Plaça Bisbe Coll, 9 – Telèfon 973 58 00 00
25260 IVARS D’URGELL (LLEIDA)
www.coopivars.coop

Del Camp d’Ivars d’Urgell i Secció de Crèdit, Societat Cooperativa Catalana Limitada. Inscrita en el Registre General de Cooperatives de la Generalitat de Catalunya. Núm. 98. N.I.F. F-25004409

801546

TOLOSA HUGUET, ISABEL
LG/AFORES, S/N
25265-CASTELLNOU
CASTELLNOU DE SEANA
Ivars d’Urgell, 10 de juliol de 2017
1.. CONSTITUCIÓ DEL NOU CONSELL RECTOR
Després
esprés de l’Assemblea General de Socis, celebrada el passat 18
1 de juny, en la qual s’aprovà
la renovació parcial estatutària dels membres del Consell Rector,, es constituí de nou en la
sessió de Consell Rector del dia 29 de juny, quedant composat de la següent manera:
President
Vicepresident

Josep Coll Reig

Ramon Armengol Torrent
(Cercle Tancat, SL)

Jaume Abellana Riera
(Premier Pigs, SL)

Secretari

Jordi Rubiol Gorgues

Tresorer

Josep Maria Clos Pijuan

Antoni Mota Noró
Albert Eroles Figuera
(Ramaderies Eroles, SL)
Vocals

Interventors de
Comptes

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

Jordi Segura Sarlé
Rossend Saltiveri Puig
(Cataró, SL)
Josep Gelonch Bosch
(Les Garrigues, SCP)

2. VALORACIÓ CAMPANYA DE PÈSOLS I COLZA
Cal informar dels resultats positius aconseguits en la darrera campanya
de recollida i entrada de pèsols. Aquest ha estat el primer any que
s’ha contemplat aquesta opció des de la cooperativa,
cooperativa tot valorant que
és avantatjosa,
avantatjosa tant per l’agricultor com a bona alternativa en el
projecte de doble collita, com també per la fàbrica de pinsos com una
interessant font de matèria primera proteaginosa i diferent de les tradicionals com poden
ser soja i girasol. Pel que fa a la campanya de colza,, tot i que en menor mesura, també ha
tingut bona acceptació pels socis, complint amb escreix les previsions per a la seva
comercialització i suposant també una correcta alternativa de cultiu.
3. APOSTA DECIDIDA PER LES CAMPANYES DE CEREALS
En la darrera Assemblea, s’exposava el rècord d’entrades de cereals
en la campanya 2016 amb un total de 73.009 t (12.308
(
t d’ordi, 10.702
t de blat, 36.477 t de panís gra i 13.522 t de pastone).
pastone Encara pendents
de tancament en la campanya d’ordi 2017 s’han recepcionat ja
16.000 t i, en la campanya de blat en transcurs es duen entrades a dia
d’avui 7.500 t.. Aquestes dades
dades ens esperonen a seguir promocionant l’ús
l’
de matèries
primeres de proximitat en la producció de pinsos, ja que alhora afavoreixen una millor
qualitat dels mateixos i uns índexs tècnics de les explotacions ramaderes molt més òptims.
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4. HORARI D’ESTIU AL SUPERMERCAT
Amb l’objectiu d’oferir la major utilitat i comoditat als usuaris s’informa que,
que des del passat
dia 3 de juliol el nou horari d’estiu per al supermercat de la cooperativa és:
Matí

De 8:30 a 14:00

Tarda

De 18:00 a 21:00

5. PAVIMENTACIÓ NOU ACCÉS DE CAMIONS
El passat mes de juny s’acabà la pavimentació de l’accés de camions al
nou edifici de bàscula des del Camí de Castellnou, fet que contribueix a
una millor qualitat ambiental i ordre general de l’entorn.
l’entorn Amb
aquesta actuació finalitza el pla de millora
lora del centre d’Ivars, iniciat
inicia en
motiu del Centenari, i que ha contemplat també:
també les noves sitges
d’emmagatzematge, el nou pàrquing i el nou edifici de bàscula i control de qualitat;
actuacions totes elles amb voluntat d’integrar
d’integrar l’activitat productiva a l’entramat local.
local
6. CERTIFICACIÓ DE LA TRAÇABILITAT
Recentment
ment s’ha renovat la certificació del sistema de traçabilitat a
través de l’empresa CALITAX que s’aplica a les més de 90 explotacions
porcines d’engreix,
d’engreix, que conformen el grup productiu de Cooperativa
d’Ivars. L’auditoria
L’
de seguiment de la normativa CE-178/2002 s’ha
superat de forma satisfactòria, essent aquest un reconeixement
col·lectiu a la feina ben feta i a la correcta organització de la
comercialització.
7. INNOVACIÓ EN L’APLICACIÓ DE PURINS
L’ús de maquinària que incopora el purí a nivell del sòl a través d’un
conjunt de tubs d’aplicació, fou l’element innovador en la planificació
de l’adobat
adobat de cobertora abans de la sembra del panís de segona
collita. Aquesta tècnica s’ha utilitzat durant el mes de juny en diferents
finques gestionades per la cooperativa,
cooperativa, i també s’implementarà en les
properes setmanes en la bóta de purí que dona servei agrari i ramader a tots els socis.
socis A
més del compliment normatiu, el sistema també suposa una millor eficiència per la reducció
de l’evaporació, així com una menor presència d’olor durant i després de l’aplicació.
8. FORMACIÓ EN BENESTAR ANIMALANIMAL EXPLOTACIONS PORCINES
S’informa que, en els mesos d’octubre i novembre d’enguany,
està previst acollir a les instal·lacions de Cooperativa d’Ivars un
curs de Benestar Animal en explotacions porcines en
col·laboració amb organitzacions sectorials. El curs estarà dirigit
tant a socis ramaders com a treballadors de les explotacions,
explotacions
atenent a la detecció de necessitats de formació en aquest àmbit per la incorporació de
noves persones al sector productiu.
productiu INSCRIPCIONS: Del 17 al 28 de juliol,
juliol trucant a les
Oficines Tècniques 973 58 00 01, i anotant el vostre nom, cognoms i telèfon mòbil.
EL CONSELL RECTOR

