Junts
compromesos
amb el
territori

INFORME DE SOSTENIBILITAT 2021

MALGRAT EL DIFÍCIL ANY, AQUEST
2021 LA COOPERATIVA HA
CONTINUAT INVERTINT I
TREBALLANT, PER SER MÉS
COMPETITIVA I EFICIENT.
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SOM FABRICANTS
DE PINSO

MISSIÓ

L’any 1966 un grup de
ramaders d’Osona celebra
l’assemblea d’iniciació de la
Cooperativa Agrària Comarcal
Plana de Vic amb l’objectiu
de crear un organisme
que defensi millor els seus
interessos i coordini els
pagesos, tot intentant buscar
solucions als problemes
econòmics i d’organització
que els afecten.

L’any 1975 s’inaugura la
fàbrica de pinso a Santa
Eugènia de Berga, on fins a
l’actualitat es desenvolupa
la fabricació d’alimentació
animal, escollint les millors
matèries del mercat, amb
una tecnologia puntera i
uns paràmetres nutricionals
adaptats a les necessitats que
cada soci requereix.

La nostra missió és aconseguir el màxim
benefici per als clients i els socis, creant
valor i assegurant la viabilitat de les seves
explotacions en el temps i en el territori,
i fent de la Cooperativa l’empresa en la
qual es pot confiar i delegar.

SOM
GESTORS

SOM
COOPERATIVA

L’any 2000 Plana de Vic fa un
pas endavant i crea les àrees
de qualitat i medi ambient.
Actualment un equip tècnic
gestiona les necessitats dels
nostres socis en matèries de
qualitat, mediambientals,
ajudes, requeriments
normatius i gestió energètica.
A través d’aquestes àrees
impulsem la innovació i
col·laborem amb centres de
recerca, universitats i centres
tecnològics.

L’equip de Plana de Vic
—membres del consell rector,
socis i treballadors de la
cooperativa— treballa des de
fa gairebé 50 anys amb esforç,
passió i professionalitat per
tal d’assegurar la continuïtat
del sector, millorar-ne
l’autoestima i tancar el cercle
de l’alimentació.

SOM REBOST
PAGÈS
Des de l’any 2005 la
Cooperativa Plana de Vic
és present en el món de la
distribució alimentària amb
les botigues Plana de Vic amb
l’objectiu d’oferir els millors
productes procedents del
sector agroramader associat a
la cooperativa, d’artesans de
la zona i d’altres cooperatives.

QUI SOM

SOM PAGESOS I
RAMADERS

VISIÓ
Volem ser una cooperativa de referència
en el sector agroalimentari a Catalunya,
moderna, competitiva, en constant
progrés, viable i que serveixi als socis
per optimitzar al màxim la cadena de
valor, fent arribar els seus productes al
consumidor.

VALORS

CONFIANÇA

COMPROMÍS

FORMACIÓ
D'EQUIP

IL·LUSIÓ

EFICIÈNCIA

RESPECTE
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QUÈ FEM

LES INVERSIONS DE LA FÀBRICA
DE PINSO HAN ESTAT CLAU PER
ESTAR AL DIA A L’HORA DE FER ELS
MILLORS PINSOS QUE COBREIXIN
LES EXIGÈNCIES DE PRESENT I FUTUR
DELS NOSTRES SOCIS.

SERVEIS
VETERINARIS

FÀBRICA
DE PINSO

Àrea porcí
Àrea boví

FARMÀCIA i
PRODUCTES
VETERINARIS

COMERCIALITZACIÓ
Llet
Bestiar porcí i boví

ALTRES
SERVEIS:
Medi ambient i gestió
de residus
Assegurances agràries
Assessorament agrari

ECONOMAT

SECCIÓ
DE CRÈDIT
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AGROBOTIGA
REBOST PAGÈS

MISSATGE DEL PRESIDENT

ADAPTANT LA
COOPERATIVA ALS
NOUS ESCENARIS
DE FUTUR
Acabem de deixar enrere un any difícil de gestionar per
tota la societat i també per la Cooperativa. Hem viscut
moments inestables i convulsos econòmicament, però
també hem viscut els avanços de les vacunes de la
covid-19, per poder anar tornant a una certa normalitat
social.
En aquest camí, la Cooperativa ha hagut de fer front a les
conseqüències posteriors a la pandèmia amb totes les
incerteses del mercat pel que fa al consum i amb una alça
de preus continuada de l’energia i les matèries primeres.
Davant aquests reptes la Cooperativa ha continuat
invertint i treballant, per ser més competitiva i eficient.
Les inversions de la fàbrica de pinso han estat clau per
estar al dia a l’hora de fer els millors pinsos que cobreixin les
exigències de present i futur dels nostres socis.
Aquest any, a més, s’han hagut de dur a terme una sèrie
d’accions, reestructuracions i mesures, moltes de
les quals no tan sols per poder gestionar el nou entorn
sinó també per poder adaptar la Cooperativa als nous
escenaris de futur; unes mesures planificades i estudiades
per tal d'assolir tots els reptes definits en el pla estratègic i
posicionar-nos com una organització eficaç i eficient.
El 2021 ha finalitzat amb unes incerteses i una situació
social, de mercats i geopolítica que de ben segur que
marcarà no tan sols aquest 2022 sinó els propers anys, i
molt probablement alterarà la nostra manera d’entendre i de
gestionar el dia a dia.
Cal doncs aprofundir en els valors de la nostra
Cooperativa, de la nostra gent i del nostre territori per
donar el millor de nosaltres i que aflori tot el potencial que
tenim. Les situacions de crisi i incertesa porten també
noves oportunitats i replantejaments enriquidors.

AQUEST 2022 CAL APROFUNDIR
EN ELS VALORS DE LA NOSTRA
COOPERATIVA, DE LA NOSTRA GENT I
DEL NOSTRE TERRITORI PER DONAR EL
MILLOR DE NOSALTRES I QUE AFLORI
TOT EL POTENCIAL QUE TENIM.

Apostar per seguir treballant per la sostenibilitat social,
econòmica i mediambiental, amb el resultat d'una feina
ben feta per part del nostre equip tècnic i de treballadors
compromesos, amb la vinculació diària del nostre consell
rector i acompanyats de col·laboradors punters del sector
ramader, agrícola, tecnològic, energètic i mediambiental,
entre d’altres, és una garantia d’èxit i de futur.
Hem d’afrontar els nous entorns que ens esperen, amb
la solidesa i el rigor de la feina ben feta, confiant en un
projecte cooperatiu referent en el nostre sector, amb una
visió àmplia i oberta a les noves oportunitats.

Vicenç Fabré
President de la Cooperativa Plana de Vic
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DESTACATS DE L’ANY

UN ANY SIGNIFICATIU
PER AL SECTOR DE
LA LLET.

