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1. NOMINACIONS PORC D’OR 2019
Les granges d’Explotacions Siscart, SL (Alcarràs) i Ramaderies
Ramsego, SL (El Palau d’Anglesola) van ser nominades als premis
Porc d’Or 2019 en la 3ª. categoria (de 501 a 1.000 truges) i els
paràmetres Longevitat (LG) i Tasa de Parts (TP), respectivament.
Només un centenar de granges en tot l’àmbit espanyol optaven a
aquests premis que es van entregar el passat 29 de novembre en una gala celebrada a la ciutat
d’Osca. Cooperativa d’Ivars expressa el seu reconeixement a aquestes importants distincions, fet
que ens encoratja a seguir avançant plegats en pro del sector ramader cooperatiu.
2. VALORACIÓ CAMPANYES PANÍS I PASTONE
El passat 11 de desembre van finalitzar les entrades de panís
pastone a la cooperativa, amb el processament total de 20.361 t,
suposant un increment de prop del 20% respecte la campanya
anterior. Aquesta dada reafirma la confiança dels socis en el
projecte de doble collita, i l’aposta per un producte de qualitat
amb avantatges tant per l’agricultor com pel ramader. Per altra
banda, pel que fa al panís de campanya tot i que les produccions
han disminuït al voltant del 25%, les entrades a la cooperativa estan a data d’avui a 31.269 t de
panís sec, quantitats molt similars a la campanya anterior, degut sobretot a major superfície
sembrada i a recepcions de nous socis.
3. PRESÈNCIA A MERCAT DE PROP – PREIXANA
El cap de setmana 14 i 15 de desembre Cooperativa d’Ivars va ser
a la 7a. edició del Mercat DE PROP celebrada al municipi de
Preixana. L’estand de la cooperativa tenia per objectiu
promocionar la diversificació de cultius agrícoles, atenent a les
possibilitats obertes amb el procés de modernització dels
regadius. Es va prendre com a exemple l’experiència del cultiu
de bròcoli, del qual tots els visitants van poder adquirir-ne algunes unitats a preus populars.
4. COMERCIALITZACIÓ DE BIOMASSA
Els recordem que el servei de venda de biomassa tant a granges, indústries o particulars,
continua a la seva disposició amb distribució des del nostre Centre de Castellserà. Per a
comandes i més informació podeu contactar-hi directament al 973 61 00 47. Igualment poden
consultar els nostres productes i serveis a través de www.coopivars.coop.
5. INVENTARI AL SUPERMERCAT
S’informa que el proper dimarts 31 de desembre i en motiu de la realització de
l’inventari de tancament d’any el supermercat de la cooperativa restarà tancat.
Disculpin les molèsties.
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6. SECCIÓ DE CRÈDIT: NOUS TIPUS D’INTERÈS
Per tal d’adequar els tipus d’interès a la situació actual de mercat, el finançament per les
pòlisses de crèdit baixa un 0,40% i el dels comptes agraris i finançament de pinso baixen tots
un 0,25 %. En quant als dipòsits i pagarés, els interessos seran els següents:
Dipòsits
Tipus de compte

Titulars habituals

Nous titulars

Liquidació
interessos

Vigència

Cte. Ct. / A la vista

0,05 %

0,05 %

Trimestral

A partir 01.01.2020

Termini 6 mesos

0,30 %

0,20 %

Mensual

Noves imposicions

Termini 12 mesos

1,20 %

0,80 %

Mensual

Noves imposicions

Pagarés d’empresa

Pagarés a 1 any. Interès 1,35 %. Liquidació anual al venciment. Aplicable a les noves emissions
Pagarés a 2 anys. Interès 1,75 %. 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 gener de 2020
sense necessitat de renovar les operacions.
7. SECCIÓ DE CRÈDIT: LÍNEA FINANÇAMENT MILLORES MEDIAMBIENTALS
Objectiu: Promocionar la implantació i adaptació d’instal·lacions o equipaments que
suposin millores de desimpacte de dejeccions ramaderes amb la conseqüent millora
mediambiental. Exemples: construcció de femers, plantes de compostatge en granja,
separadors de purí, etc.
Destinataris: Socis de Cooperativa d’Ivars que desenvolupin activitat ramadera amb la
cooperativa, sigui en règim de ramaderia independent, sigui en règim d’integració o arrendament
d’explotació.
Condicions: Préstec de quota constant. Durada: 5 anys. Amortització: semestral. Tipus d’interès:
Fix al 3%. Comissió d’obertura: 0%. Interès de demora: 9%. Límit màxim per operació: 60.000 €.
Formalització davant Notari. Operació subjecta a estudi previ i disponibilitat de línea.
8. SECCIÓ DE CRÈDIT: LÍNEA FINANÇAMENT MODERNITZACIÓ REGADIUS ZONA CANAL D’URGELL
Objectiu: Promocionar la implantació i adaptació d’instal·lacions de reg que
transformin sistemes a manta a sistemes per degoteig o aspersió per tal de fomentar
la modernització dels regadius a la zona dels Canals d’Urgell.
Destinataris: Socis de Cooperativa d’Ivars.
Condicions: Préstec de quota constant. Durada: 7 anys, 1 de carència i 6 amortització. Quota
única anual al cobrament de collita. Tipus d’interès: Fix al 3%. Comissió d’obertura: 0%. Interès
de demora: 9%. Límit màxim per operació: 60.000 € o bé 6.000 €/ha. Formalització davant
Notari. Operació subjecta a estudi previ i disponibilitat de línea.
9. BONES FESTES
El cel és com un camp ple de meravelles;
l’ha llaurat el Sol, la Lluna és qui el sembra.
La llavor que hi cau tot seguit arrela;
arrela i floreix, cada flor una estrella.
APEL·LES MESTRES

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 nou any 2020 ple de fructífers projectes.
EL CONSELL RECTOR

