en la qual s’aprovà la
renovació parcial estatutària dels membres del Consell Rector, aquest es va constituir de nou
en la sessió del dia 27 de juny, quedant composat de la següent manera:
President
Vicepresident

Josep Coll Reig

Pau Salse Bernadó
(Agropecuària Montgai, SL)
Jordi Saltiveri Rogado
(Cataró, SL)

Jaume Abellana Riera
(Grupo Premier Pigs, SL)

Secretari

Antoni Mota Noró

Tresorer

Josep Maria Clos Pijuan
Vocals

Interventors de
Comptes

Josep Gelonch Bosch
(Les Garrigues, SCP)
Ramon Armengol Torrent
(Cercle Tancat, SL)

Josep Ramon Gabàs Queralt
(Pulpas y Alimentos, SL)
Ricard Josep Gòdia Companys
(Ganados Godia, SCP)

Albert Eroles Figuera
(Ramaderies Eroles, SL)
Jordi Segura Sarlé

Ramona Mota Noró

2. EL DIRECTOR DE BOVÍ DE LA COOPERATIVA PRESIDEIX PROVACUNO
A l’Assemblea General de PROVACUNO celebrada el 18 de juny a
Madrid, Eliseu Isla Argelich va ser nomenat nou president de
PROVACUNO. Isla és veterinari de professió i director comercial de
l’àrea de boví de Cooperativa d'Ivars; entre els seus propers reptes,
assenyala que "cal fer més partícip a tot el sector, donant-los a
conèixer les potencialitats del que es fa des de PROVACUNO, i
convertint-los en els principals ambaixadors de la carn de boví que
es produeix". L'objectiu és seguir treballant per obrir nous
mercats, millorar el bon funcionament de la cadena alimentària, donar resposta a les noves
tendències del consumidor i millorar la competitivitat de la cadena a través de la R + D + i.
PROVACUNO és l'Organització Interprofessional Agroalimentària de la carn de boví, integrada per
les principals agrupacions dels sectors productor i de la transformació i comercialització, i que
treballa per la defensa dels seus interessos. Cooperativa d'Ivars felicita Eliseu Isla per aquest
recent nomenament i agraeix la seva tasca en la promoció i consolidació del sector boví.
3. HORARI D’ESTIU AL SUPERMERCAT
Es recorda el nou horari d’estiu del supermercat de la cooperativa, vigent des del passat dia 2
de juliol, tot esperant que sigui de la vostra major utilitat i comoditat:
Matí

De 8:30 a 14:00

Tarda

De 18:00 a 21:00
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4. VALORACIÓ DE LES CAMPANYES DE CEREALS
La campanya d’ordi d’enguany ha estat molt positiva pel
que fa a producció, estant en molts casos a la zona de la
Plana d’Urgell i amb reg modernitzat al voltant dels 8.000
kg/ha. En canvi les dades per la campanya de blat han
estat més irregulars, des de mínims de 5.500 kg/ha fins a
màxims de 8.500 kg/ha, degut sobretot a la climatologia desfavorable i canviant en el moment
de la sembra. Aquestes dades condicionen alhora les recepcions de cereals a la cooperativa que
fins a data d’avui, i a l’espera de les definitives, són de 19.000 t per l’ordi i 8.300 t per al blat.
Per altra banda, en les finques on s’ha optat pel doble cultiu amb panís, aquest segueix creixent
a bon ritme i de forma més segura i uniforme en parcel·les amb regadiu modernitzat.
5. RECOMANACIONS PER A LA MILLOR CONSERVACIÓ DELS PINSOS A LES GRANGES
Atenent a les condicions climàtiques de calor extrema previstes pels pròxims
dies i també amb l’experiència dels darrers episodis, des del Departament de
Control de Qualitat es recomana més que mai fer un seguiment acurat dels
pinsos a les sitges de les granges. Per això cal tenir en compte mesures com:
escurçar al mínim el temps d’emmagatzematge del pinso, així com fer zeros
i netejar les sitges en la mesura del possible, amb l’objectiu d’evitar al
màxim les condensacions degudes a les altes temperatures. Per altra banda,
s’informa que des de les nostres fàbriques es fa un seguiment exhaustiu de les
condicions de sortida dels nostres pinsos (temperatura i humitat) estant dins els límits correctes.
6. COOPIVARS PROMOU ELS HÀBITS SALUDABLES
Aprofitant els vespres d’estiu Cooperativa d’Ivars va organitzar a
mitjans de juliol una caminada al voltant de l’Estany d’Ivars i VilaSana. L’activitat estava dirigida al col·lectiu de treballadors i
familiars, amb l’objectiu d’afavorir la pràctica d’hàbits saludables i
alhora donar a conèixer un espai natural d’alt interès que tot i estar
molt proper, sovint és encara desconegut. La proposta va tenir molt
bona acceptació per part dels participants, fet que indica que caldrà
preveure noves convocatòries. Motivació, compromís, capacitat d’interrelació i superació
constant, són també ingredients que els treballadors s’endugueren d’aquesta nova experiència.
7. OPTIMITZACIÓ PROCÉS TRAMESA CIRCULARS INFORMATIVES
En l’enviament postal d’aquesta nova circular 06/2019 s’ha implantat
una correcció important del número d’informatius tramesos, per tal
d’eliminar duplicitats en les unitats que es rebien a una mateixa
adreça, fet que ha de permetre un estalvi compartit significatiu, i un
menor impacte mediambiental. Aquesta situació pot afectar a
societats d’un mateix soci titular, cònjugues i familiars, així com socis i
socis col·laboradors en un mateix domicili. En tots els casos s’ha seguit el criteri de notificar la
circular a la societat o titular amb major activitat cooperativa. Per qualsevol correcció o nous
suggeriments de millora podeu dirigir-vos al Departament de Comunicació de la cooperativa.

AGENDA: pròximes convocatòries
04/09/2019. Jornada Tècnica: Explicació del nou DECRET 153/2019, de 3 de juliol, de gestió de
la fertilització del sòl i de les dejeccions ramaderes. 11:00 h. Sala d’Actes de la cooperativa a
Ivars d’Urgell. Organitza: DARP. Col·labora: Cooperativa d’Ivars. Més informació: programa a
part, i també a ruralcat.gencat.cat i coopivars.coop
EL CONSELL RECTOR