SECTOR DE LA LLET
Es va iniciar l'any amb la presència de la Cooperativa en
les sessions de treball de la que havia de ser la darrera
actualització de la Llei de la Cadena Alimentària.
L’any anterior va estar marcat per la publicació del Reial
decret 02/2021 relatiu al Reial decret llei 5/2020, de 25 de
febrer, pel qual s'adopten determinades mesures urgents
en matèria d'agricultura i alimentació i on es fa èmfasi en la
necessitat de signar els contractes de la venda de llet crua de
vaca assegurant que es cobreixen els costos de producció.
Al llarg del 2021 i partint d'aquest fet, la Cooperativa, amb
l'aliança estratègica realitzada amb Cooperativa Vaquers
d’Osona, ha dut a terme les següents accions:

CAMPANYA DE
COMUNICACIÓ

La visibilització de la nostra situació i de totes les tasques
que estem fent per salvar-la ha estat el fil argumental
en les aparicions realitzades a la ràdio (entrevistes a
Catalunya Ràdio i altres mitjans coneguts, participació en
tertúlies), la televisió (telenotícies comarques, telenotícies
migdia, programes divulgatius...) i especialment en tota la
comunicació per xarxes socials (Instagram, Twitter i Linkedin).
Aquest darrer canal ha estat el que ens ha donat una
nova visibilitat, tant al perfil de la mateixa Cooperativa
com el creat especialment per Vaquers Plana de Vic, ara
ja constituït com a marca registrada i imatge del treball
conjunt de les dues cooperatives. També ens hem sumat
i ens han sumat a altres canals similars com Vacat, i arreu
on hi ha hagut presència i reivindicació de ramaders i
productors amb activitat continuada a les xarxes.

RELACIONS
AMB ALTRES
AGENTS
INFLUENTS

Des de la nostra posició com a cooperatives i aprofitant
també l’oportunitat de liderar la comunicació de la Branca
de Llet de la Federació de Cooperatives (FCAC) hem
treballat conjuntament amb altres agents clarament influents
en el sector, com ara la FCAC, Cooperativas de España,
Sindicats (Unió de Pagesos, JARC i ASAJA), grans ramaders,
associacions de productors i la mateixa Administració.
Hem tingut la possibilitat de debatre i consensuar els punts
clau i les estratègies per tal de salvar un sector en declivi a
causa de les pràctiques abusives i curtplacistes de gran part
de la distribució.
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Un altre fet significatiu han estat les mobilitzacions realitzades
de manera transversal i amb la participació de tots els agents
influents i vinculats al sector com ara els principals sindicats.
Una de les més destacades va ser la que es va realitzar a principi
d’estiu per donar suport a les dues cooperatives (CPV i CVO) en
el moment en què Làctia va decidir recepcionar-nos la llet pel
fet de no voler signar els contractes de subministrament en els
quals es feia especial èmfasi en què les dues parts acordaven
que el preu del contracte era un preu que cobria els costos de
producció. Ambdues cooperatives vam acordar que la signatura
es faria per necessitat i en cap cas perquè s'estigués d’acord a
acceptar un preu just.
La mobilització que se’n va derivar es va realitzar davant un dels supermercats Mercadona de
Vic. Mercadona, amb un 30% de quota de mercat, a banda de tenir com a interproveïdor Làctia,
ha estat en els darrers anys un dels protagonistes més destacats en la menysvaloració de la llet i
a forçar a considerar-la una commodity sense quasi valor afegit. Després d’aquesta mobilització
se'n van repetir d’altres, on sorprenentment accedien i participaven no només ramaders de
cooperatives, sinó altres d'individuals que van decidir no deixar-se influenciar per la cultura de la
por i de l'amenaça de la indústria i la distribució.

PARTICIPACIÓ
AMB GRUPS
DE TREBALL
(LLOTJA DE
VIC)

Un altre exemple de col·laboració i sobretot
d’implicació d’altres agents influents i compromesos
amb el territori ha estat el grup de treball que va crear
la Llotja de Vic a través de l’impuls del seu president i
la coordinació del director general.

DESTACATS DE L’ANY

PARTICIPACIÓ EN
MOBILITZACIONS

Aquest grup ha estat format per la mateixa Llotja de
Contractació de Vic i per representants de la Cambra
de Comerç d’Osona, el Consell Comarcal, l’Ajuntament
de Vic, la Direcció de la Àrea d’Indústries i la Direcció
dels Serveis Territorials de la Catalunya Central del
DACC, i parlamentaris del Parlament de Catalunya.
Gràcies a la seva implicació, divulgació i permanent
interès s’ha pogut avançar significativament amb la
causa i s'ha accelerat la recerca de possibles camins
per trobar-hi una solució.

RECERCA
D’UNA
SOLUCIÓ
INDUSTRIAL

Aquest any també ha estat marcat per la recerca d’una solució industrial amb la qual es
pugui tractar la nostra llet. Entenem que el futur per a les nostres explotacions de llet passa
per trobar alternatives que puguin aportar valor afegit als processats posteriors a la recollida i
que puguin assegurar a mitjà i llarg termini la continuïtat, viabilitat i inversió permanent a les
granges dels nostres socis.
S’ha treballat de manera intensiva, a través de Vaquers Plana de Vic, amb diferents operadors i
per diferents opcions que passaven per envasat UHT i llet fresca amb marca pròpia, projectes
industrials per a l'elaboració de formatges, exportacions a altres països per a industrials de
prestigi reconegut...
La feina realitzada en aquest sentit s’ha fet amb els consells i assessorament de professionals
del sector, enginyeries i socis industrials, i sovint ha estat acompanyada d'altres grups d’interès.
Molts dels avanços fets es materialitzaran al llarg del 2022 i han de ser la base per a propers
passos conjunts amb el grup de Vaquers de la Plana de Vic.

UNIÓ A LA OPL
AGAPROL

Un altre fet significatiu ha estat la vinculació amb l'organització de
productors lactis AGAPROL. Un cop treballades amb profunditat les relacions
amb els industrials actuals i havent realitzat totes les tasques de denúncia de
la situació actual de la llet, des de Vaquers Plana de Vic s’ha considerat oportú
incorporar la figura d’aquesta coneguda organització nacional per negociar
directament amb els principals industrials del sector làctic.

Tanquem aquest 2021 amb l'esperança per un 2022 més just en preus i amb força per
seguir treballant per aconseguir un preu que no tan sols cobreixi costos de producció,
sinó que pugui retribuir i fomentar el creixement i inversió de les nostres explotacions.
Aquestes solucions han de passar no només per negociacions estrictament amb
empreses envasadores, sinó per estrènyer relacions amb la distribució, liderant
alternatives industrials i fomentant un missatge que conscienciï el consumidor final.
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reducció de la seva capacitat exportadora ha fet que Ucraïna i
França agafessin més protagonisme en les exportacions al llarg de
l'últim quadrimestre de l'any.

