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1. SECCIÓ DE CRÈDIT: NOUS TIPUS D’INTERÈS
Amb l’objectiu d’adequar els tipus d’interès a la situació actual del mercat financer, s’ha aprovat que
amb vigència 01/02/2021 el finançament tingui les baixades següents: pòlisses ramaderes un
0,60%, pinso un 0,35% i els comptes agraris i ramaders un 0,10%. Respecte a dipòsits i pagarés
els interessos seran els següents:
Dipòsits
Tipus de compte

Titulars habituals

Nous titulars

Liquidació
interessos

Vigència

Cte. Ct. / A la vista

0,00 %

0,00 %

-

A partir 01.02.2021

Termini 6 mesos

0,20 %

0,10 %

Mensual

Noves imposicions

Termini 12 mesos

1,00 %

0,75 %

Mensual

Noves imposicions

Pagarés d’empresa

Pagarés a 1 any. Interès 1,10 %. Liquidació anual al venciment. Aplicable a les noves emissions.
Pagarés a 2 anys. Interès 1,50 %. Liquidació bianual al venciment. Aplicable a les noves emissions.
Condició més favorable al titular. En aplicació de les condicions més favorables al titular, els
dipòsits a termini i pagarés mantindran la seva retribució actual fins al venciment; en canvi, les
operacions de finançament gaudiran de la baixada de tipus a partir del dia 1 de febrer de 2021
sense necessitat de renovar les operacions.

2. AGRAÏMENT SUB-DIRECCIÓ GENERAL
S’informa que en data 1 de febrer de 2021 el sub-director i responsable de compres de la
cooperativa, Sr. Víctor Díaz, deixarà el seu càrrec i funcions, per a incorporar-se a un nou projecte
professional com a director general del Grupo Osés, empresa amb gran trajectòria en l’àmbit del
cultiu i indústria dels farratges a la zona de Navarra i Aragó. El Consell Rector, Direcció i companys
de treball expressen el seu agraïment als 18 anys de dedicació i compromís amb la
cooperativa, alhora que se li desitgen tots els èxits en aquesta nova etapa.

3. CERTIFICACIONS BENESTAR ANIMAL
En els darrers mesos s’ha fet un esforç important per tal de disposar d’una
certificació de benestar animal en les explotacions ramaderes dels nostres
socis. Aquest compromís és degut a l’objectiu d’adaptar-nos a la demanda i
exigències del consumidor final, que cada cop més valora el compliment d’uns
estàndards en la producció ramadera. Aquesta línia de treball ja va iniciar-se
el 2019 amb la certificació de les primeres granges de vedells amb
GLOBALG.A.P., i s’ha seguit amb la implantació del segell Welfare Quality, que
s’està treballant ja en vedells, i en breu s’ampliarà a la secció de porcí. Creiem
que aquestes certificacions ajuden també a posar en valor la tasca dels ramaders i a un millor
manteniment i gestió de les explotacions.
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4. ÀREA DE COMPRES PER A PINSOS
S’informa que la nova responsable de compres en l’àmbit de
matèries primeres per a pinsos serà la Sra. Núria Llanes, veterinària
nutròloga de la cooperativa. Amb la unificació del departament de
compres i nutrició es seguirà potenciant alhora l’autoabastament
amb cereals i altres matèries de proximitat, per a una millora
constant de la sostenibilitat dels nostres pinsos, de forma paral·lela
amb el compromís en el control de qualitat, les quals són les millors
eines per aconseguir uns índexs ramaders favorables en consum i
conversió a les granges i una gestió agrària eficient a les finques dels socis.

5. MESURES COVID-19 A LA COOPERATIVA
Es comunica que en les darreres setmanes i d’acord amb l’evolució
de la situació actual de la COVID-19 des de la cooperativa s’ha
seguit amb el manteniment, i reforç si és el cas, de les mesures de
prevenció implantades a tots els nostres centres de treball. El
control i desinfecció als accessos, l’ús de mampares i esponjament
dels llocs de treball, la realització de testos a través de la mútua als
treballadors, així com una política activa des del departament de
RH sobre l’ús de mascaretes de protecció adequada, distàncies i
ventilació, són les eines que es potencien dia a dia, amb l’objectiu de
garantir el funcionament de tots els serveis de la cooperativa cap
als socis. Com a sector essencial, animem a tots els agricultors, ramaders i col·laboradors a seguir
endavant, amb la confiança que la situació anirà millorant en els propers mesos.

6. VALORACIÓ METEOROLÒGICA
Foto: Jonatan Niubó

La nevada que es produí els passats dies 8, 9 i 10 de gener vinculada al temporal Filomena va
provocar que apareguessin arreu paisatges de postal del nostre territori. La neu caiguda però,
també ha afavorit les reserves d’aigua i l’acumulació d’hores fred, aspectes d’interès estratègic
per als cicles vitals dels cultius agraris. S’espera doncs, que aquest episodi meteorològic ajudi a
encarar una campanya amb bona productivitat per als cultius, tenint en compte que per al 2021
es duen ja acumulats uns 50 mm de precipitació a la zona de la Plana d’Urgell.
Per altra banda, en aquests dies complicats de fred i neu, des de la cooperativa es va treballar amb
el compromís de seguir prestant tots els serveis necessaris i fer arribar tots els inputs
imprescindibles a les explotacions dels socis, a través de la bona coordinació entre seccions,
fàbriques i transport, aconseguint un resultat favorable i sense cap imprevist greu.
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