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INFORMATIU

INFORMACIÓ CAMPANYA PANÍS 2021-2022
En el passat Consell Rector del dia 29 de juliol de 2021, entre altres temes, es va analitzar la situació de
les obres de reparació dels incendis de l’assecador i la fàbrica de pinsos d’Ivars.
Les obres marxen a bon ritme, per això si no hi ha imprevistos de falta de materials es preveu fer les
proves de posada a punt i avaluació ambiental de l’assecador durant el mes de setembre o primera
quinzena d’octubre.
Respecte a les obres a la fàbrica de pinsos, avui s’instal·la el transformador i es preveu que es puguin
realitzar les primeres proves durant el mes de novembre, per a poder operar, al menys amb una línia
a primers de desembre.
Per tot això, s’acorda, fer una circular a tots els socis per a que estigueu informats de com pot afectar
a la propera campanya d’assecatge de panís, abans de passar la circular definitiva amb les condicions
de campanya.
Atès l’esmentat, la campanya de panís es veurà doblement afectada tant a nivell de recepció,
emmagatzematge i consum, per tant els anunciem, que entre les mesures, i per a donar un servei
mínim als socis, s’estan estudiant les següents propostes:
1. No admetre nous socis per al lliurament de panís.
2. La recepció es realitzarà únicament a les instal·lacions d’Ivars, La Fuliola i Castellserà. També
s’acceptarà panís dels socis a la fàbrica de Torregrossa, sempre i quan, no superi el 14%
d’humitat.
3. Respecte a les condicions només es proposarà una modalitat que serà a preu del dia anunciat
setmanalment al taulell d’anuncis, donat que no hi ha capacitat d’emmagatzematge i consum
per a poder fer l’escandall.
4. El preu es fixarà setmanalment cada dilluns, prenent com a referència el preu de Mercolleida, i
serà vigent fins diumenge.
Més endavant es farà la corresponent circular informativa de la campanya i les condicions aprovades
amb més detall, però ens permetem avançar aquestes consideracions per a la vostra planificació.
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