L’encariment
brusc de les
matèries
primeres
sacseja
les exportacions
MATÈRIES PRIMERES
VALORACIÓ DE MERCATS INTERNACIONALS
Al començament de l'any 2021 el mercat es va caracteritzar per
una continuïtat en la tendència alcista de preus de les matèries
primeres després de l'acceleració de les compres de soja i de
cereals que la Xina havia anat realitzant als Estats Units des de l'estiu
de l'any anterior.
D'altra banda, l'amenaça —confirmada més tard— que Rússia
imposaria aranzels i contingents a les seves exportacions no ha
fet més que consolidar aquest sentiment.
Les condicions climàtiques al Canadà i als Estats Units per
als cereals d'hivern han conclòs en pèssimes collites de blat, que
han fet que la producció d'aquests dos països s'hagi reduït en
quasi 19 milions de tones. Aquesta pèrdua ha estat parcialment
compensada per la millor collita de blat a la Unió Europea, Ucraïna i
Austràlia. Però les expectatives d'exportació del Canadà i dels Estats
Units s'han reduït a 36,8 milions de tones, partint dels 53,3 milions
de la collita anterior.
El sector de l'energia ha agafat protagonisme al llarg del primer
semestre de l'any, i les cotitzacions del petroli Brent han pujat un
50%, fins als 75 $/bbl., partint dels 49 $/bbl. a principi de l'any.
Aquest fet ha tingut repercussió en el cost del transport, dels adobs i
també de l’assecat del blat de moro. D'una banda, l’efecte sobre les
sembres ha afavorit que hi hagi més superfícies oleaginoses sobre
els cereals, però de l’altra ha fet que els agricultors endarrerissin
la collita per poder segar amb menys graus d'humitat, fet que ha
limitat la disponibilitat al llarg del mes d’octubre.
De nou, el continent sud-americà i en particular el Brasil han estat
notícia per la reducció de les seves collites de blat de moro.
D'acord amb les estimacions de l'USDA, la collita d’aquest any ha
estat uns 15 milions de tones inferior a la de la campanya anterior.
El Brasil és un dels principals proveïdors de l'Estat espanyol i la
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Al llarg del 2021 la Xina ha estat el primer client d'ordi per a la
Unió Europea. Les exportacions a aquest país han superat els 3
milions de tones —equival al 50% de totes les exportacions d'ordi
comunitàries—, fet que ha creat una demanda sostinguda que ha
mantingut el preu d'aquest cereal en algun moment per sobre del
blat de moro. Amb aquests elements d'incertesa per la manca de
visibilitat i previsió dels excedents de cereals que Rússia posaria a
disposició del mercat exterior, la reducció de les produccions de blat
de moro al Brasil i un consum creixent al món, els preus del blat del
mes de desembre a Lleida assolien increments superiors a 80 €/
Tm (39%) als de principi d'any, de 90 en el cas de l'ordi (49%), i
en cas del blat de moro l'increment ha estat de 61 €/Tm (30%). A
França, els preus del blat cotitzats sobre el mercat de futurs del Matif
assolien els 310 €/Tm, un nivell que superava el màxim dels últims
15 anys.
L'euro s'ha anat devaluant progressivament respecte al dòlar EUA
al llarg de l'any. A partir del segon semestre ha passat d'1,18 $/€ a
1,12 $/€, s'ha depreciat doncs un 5%, s'han encarit els productes
importats i s'ha facilitat l'exportació de cereals comunitaris.

VALORACIÓ DEL MERCAT NACIONAL
En referència a les collites locals, segons el MAPAMA les
produccions de cereals espanyoles poden considerar-se
excel·lents en blat, ja que han superat en 500.000 tones les de la
campanya anterior. Per a l'ordi han estat superiors a la mitjana
històrica, han fregat els 9 milions de tones. Però com que el mercat
espanyol és deficitari en cereals i els preus venen determinats pels
de la importació, la inflació externa s'ha traslladat ràpidament als
mercats locals.

VALORACIÓ REGLAMENTÀRIA
Des de la perspectiva de la reglamentació, a final de desembre s'ha
fet públic que l'aranzel del 25% que gravava les importacions de
blat de moro de procedència dels Estats Units a la Unió Europea es
retiraria finalment. S'ha confirmat així una voluntat de restablir les
relacions comercials amb la nova administració d'aquest país.

GESTIÓ DES DE LA COOPERATIVA
Actualment, i com una de les línies estratègiques principals dins
la CPV, s'ha dut a terme la internalització al llarg del 2021 de la
gestió de les compres, amb l’objectiu que aquest coneixement
estratègic resideixi en la Cooperativa. Aquest coneixement es va
adquirint sobretot enfortint les relacions amb els interlocutors
del mercat i estant present en les activitats i reunions sectorials
específiques, a més de poder disposar d'assessors referents.
Arran d’aquest aprenentatge pel que fa a mercats, combinat amb
les necessitats reals de fàbrica a l'hora de formular els pinsos,
s’ha pogut construir una estratègia a mida per a la Cooperativa,
amb diverses posicions de compres marcades (curt, mitjà i llarg)
i amb molta flexibilitat i celeritat a l'hora de prendre decisions
per poder adaptar-nos als esdeveniments externs i identificar
les oportunitats de compra. L’objectiu és poder guanyar
competitivitat dins el sector sense perdre el segell de qualitat
que sempre ha caracteritzat la Cooperativa. D'altra banda i
en el pla sectorial, la Cooperativa s’ha obert als organismes
propis del sector, com l’ASFAC, amb una presència més
destacada i amb una porta oberta a poder formar-ne part a
curt termini.

La Cooperativa
aconsegueix
incrementar
la producció
malgrat els preus
SECTOR BOVÍ
El boví de carn, tot i l’increment de costos, ha protagonitzat un
molt bon exercici. Les bones dades es produeixen gràcies a un
increment de la producció, que ha permès arribar a les 714.000
tones, que en % suposen un 5,4% d’increment respecte al 2020.
En l'àmbit del càrnic nacional, i amb les dades del 2021, la carn
de boví ocupa el tercer lloc en volum (després de la carn de porcí
i d’aviram), amb el 9,3% de la producció nacional de carns, i
representa el 9,9% de la producció europea just per darrere de
França (21%), Alemanya (16%) Itàlia (10,7%) i Irlanda (9,3%).

SECTOR PORCÍ

DESTACATS DE L’ANY

Inestabilitat i
pocs beneficis
en un sector
afectat per
l’encariment de
costos

Aquestes dades es produeixen gràcies a l’exportació, ja que el
consum a la llar del 2021 ha caigut prop del 8,4% respecte al
2020 i la despesa s'ha desplomat un 6,2%, arran d'una caiguda
del consum per càpita del 12%, si bé és cert que el consum a la
llar del 2020 va viure un any totalment excepcional per l’efecte
covid que va portar a increments del 9,4% en volum i un 12% en
despesa respecte al 2019.

