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1. SIUTACIÓ ACTUAL COVID-19
Seguim la nostra batalla contra la crisi sanitària, econòmica i social contra la Covid-19,
batalla que no seria possible sense l’esforç de tots. Cooperativa d’Ivars volem agrair
a tots els socis el vostre suport, solidaritat i responsabilitat, alhora també volem
reconèixer l’esforç dels treballadors, que han fet possible mantenir tots els serveis
actius. Entre tots hem aconseguit donar resposta a una situació molt complicada i ho hem fet de forma
responsable, mantenint la distància física, que no emocional, per això volem animar a tots aquells col·lectius
que ja hagin estat cridats a vacunar-se, per avançar plegats i aconseguir la tant desitjada immunitat de grup, “és
el moment de fer el gest que estàvem esperant”.

2. CONDICIONS CAMPANYA D’ORDI, PÈSOLS I COLZA. CAMPANYA 2021
Donades les circumstàncies especials, com a conseqüència de l’incendi sofert a
la fàbrica d’Ivars el 3 d’abril, a la Reunió del Consell rector celebrada el 20 de
maig de 2021, es va establir que aquesta campanya no s’admetran altes de socis
nous, per al lliurament de cereals o pastone. Als socis se’ls recorda que la
quantitat lliurada ha de ser equivalent com a màxim a la suportada per les seves
hectàrees de DUN i/o contractes d’arrendament. Els socis comerciants de
cereals només podran entrar la quantitat d’ordi corresponent a la seva DUN,
la qual es podrà sol·licitar si es necessari. No s’admetrà l’entrada de produccions de tercers, sota el seu nom de
soci. Com l’any passat, es recepcionarà colza i pèsols dels socis. La recollida de colza es farà exclusivament a les
instal·lacions de La Fuliola, i la recollida de pèsols a Ivars i Torregrossa.
Màquines recol·lectores:
 Els socis interessats en recol·lectar ordi i pèsols amb les màquines llogades per la cooperativa, poden
apuntar-se facilitant la relació de finques i la seva superfície a Ivars: secció agrícola, Josep M. Armengol;
La Fuliola: bàscula Teresa Capdevila; Castellserà Jaume Utges.
 Es designa responsable de la campanya al Sr. Jaume Pané, qui cursarà i atendrà qualsevol suggeriment
o reclamació relacionada amb les màquines recol·lectores.
 L’inici de la campanya s’avisarà oportunament. Els dies, horaris i condicions de recepció s’exposaran a
les bàscules de cadascun dels centres.

3. INSTRUCCIONS PER AL CULTIU DE PASTONE
Tal i com hem exposat, arrel de l’excepcionalitat de l’actual campanya, la cooperativa només recepcionarà el
pastone dels socis habituals, i fins a un màxim del 50% de la mitja lliurada en les dues últimes campanyes.
Volem notificar aquesta circumstancia amb suficient antelació per organitzar i planificar correctament la segona
collita. Considerem que es podrien provar varietats de cicle curt, per a destinar aquest panís a assecatge,
lògicament amb les taules i condicions establertes per al panís de campanya, no obstant no tenim suficient
experiència per a poder recomanar-ho. El mecanisme per apuntar-se serà l’habitual utilitzat els darrers anys.
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4. PREU RESULTANT DE LA CAMPANYA DE BLAT 2020-2021
S’informa que el preu resultant de l’escandall de la darrera campanya ha estat de 213 €/tona. A més, als socis
que no van rebre cap bestreta, se’ls abonarà a partir del 31/05/2021 una bonificació de 1,92 €/tona. També es
recorda a tots els socis l’obligatorietat en matèria fiscal de signar les liquidacions, per tant els preguem, que un
cop iniciat el període de liquidació, a partir de l’1 de juny, passin per les oficines de la cooperativa a signar i a
recollir-ne la copia corresponent.

5. DECLARACIÓ RENDA 2021
S’informa que els assessors fiscals ja estan fent la recollida de dades i esborranys de l’Agència
Tributària corresponents a la Renda 2020 i contactaran telefònicament amb tots els que varen
tramitar la declaració a les oficines de la cooperativa. Si hi ha algú interessat en tramitar-la per
primera vegada caldrà que ho notifiqui, indicant el número de telèfon de contacte.

6. DEVOLUCIÓ IMPOST D’HIDROCARBURS: AGRICULTORS I RAMADERS
La cooperativa inicia el procés per a la sol·licitud de la devolució extraordinària
de les quotes de l’impost d’hidrocarburs als agricultors i ramaders (Gasoil B).
El termini de tramitació fixat per la cooperativa finalitzarà el 15 de juliol. Cost
de tramitació: 10€ (IVA inclòs) per gestió, i 30€ (IVA inclòs) als socis que
aportin factures de gasoil que no siguin de la Cooperativa. Per subvenció
inferior a 100€ serà gratuït. Tots aquells que estigueu interessats cal que
truqueu per telèfon per tal de coordinar el tràmit i la documentació:
Ivars (només dimecres) 973580000 / La Fuliola i Castellserà. 973610047

7. COMPROMÍS AMB LA FORMACIÓ TÈCNICA RURAL.
Els alumnes de l’EA de Tàrrega i els alumnes de CFGS en Ramaderia i Assistència en sanitat animal de l’EA de
Vallfogona de Balaguer van visitar les granges experimentals de la cooperativa. Van visitar la finca Inglada per a
conèixer els allotjaments dels animals en els sistemes iglú per a vedells mamons, el sistema d’alimentació i
alletament amb el taxi-milk i el maneig dels animals. A la granja de vedells de Montsuà els alumnes es van
interessar pel projecte tècnic innovador i les diverses proves que es fan a cada nau amb diversos tipus de pinso
i farratge. Finalment van visitar la granja de Prat de Boldú on van veure les instal·lacions d’engreix de corders.

8. BIOSEGURETAT EN EXPLOTACIONS RAMADERES
Arrel de la presència d’una soca de PRRS de gran virulència, amb una important afectació tant en granges
reproductores com en engreixos, a Cooperativa d’Ivars, hem revisat els protocols vigents i hem extremat les
mesures de bioseguretat al màxim. Recomanem que des de les granges es revisin acuradament tots els
procediments de bioseguretat i s’apliquin totes les mesures necessàries per tal d’evitar la circulació del virus, i
preservar així la sanitat de les explotacions ramaderes dels socis.
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