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1. GRANJA VALFARTA: REFERENT PRODUCTIU
A la Gala dels Premis Porc d’Or organitzada per l’IRTA i celebrada
el passat 27 de novembre, la granja Valfarta de Cooperativa d’Ivars
amb truges reproductores ubicada a Sena (Huesca) va rebre 2
guardons d’Or per als índexs Productivitat numèrica i Taxa de
parts, i per la seva corresponent categoria (més de 2.000 truges).
Amb aquestes línies s’agraeix a l’organització i a la base de dades
BDporc, aquest important reconeixement, que és alhora el millor agraïment a tots els
treballadors de la cooperativa per la seva contribució cabdal a aconseguir aquesta important fita.

2. VALORACIÓ CAMPANYES PANÍS I PASTONE
S’informa en referència a la campanya de panís 2020-2021 que fins
a la data es duen entrades unes 33.200 t de panís sec, quantitat
que supera les previsions inicials, i que quan es disposi de les
dades definitives de tancament, poden confirmar que sigui aquesta
campanya la de millor entrada dels darrers cinc anys. Pel que fa al
panís pastone el passat 15 de desembre van finalitzar les entrades
amb 16.718 t. Ambdues dades es consideren positives, i ens
indiquen tant la confiança dels socis, com la correcta gestió de
les campanyes tot buscant la millor eficiència i sostenibilitat del sector agropecuari amb l’ús de
matèries primeres de proximitat en la producció dels pinsos.

3. CELEBRACIÓ ASSEMBLEA ANUAL
El passat diumenge 20 de desembre va celebrar-se l’Assemblea
General de Socis en una modalitat mixta entre assistència física (30
assistents) i participació on-line (44 participants) que va permetre un
correcte desenvolupament d’acord amb la normativa sanitària i legal
a l’efecte, i amb realització de proves prèvies COVID-19 als assistents.
La informació presentada corresponent a l’exercici 2019 va ser
enviada de forma prèvia a socis i col·laboradors per al millor seguiment
de l’Assemblea, i així els diferents punts de l’ordre del dia van ser
aprovats amb la conformitat de tots els participants. De la memòria i
els comptes de 2019 aprovats se’n destaca: 2.324 socis comuns, 181
M€ de facturació, 82.161 tones de cereal rebudes i 303.797 tones de
pinso produïdes, així 570.850 porcs i 39.757 vedells comercialitzats. El
resultat de l’exercici va ser de 2.547.770 €, dels quals 1 M€ es va destinar al fons de reserva
voluntari, amb previsió d’anys posteriors on la producció ramadera sigui menys favorable. Esperem
que les condicions sanitàries millorin i puguem retrobar-nos en una nova Assemblea General en el seu
mode tradicional de contacte social.
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4. CONCURS DE CUINA AMB BRÒCOLI
Ajuntament de La Fuliola i Cooperativa d’Ivars van organitzar
el passat 12 de desembre el I Concurs de cuina amb bròcoli
amb l’objectiu de promocionar aquest producte en l’àmbit
gastronòmic i també com a alternativa en la producció
agrícola. Els plats van ser valorats per un jurat expert gràcies
a la participació dels restauradors del territori, i la valoració
global fou molt positiva amb 13 participants al concurs. La
guanyadora va ser Rosa Maria Vidal amb la recepta Brocomole.
Cal tenir en compte que des de la cooperativa enguany s’han plantat unes 40 ha, amb l’objectiu
d’arribar a produccions d’uns 10.000 kg/ha, i que es realitzen experiències de trossejat i
possibles línies en fresc, per tal de donar més valor afegit a aquest producte, ja que fins al moment
es destina majoritàriament a venda per a congelació industrial.

5. PROJECCIÓ DE NADAL COOPERATIVA
Ens plau anunciar, que en motiu de les properes Festes de Nadal, atenent
a la situació excepcional degut a la COVID-19, i amb l’objectiu d’aportar
un element d’il·lusió social en pro de l’optimisme del col·lectiu de
treballadors i veïns, des de la cooperativa s’ha preparat un vídeo
corporatiu que es projectarà a la façana de la fàbrica de pinsos d’Ivars
d’Urgell, i que es podrà visualitzar des de la via pública i des de la zona
d’aparcament de nova creació al Carrer Lleida. La projecció funcionarà
de 18:00 a 22:00 h del 22 de desembre al 6 de gener, sent en les hores en punt i a 2/4 quan
s’emetrà el vídeo, i la resta de temps serà amb música ambient i il·luminació nadalenca.

6. INFORMACIÓ SUPERMERCAT
Es comunica que d’acord el RD 293/2018, sobre reducció del consum de
bosses de plàstic, a partir de l’1 de gener de 2021 es prohibeix la venda de
bosses de plàstic lleugeres i molt lleugeres, excepte si són de plàstic
compostable. Aquesta mesura afecta també a altres seccions com farmàcia i
agrària, i així es desincentivarà l’ús de bosses en pro de la sostenibilitat, a
través de diferents alternatives. Per altra banda, s’informa que degut a la
realització de l’inventari de final d’any, el dia 31 de desembre el supermercat de la cooperativa
restarà tancat. Disculpeu les molèsties.

7. BONES FESTES
AQUELLA NIT
Aquell nit cantaven tots els ocells del món.
Mullava el clar de la lluna el fons de cada bosc.
Mentre a les altes cledes dormien els ramats,
cap a Betlem anaven, joiosos, els pastors.
TOMÀS GARCÉS

El Consell Rector, la Direcció i el col·lectiu de treballadors desitgen a tots els socis,
col·laboradors i veïns un Bon Nadal i un any 2021 amb molta salut i ple de nous projectes i
il·lusions. Tot i les dificultats del moment, seguim compromesos amb les persones i el territori.

______________________________________________________
EL CONSELL RECTOR