Per al porcí, el 2021 ha estat un any de contrastos amb dues
etapes ben diferenciades. En referència a les dades SIP,
l’any s'ha tancat amb un benefici moderat de només 2ct./kg,
amb un preu de venda mitjà a Mercolleida de 1,25 €/kg i un
preu net a productor de 1,22 €/kg combinats amb un cost de
producció mitjà al voltant de 1,21 €/kg. Malgrat aquests resultats
aparentment satisfactoris, el sector ha canviat la tendència
afectat per diferents elements preocupants. Si bé els tres primers
trimestres la tendència va entrar dins la normalitat amb marges
del 5,3%, el 18,7% i el 3,4%, respectivament, el marge mitjà del
quart trimestre es va enfonsar a un -24,4% que compensava
negativament els bons resultats de la resta de mesos de l’any.
Aquest forta caiguda del marge va venir per dos factors: la caiguda
dels preus de venta de l’última part de l’any, sumada a una pujada
de costos de prop del 8% per l’encariment del cost productiu
provocat especialment per l’alimentació.

Així doncs, els bons resultats del sector han vingut generats pel
balanç de les exportacions, que el 2021 ha estat especialment
positiu en valor, amb una xifra propera als 936 milions d’euros
que suposa un 16,8% de creixement respecte a l’any anterior
(869 milions en carns).

A part d’aquestes problemàtiques, el quart trimestre del 2021
ens deixa una caiguda de la productivitat per l’afectació del
PRRS a diferents àrees del territori, on s’han estat produint
mortalitats importants tant a granges de mares com a
deslletaments i engreixaments, fet que ha fet davallar el nombre
de porcs disponibles i ha tingut afectacions en la disponibilitat de
producte per als escorxadors.

Tot i els preus, la comercialització de vedells a la Cooperativa
ha patit un petit descens respecte al 2020 d’un 4% fruit del
cens dels clients, que venia molt ajustat pels preus del 2020. Es
preveu un repunt aquest 2022. Finalment és necessari destacar
que aquest 2021 s'ha consolidat el servei de comercialització
de vaques, que ha arribat a més de 400 animals i s'ha assentat
com a nou servei de la Cooperativa.

Aquestes bones dades han estat acompanyades d’una bona
evolució dels preus de liquidació a la Cooperativa (amb preus
referenciats a mercat), que ha pogut mantenir un increment de
preus sostingut per situar el mercat novament en beneficis ja
a partir de la segona meitat de l’any. D’aquesta manera, mentre que
a 1 de gener la vedella creuada es pagava a 3,52, a 31 de desembre el
preu va arribar a 4,32. El mateix va passar amb el mascle creuat, que
va començar l’any a 3,72 i va acabar a 4,33. El mascle frisó va passar
de 3,13 a 4,15, mentre que el preu de la vaca, sempre més variable, va
aconseguir increments mitjos del 10%.

En global, però, el tancament del 2021 ha portat un increment
de producció en l'àmbit espanyol del 4%, fet que ha afavorit un
increment en les exportacions de prop del 4,3%. La Cooperativa
Plana de Vic ha reduït la quantitat d’animals comercialitzats en un
3,85% tancant amb preus, costos i problemàtiques similars a les
del sector amb afectacions importants per als socis que s’espera
que reverteixin durant el 2022.
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La cultura de
millora contínua
s’implementa a
la Cooperativa
INVERSIONS
D'acord amb el pla estratègic al llarg de l’any anterior s’han fet
inversions en diversos àmbits:
· Capacitat productiva
· Seguretat alimentària
· Eficiència productiva i energètica

CAPACITAT PRODUCTIVA
S’ha pogut incrementar la capacitat productiva incorporant
una granuladora de més potència, i s’ha passat de tenir 3
sitges a tenir-ne 7.
La millora de la gestió de les comandes permet treballar amb
lots més grans, i el resultat final és una millor producció amb
un menor cost, que a més assegura una major qualitat en el
producte final.

UNA FÀBRICA SOSTENIBLE
PLAQUES SOLARS
Al llarg del 2021 i seguint un dels pilars estratègics de la
Cooperativa en matèria de sostenibilitat energètica s'han
instal·lat plaques solars, amb una potència de 100 Kwh. El
període de retorn de la inversió el situem inicialment en 7 anys,
però tenint en compte el cost de l'energia que estem patint al
llarg de tots aquests mesos, podem assegurar que serà inferior.

EFICIÈNCIA PRODUCTIVA I ENERGÈTICA
Per tal de poder optimitzar els processos productius s’han
establert dues premisses:
1. Donar continuïtat productiva a la fàbrica, eliminant
temps morts i minimitzant interrupcions no necessàries per
a la producció. Tenint en compte aquest punt s’han redefinit
processos, s’han eliminat certs processos productius i s’ha
invertit en renovació d’equipament.
2. Implantar i invertir en un pla de manteniment preventiu
al llarg del 2021, on la fàbrica treballa amb una cultura de
millora contínua.
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Capacitat de poder emmagatzemar matèria primera en el
nou magatzem d’una manera més flexible i propera al punt de
producció, i que aporta un major control i una seguretat afegida
pel que fa a qualitat. Actualment podem emmagatzemar més de
2 milions de kg.

SEGURETAT ALIMENTÀRIA
Per tal de garantir una major seguretat i qualitat alimentària,
la fàbrica ha incorporat equips de nova tecnologia que
permeten analitzar tant els pinsos com les matèries
primeres d’una manera veraç. Així es poden treure conclusions
contrastades i determinar les accions per millorar els processos
productius amb un percentatge d’èxit molt més gran.
D'altra banda, i per poder adaptar-nos als nous requisits legals
actuals en la fabricació de pinso, s’ha incorporat un sistema
d’impulsió de minoritaris, que garanteix amb gran exactitud la
quantitat subministrada i evita les contaminacions creuades.

Resposta
ràpida als socis,
generant junts
valor afegit

CARNOVIC
En el vessant comercial i després d’un any molt difícil, l’any 2021
s'ha presentat com un any clau per a Carnovic. Els objectius
marcats eren seguir recuperant la xifra de negoci perduda i
acostar l’empresa al punt mort després de la forta sotragada
viscuda el 2020, quan la crisi de la covid-19 va portar una
caiguda de la xifra de negoci de prop del 60% amb un tancament
massiu de col·lectivitats, empreses del canal Horeca, sumat
a l’excés d’exposició d’algun dels nostres clients industrials a
aquests mateixos sectors.
L’escenari del primer semestre del 2021 s'ha mostrat
especialment desfavorable amb un cost de matèria primera molt
alt a causa de l’empenta del preu del porc viu a Mercolleida, que
situava el preu de referència per sobre els 1,40. Aquests costos
s'han combinat amb un mercat de peces interior enfonsat per
una demanda interna sota mínims a la qual s'afegia un excés
d’oferta per l’efecte de la PPA al nord d’Europa que limitava el
comerç de Canals d’aquests països als mercat asiàtics i inundava
de producte el mercat nacional.

