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Ivars d’Urgell, 17 de Juny de 2022

1. CONDICIONS CAMPANYA DE BLAT 2022-2023
• Màquines recol·lectores. Els socis interessats en recol·lectar el
blat amb les màquines llogades per la Cooperativa, ja poden passara
apuntar-se en els llocs habituals; a Ivars a la Secció Agrícola, on els
atendrà el Sr. Josep M. Armengol, a la bàscula de La Fuliola, la Sra.
Teresa Capdevila, i a les oficines de Castellserà, el Sr. Jaume Utges.
Caldrà facilitar la relació de finques i la seva superfície.
• L’inici de la campanya s’avisarà oportunament.
• La Cooperativa designa com a responsable de campanya al Sr.
Jaume Pané, al qual es cursarà qualsevol dubte, suggeriment o
reclamació relacionada amb la campanya i les recol·lectores.
• Els dies, horaris i condicions de recepció del blat, s’exposaran a
les bàscules de cada centre. Es recepcionarà blat a Ivars,
Torregrossa, La Fuliola i Castellserà.

1.1 COMPRA DE BLAT ALS SOCIS:
Donat el context de preus extraordinàriament elevats, aquesta campanya només hi haurà una modalitat
d’entrada, que serà al preu del dia.

A) Preu del dia: Referenciat a Mercolleida. El pagament es realitzarà a partir del dia 16 d’agost.
Tanmateix, a aquells socis que no vulguin disposar d’aquest import, se’ls aplicarà una bonificació
de 0.20€/tona i mes, fins el 31-05-2023.
Notes:
•

Totes les varietats de blat es liquidaran al mateix preu.

2. NORMATIVA PANÍS SEGONA COLLITA – PASTONE
El Consell Rector va aprovar el 19 de maig de 2022, que només es recepcionarà pastone d’aquells que
ostentin la condició de soci de la Cooperativa i que hagin aportat entrades de pastone en anys anteriors.
També s’estableix la limitació d’acceptar com a màxim quantitats de pastone similars a les entrades
anteriorment.
Als centres operatius de la Cooperativa durant la campanya 2022 són condicions obligatòries:
• Notificar la corresponent previsió de collita al responsable comercial, el Sr. Eliseu Isla (617457582), en el
període del 27 de juny al 7 de juliol de 2022.
• Indicar en el moment de la notificació la informació següent: data de sembra, cicle i varietat, ubicació de
les finques (polígon i parcel·la) i previsió de producció.
• Disposar de la condició de soci, i haver lliurat pastone les dues últimes campanyes, així com complir amb
els requeriments de qualitat del producte que indiquin els tècnics de la Cooperativa amb anterioritat ala
collita.
Degut a les necessitats especials i operatives del pastone, el seguiment d’aquestes condicions serà obligatori per
a la seva recepció. En cas de no procedir així, la Cooperativa no estarà obligada a acceptar el producte.

3. CERTIFICAT SOSTENIBILITAT
Hem rebut el certificat d’autoavaluació
de sostenibilitat integral en la industria
alimentaria, a través de l’eina e-SIAB.
Una iniciativa que es troba en marc del
projecte

AgroBioFood

Ponent,

que

pretén impulsar la transformació del
model econòmic de la demarcació de
Lleida cap a l’economia verda. El resultat
obtingut per la Cooperativa d’Ivars, ha
estat de 8,4 punts sobre un total de 10 i
un grau de compliment del Decàleg de
Sostenibilitat Integral de la Indústria Agroalimentària del 82%. Aquesta eina ens ha permès analitzar la nostra
entitat des de 3 dimensions; l’àmbit social, l’econòmic i el mediambiental. Finalment hem obtingut algunes
recomanacions per continuar treballant en la millora dels procediments i la sostenibilitat de casa nostra.

EL CONSELL RECTOR