PRODUCTES DE VALOR AFEGIT

Davant aquesta situació, i malgrat un repunt progressiu en les
vendes, els marges comercials no es van recuperar prou ràpid
i seguien sent insuficients per contrarestar una situació que ja
abans de la pandèmia era molt delicada.

> Balanç de Nitrogen en Granja (BNG)
> Assessorament en Fertilització (AEF)
> Presentació de les Millors Tècniques Disponibles (MTDs) per
reduir les emissions d’amoníac

Gràcies a l’esforç d’endreça, amb millores a la planta, combinades
amb una reordenació de la plantilla i una optimització dels
processos organitzatius, es va procedir a entrar a un procés de
venda en què es pogués valorar al màxim els actius de l’empresa,
apreciats al sector per l’estat de les instal·lacions, una plantilla
experimentada, un prestigi per la seva qualitat de producte i un
fons de comerç viu i amb valor de mercat.

Aquests nous serveis permeten a la Cooperativa fer la gestió
d’una manera integral, i això permet als socis resoldre part de
les seves necessitats.

DESTACATS DE L’ANY

Reenfocament del
projecte Carnovic
amb acord amb
Mafriges

El creixement de l’àrea de medi ambient i la formació contínua
dels tècnics permet desplegar nous serveis al mateix moment
que les administracions exigeixen nous tràmits. Aquesta
agilitat permet donar una resposta ràpida als socis i generar
conjuntament valor afegit.
Aquest any hem desenvolupat nous serveis com:

Iniciat aquest procés, i després de diferents negociacions, es va
arribar a un acord amb l’empresa Mafriges amb unes condicions
que estratègicament aportaven valor afegit a la Cooperativa més
enllà del propi valor de la societat.
Cal agrair l’esforç dut a terme a Carnovic per part de tantes
persones al llarg dels més de 10 anys que l’empresa ha estat
vinculada a la Cooperativa, des dels socis i fins als proveïdors,
els treballadors i clients que van mantenir viu un projecte que
va néixer per donar servei als establiments i que davant el canvi
estratègic en aquesta matèria es va haver de reenfocar fins a ser
un actor reconegut en el sector de l’especejament i l’elaboració a
la Plana de Vic.
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GRUP OPERATIU

FERTICOOP GO

Ens trobem en el tercer any del grup operatiu, i en el segon de
la parcel·les experimentals que tenim ubicades a Casanova
de Puigoriol, de les quals vam obtenir molt bons resultats del
balanç del fòsfor durant la campanya passada.
En aquest grup operatiu, un dels objectius aplicats és trobar
maneres de fer disminuir l’excés de fòsfor al sòl. Les quatre
cooperatives participants estem desenvolupant diverses
activitats relacionades amb les noves exigències de la legislació,
i concretament la desenvolupada per la CPV mira de trobar
maneres de fer disminuir el fòsfor present al sòl incorporant-ne
menys i mantenint la productivitat perquè aquest baixi.

La demanda de
compost va en
augment, així com
la seva qualitat

Nous mètodes de
transport de purins
per a un procés
més eficient
PURINS
Durant l’any 2021 hem diversificat els mitjans de transport
amb els quals hem fet arribar els purins per fertilitzar
els camps. La gestió de purins no és contínua, es realitza
majoritàriament en determinats períodes de l’any, i això fa que
durant alguns mesos els vehicles de transport de purí vagin
sobrecarregats de feina, i que en canvi en altres èpoques de
l'any no en tinguin.
Arran del canvi de sector d’alguns conductors experts i per
temes d’eficiència, hem incorporat la gestió amb tractor de part
dels purins que es gestionen per la comarca i hem mantingut
els camions, que han d’anar per vies ràpides com l’Eix
Transversal.
Tot i el repte logístic, hem aconseguit gestionar una quantitat
similar de purins i amb més eficiència.
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COMPOSTATGE
La situació econòmica mundial (global), amb la dificultat per
aconseguir algunes matèries primeres i l’elevat preu de l'energia,
ha tingut com a conseqüència l’increment de preu dels
Fertilitzants Químics Nitrogenats, amb la qual cosa ha millorat
el posicionament del compostatge com a fertilitzant orgànic.
El 2021 hem notat un augment de la demanda de compost per
part dels agricultors. Alhora, atesa la gran diversitat de tipus de
compost també hem notat un increment de l’exigència en la
qualitat i acabat del compost.

BIOFERTI +

Creació d’un biofertilitzant pel·letitzat fet a mida per a cultius
llenyosos com a mètode de valorització de fems compostatge
i altres productes orgànics.

DESTACATS DE L’ANY

Productes de
valor afegit,
en el marc de
la iniciativa
europea
Fertimanure

Per tal d’assolir els objectius, el projecte està repartit en cinc
activitats:

FERTIMANURE
La planta pilot de biorefineria de la Cooperativa Plana de
Vic està treballant, des del juliol de 2021, en la línia del projecte
europeu Fertimanure, una iniciativa global que té com a objectiu
la recuperació innovadora de nutrients a partir de fonts
secundàries per a la producció de fertilitzants d'alt valor agregat,
a partir de fems animals. Fertimanure se centra en la millora de
l'ús agronòmic de nutrients reciclats dels fems de bestiar, per tal
de reconnectar els fluxos de nutrients entre la producció de cultius
i la cria de bestiar, així com obtenir fertilitzants fiables que puguin
competir al mercat de fertilitzants de la UE.

1. Optimització del procés de compostatge per a l’obtenció de
productes amb capacitat fertilitzant d’alta qualitat.
2. Formulació i pel·letització de TMF adaptats al cultiu de la
vinya i pomeres, incloent formulació fisicoquímica desitjada i
format de presentació.
3. Proves de fertilització en camps de vinyes i pomeres
per comparar l’eficiència d’ús dels nutrients dels TMF amb la
fertilització de referència duta a terme actualment.
4. Estudi de viabilitat tècnica, econòmica i ambiental del
sistema desenvolupat.
5. Comunicació i transferència de resultats.
Aquest projecte neix des de la Cooperativa Plana de Vic i en
col·laboració amb la Universitat de Vic com a centre de recerca,
així com altres agents col·laboradors com Grans Lluçanès, Covides
SCCL, Girona Fruits SCCL o la Federació de Cooperatives
Agràries de Catalunya com a coordinadora.

En aquest context, des de la Cooperativa Plana de Vic s’està
treballant en una unitat de separació de sòlids i líquids,
juntament amb diverses unitats que tracten les dues línies:
fracció sòlida i fracció líquida. Per a la fracció sòlida, els
processos són el bioassecatge seguit d’un procés tèrmic, i per
a la líquida hi ha contactors de membrana, osmosi inversa,
crioconcentració i rectors de microalgues. L’objectiu de tot el
procés de tractament és la reducció de volum de les fraccions
i l'obtenció de cinc productes de gran valor afegit, així com
aigua que pot ser reutilitzada i convertida en energia, per poder
completar una aproximació al residu zero.
Els productes que s’estan obtenint de la biorefineria són:
> Matèria orgànica seca
> Àcid fosfòric a partir de les cendres generades en la valorització
energètica de la fracció sòlida
> Concentrat ric en nitrogen, fòsfor i potassi (amb matèria orgànica)
> Bioestimulant ric en aminoàcids i sulfat amònic
Paral·lelament, s’estan duent a terme els assajos en camps de
cultiu (sègol, blat..) i torretes (tomàquet, espinacs) en què
es comparen els productes obtinguts de la planta pilot amb
l’aplicació de fems animals i fertilitzants minerals. La finalització
del projecte anirà acompanyada d’un estudi de viabilitat
econòmica per a la implantació d’aquestes noves tecnologies.

FERTIECO
Implementació del compostatge per a l'obtenció de
fertilitzant de cultiu ecològic a partir de la fracció sòlida del purí
de porc.
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Per tal d’assolir els objectius principals i específics d’aquest
projecte, es tenen en compte sis activitats essencials
diferenciades i interrelacionades:
1. Avaluació de les cinètiques de degradació de fàrmacs d’ús
veterinari per acció de la temperatura.
2. Optimització del procés de valorització de dejeccions
porcines no aptes per a cultius ecològics.
3. Estudi comparatiu entre dejeccions i compost aptes i no
aptes per a cultius ecològics.
4. Avaluació agronòmica del compost hipertermòfil i de les
dejeccions aptes per a agricultura ecològica.
5. Estudi de viabilitat tècnica, econòmica i ambiental del
sistema desenvolupat.
6. Transferència i difusió de resultats.
En aquest projecte la Cooperativa Plana de Vic actua com a
membre participant, juntament amb Agropecuària Catalana
SCCL, Gepork SA, Selecció Batallé SA, Embotits Salgot SA

Grans Lluçanès
i la Cooperativa,
aliança que aporta
nous horitzons a
l'Economat

llavors per a Euralis, el 2021 es va apostar per treballar en serveis
agrícoles i campanyes concretes amb un èxit notable que ha
reforçat la nostra presència al mercat.
L’aposta per la innovació d’Euralis (ara Lidea) i la Cooperativa
Plana de Vic ens ha permès treballar noves varietats i recuperar,
per exemple, un sistema de sembra per diferenciar-nos en el
mercat en les campanyes de comercialització de llavor i sembra
de sorgo, blat de moro i colza. La vocació del projecte és sempre
cercar millores productives per a l’agricultor, i la relació entre les
dues empreses posa els millors coneixements en nutrició animal i
agronomia a disposició de tots els socis.
Gràcies a la creixent confiança d’aquests en el projecte i la
contínua innovació, aquest acord de comercialització s’ha
convertit en la llavor d’una nova àrea de negoci estratègica per
a la Cooperativa i els seus socis que se seguirà desenvolupant
durant el 2022.

Ens tornem a
certificar amb
ANEOR ISO 9001,
ISO 14001
i Welfare
AENOR
La Cooperativa Plana de Vic durant el maig del 2021 es va
tornar a certificar amb AENOR del Sistema de Gestió de
Qualitat ISO 9001 (formulació, producció i comercialització de
pinsos, comercialització d’animals i llet i serveis Veterinaris) i del
Sistema de Gestió Ambiental amb la ISO 14001 (formulació,
producció i comercialització de pinsos), amb una versió
renovada i adaptada a les noves necessitats. Aquesta certificació
complementa les que ja tenim de Benestar Animal Welfare en
boví de llet i traçabilitat.

LLAVORS I SERVEIS AGRÍCOLES
Després d’un 2020 en què l’Economat i el
Departament Comercial de la Cooperativa van
apostar per recuperar el terreny perdut en la
comercialització de llavors, durant el 2021 el
projecte ha agafat força, i s'ha erigit com una de
les àrees clau de comercialització a l’Economat.
La participació de Grans del Lluçanès com a
proveïdor principal i soci estratègic ha permès
aportar més i millor producte i servei amb el qual
s’han generat noves sinergies amb els clients.
Així, si bé el 2020 el projecte es va centrar
en l’Economat com a punt de distribució de
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A poc a poc
anem tornant a
la normalitat

REBOST PAGÈS I ECONOMAT

TELETREBALL

El 2021 ha estat un any ple de reptes als establiments de la
Cooperativa Plana de Vic.
L’Economat ha aconseguit consolidar nous projectes
recuperant xifra de negoci i vinculació amb el soci a partir de
nous productes i serveis i la incorporació de proveïdors que ens
han permès millorar en diferents àrees. Aquesta realitat s’ha notat
molt especialment en l’àrea agrícola, els serveis de recollida de
residus i una potenciació de l’àrea d’alimentació animal.
L’Economat segueix tenint un gran potencial i aposta per afrontar
noves fites aquest 2022 amb el lideratge del projecte de llavors i
serveis agrícoles. Entre els reptes més importants hi ha consolidar
l’equip, potenciar una acció comercial proactiva dirigida a una
millora contínua en la nostra gamma de producte, i guanyar
capacitat d’anticipació al mercat.
Aquest 2021 l'Agrobotiga ha aconseguit millorar la
comunicació amb el soci i client i obrir una nova àrea de
negoci amb la vinculació i intercanvi de productes amb
diferents agrobotigues que li permet tenir mercat més enllà
dels clients de l’establiment, i així projectar la imatge i marca
de la cooperativa arreu del territori. Malgrat aquest èxit, la fi de
l’impuls al producte de proximitat originat per l'arribada de la
covid ha suposat un fre en la xifra de negoci. El repte del Rebost
Pagès és millorar l’oferta d’articles seguint els nostres principis per
defensar els productes dels nostres socis, d’altres cooperatives
i de proximitat. Només així aconseguirem mantenir i enfortir
la fidelitat dels nostres socis i clients. L’altre gran repte, sens
dubte, ha estat seguir desenvolupant la venda de portes enfora
acostant-nos a nous canals comercials i de comunicació que
ens permetin estendre la marca Plana de Vic.

DESTACATS DE L’ANY

Un any ple de
reptes per als
establiments de
la Cooperativa

Durant l’any 2021 i a mesura que els protocols sanitaris així
ho han permès, s’ha pogut recuperar paulatinament el treball
presencial a les oficines de la Cooperativa. Tot i així, els mesos
en què el teletreball ha estat una necessitat, l’adaptabilitat dels
equips TIC i dels professionals ens ha permès continuar amb
els compromisos i les tasques diàries podent fer teletreball en
aquelles tasques que així ho permetien.

Eficiència i
innovació en
la gestió de
clients
INCORPORACIÓ DE NOUS
HÀBITS: DIGITALITZACIÓ
La implementació de nous sistemes de gestió, amb la
incorporació de programes com el SAP (implantat al llarg
d'aquest any) i el CRM (ZOHO), com a eina de gestió de les
relacions amb els clients, ha permès la digitalització dels serveis
veterinaris de boví i porcí, i dotar el Departament Comercial d’una
eina eficient de gestió de dades. També s’ha implementat el
Power Bi com a eina de visualització digital de les dades globals
de la Cooperativa.
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Cohesió i
sinergies
entre el nostre
sector

La importància del
relleu generacional
i la sostenibilitat
de les nostres
granges

RELACIONS AMB
COOPERATIVES I ALTRES
SOCIS ESTRATÈGICS

SOSTENIBILITAT DE
LES GRANGES

Una de les bases principals en què se sustenta el nostre
pla estratègic, especialment on es fa referència a la
professionalització, és el creixement col·laboratiu. Entenem
que la bona relació amb altres cooperatives, la possibilitat de
trobar punts en comú i el treball conjunt per tirar endavant
no només el sector rural sinó la mateixa economia social que
defensem, pot arribar a ser un fet diferencial i especialment
competitiu.
Exemples d’això els podem trobar en:
> La relació amb cooperatives (lleteres, ramaderes i pinsaires)
> Centres tecnològics i d'investigació (sòl, dejeccions i gestió i
> minimització d’altres impactes ambientals)
> Empreses pioneres en àmbits específics (sistemes de gestió,
gestió d’inversions...)
> Empreses de comunicació i màrqueting, col·laboradors en
gestió d’equips, etc.

Hem donat especial importància a les relacions institucionals
(administració, cambres de comerç, Consell Comarcal,
Llotja…).
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El relleu generacional i la sostenibilitat de les nostres
granges està esdevenint un problema que, si bé no és nou, s’està
accentuant exponencialment a causa de les males perspectives
actuals.
El darrer trimestre del 2021 s’ha caracteritzat per unes condicions
adverses (moltes de les quals han portat en el canvi d’any cap
a unes condicions encara pitjors) que han fet que els nostres
socis no vegin un futur per a les seves explotacions. Ja sigui
en explotacions porcines o bovines, la volatilitat en els preus,
l'increment d’energia i subministraments i els preus baixos dels
mercats (tant de la llet com de la carn) forcen a desincentivar
plantejaments continuistes o de traspàs d’una generació a l'altra.

Des de la Cooperativa, però, hem iniciat accions i gestions per
fomentar el relleu generacional. Entenem que el primer que
hem de fer és ajudar que les granges dels nostres socis siguin
viables i tinguin recorregut. De manera paral·lela, estem treballant
amb diferents agents (Administració, escoles professionals
com Quintanes o Joviat, etc.) per trobar fills de ramaders o joves
emprenedors per contribuir en la seva formació i fins i tot finançar
traspassos de granges. Cal que aquests propers anys seguim
treballant en aquest sentit per garantir que el nostre territori continua
tenint interès per part de noves generacions de ramaders.

DESTACATS DE L’ANY

Els patrocinis
segueixen
la línia responsable
que es forja des
de fa anys a la
Cooperativa

PATROCINIS (UEVIC, GURB,
MERCAT DEL RAM,
FESTES TONIS...)
En l’estratègia de comunicació de la Cooperativa, durant aquest
any s’ha treballat per orientar els esforços en patrocinis per
millorar la col·laboració i vinculació amb equips i entitats
orientades als Objectius de Desenvolupament Sostenible,
centrant-nos principalment en valors propis de la nostra
cooperativa com fomentar la producció i consum responsable,
la cultura de la salut i el benestar, la lluita per la defensa dels més
desafavorits i la igualtat de gènere.
En aquest sentit, s’ha optat per mantenir la col·laboració ja
històrica amb el Mercat del Ram a la Casa de Pagès amb la
presentació del projecte Fertimanure i els seus esdeveniments
paral·lels al voltant de la vaca frisona i el concurs de canals
porcines, com a fira de referència del sector agroramader de la
comarca.
D'altra banda, s’ha seguit apostant pel patrocini de les Festes
del Tonis tan nostres com a element de cultura tradicional
col·laborant amb diferents organitzacions arreu de la comarca.

Plafons per explicar el
Projecte Fertimanure al
Mercat del Ram

També, i com a novetat, s’ha fet una aposta en el patrocini d’una
institució esportiva i s'ha arribat a un acord amb el primer equip
femení de l'UE Vic, equip que representa el valor de l’esforç
per donar visibilitat a l’esport femení fomentant la igualtat de
gènere, la salut i el benestar per mitjà de l’esport. Paral·lelament
i com a element de vinculació amb Gurb i el seu esport, s’ha
fet una col·laboració amb l’UE Gurb i ja per últim s’ha participat
mitjançant patrocini amb la Cursa del Roc Gros a Centelles com a
cursa de referència a Osona dels esports de muntanya.
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APOSTAR PER SEGUIR TREBALLANT
PER LA SOSTENIBILITAT SOCIAL,
ECONÒMICA I MEDIAMBIENTAL, AMB
EL RESULTAT D'UNA FEINA BEN FETA
PER PART DEL NOSTRE EQUIP.
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OBJECTIUS

de Desenvolupament

MB LA SOCIET
AT A
AT
T
I
L
BI
I
N
Socis comuns i
Entorn proper,
TE
col·laboradors
la societat

AMBIENT
EDI
M
EL

Clients

B
M

Cooperatives de
segon grau,
entitatssocials i
altres empreses
i associacions

Administracions
públiques

Equip

Proveïdors,
entitats
financeres

NIBILITAT AMB
STE
L
’
E
SO
CO
N

Centres de recerca
i tecnològics

IA
M
O

SO
S

Sostenible

SOST
E
N
IBI
LI
T
A
TA

MEDI AMBIENT

PERSONES

GESTIÓ ECONÒMICA

SOCIETAT I ENTORN

El respecte al medi ambient
és present en tots els àmbits
d’actuació de la Cooperativa.

Les persones són l’actiu més valuós
de Plana de Vic i el pilar essencial
del desenvolupament de la nostra
activitat i la qualitat dels nostres
serveis.

Duem a terme una gestió
responsable dels recursos
econòmics, basada en la
transparència i l’eficiència.

Donem resposta a les
necessitats socials del nostre
territori i el nostre entorn.

Ens esforcem per disminuir els
riscos i els impactes ambientals
de la nostra activitat i incorporem
noves infraestructures i
tecnologies per contribuir
positivament al desenvolupament
sostenible.

Construïm una cultura laboral
basada en la confiança, el respecte
i la col·laboració, i promovem
un entorn segur i igualitari en
què tot l’equip humà pugui
desenvolupar-se personalment i
professionalment.

MAPA DE SOSTENIBILITAT

INCORPOREM ELS
OBJECTIUS DE
DESENVOLUPAMENT
SOSTENIBLE (ODS)
EN TOTS ELS ÀMBITS DE
LA NOSTRA GESTIÓ.

Garantim un creixement
sostenible i continu, que genera
impactes positius en el nostre
entorn.

Treballem per empoderar
els nostres socis i sòcies
capacitant-los per a la
resolució de les seves
necessitats.
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DADES RELLEVANTS

FÀBRICA DE PINSO

9.086,043 t
8.531,00 t

6,51%

2021-2020

2021-2020

63.232,00 t
59.908,00 t

Matèries primeres

16,39%

67.936,28 t
58.731,00 t

milions €
8.032,81 t
7.933,00 t

41.678,74 t
41.451,00 t

Truges

Garrins

Engreix

21.987,73 t
22.306,37 t

99.129,00 t
95.684,00 t

Barreges
Pinso
(vaques de llet) vaques

17,01%

milions €

Comptes ITF

Cereal aportat
pel soci

Boví de
carn

Pinso broiler

2.677,74
2.959,04

4,13 %
2,95 %

6.157,20 t
6.291,00 t

49,35%

11%

3,60%

-1,43%

1.318,98 t
731,17 t

Comptes a la vista

Pinso servit

Pinso boví

519,68 t
444,12 t

4.146,26
3.732,71

5,55%

9.138,69 t
8.987,00 t

8.584,44 t
5.747,96 t

EVOLUCIÓ DELS
DIPÒSITS

Cereal comprat

Pinso porcí

14.511,55 t
15.284,20 t

-10%

1,18%
EVOLUCIÓ INVERSIÓ
CREDITÍCIA

ECONOMAT /
FARMÀCIA
AGROBOTIGA

1.929,46
1.891,39
milions €

2021-2020

Inversió creditícia socis

2%

1.148.987,38 €
1.220.040,83 €

Altres

1.446,59
1.295,47

Productes veterinaris

INDICADORS ECONÒMICS
2021-2020

-5,82%

59.465,05 M€
56.527,69 M€

11.278,80 M€
9.179,56 M€

810.022,42 €
751.257,64 €

Xifra de negoci

Valor actiu fix

Economat

5,20%

22,87%
39,35
28,12

248.176,20 €
275.988,74 €

Cobrament a clients
(Núm. de dies)

Pagament a proveïdors
(Núm. de dies)

Agrobotiga

39,94%

milions €

Inversió creditícia
altres seccions

12%

7,82%

69,89
58,86

18,74%

SECCIÓ DE
CRÈDIT

2.077,52
2.535,01
milions €

Resta d'inversions
financeres externes

-18%

10,07%
COMERCIALITZACIÓ
2021-2020

114.975 caps
118.822 caps

1.288 caps
918 caps

28.230.447,00 l
29.795.283,00 l

Porcí

Boví

Llet

-3%
20

29%

-6%

EMPRESES PROVEÏDORES DE
L’ECONOMAT I LES BOTIGUES
2021-2020

991
991
Socis

5,45%
7,99 %

272
466

Espanya

Socis
col·laboradors
secció de crèdit

48,02%
45,22%
46,53%
46,80%

2.057
1.684

Osona

Resta de
Catalunya

Socis
col·laboradors
Economat i
Rebost Pagès

SOCIS ACTIUS

PERCENTATGE DE VENDES A SOCIS

2021-2020

2021-2020

60,64 %
65,60 %

-4,96%

324
310

122
138

30,28 %
8,08 %

Socis
pinso

Socis
Economat

Socis
farmàcia

Agrobotiga

1,06%

Economat

Pinso

105
108

70,88 %
69,82 %

ENTORN SOCIAL

SOCIS A 31/12
2021-2020

22,20%

88,06 %
93,84 %

-5,78%

Farmàcia

LA INTERCOOPERACIÓ
COM A MOTOR DE LA
COOPERATIVA

Donació de fruita
i carn per un valor
de 11.232 €

Rebost saludable,
per fomentar
una bona dieta

La Cooperativa, a través de l’Agrobotiga Rebost Pagès,
segueix col·laborant amb l’Associació El Tupí amb
l’aprofitament de menjar (fruita, carn i làctics) per
evitar d’aquesta manera el seu malbaratament. L’any
2021 s'han entregat a ONGs 1.1169 kg de fruita i
1.664 kg de carn, per un valor total de 11.232€.

A Rebost Pagès es va activar una iniciativa per
fomentar la dieta mediterrània entre els nostres
clients. A través d'una dietista oferíem propostes
de menú saludable amb els nostres productes de
proximitat i qualitat. La comunicació es va fer pel
nostre canal d'Instagram.
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LES PERSONES

JUNTS SOM UN GRAN EQUIP

CAPACITACIÓ
I EDUCACIÓ

2021-2020

2021-2020

1.183
1.287

% homes % dones

Hores en
formació

57 persones
58 persones

47

53

% homes % dones

Per gènere

Plantilla total

11.355 €
8.645 €

39

61

Import destinat
a formació

% homes % dones

44

56

% homes % dones

Càrrecs de responsabilitat

50 persones 6 persones
53 persones 4 persones

1 persona
1 persona

SALUT I SEGURETAT
LABORAL

Contracte
indefinit

Contracte
autònoms

2021-2020

Tipus de contracte

9,75
%

Absentisme

2,06
%

ANTIGUITAT
MITJANA

2021-2020

2021-2020

%

CONVENIS I
COL·LABORACIONS

La formació, element
clau per al creixement del
nostre equip
En el transcurs de l’any 2021 s’han realitzat 1.183 hores de
formació entre el personal de la Cooperativa, amb un cost
total de 11.335€.
Entre els cursos més significatius hi ha hagut la formació
en el nou sistema de gestió (SAP), el curs de lideratge
per a comandaments i el curs de Power BI com a eina de
gestió de dades.

Contracte
temporal

EDAT
MITJANA

46,46
47,43
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48

52

9,96
11,15
%

CONSUM DE RECURSOS
A LA FÀBRICA DE PINSO

2021-2020

2021-2020

112 total
115 total

0,042
0,0394

Explotacions
integrades al
pla de dejeccions

m3 H2O/t
Aigua

33,98
31,47

1.852,00 t
1.335,00 t

Kwh/t
Gas

Compostatge
gestionat

MEDI AMBIENT

GESTIÓ SOSTENIBLE
DELS PURINS

22,41
19,76

11.131,00 t
11.990,00 t

Kwh/t
Electricitat

Purins
transportats

1.039,00 t
1.100,00 t

983,00 t
987,00 t

Nitrogen gestionat

Nitrogen gestionat

(amb coeficients
estàndard)

(amb reducció per
dieta alimentària)

DUN, DAN I BNG
2021-2020

98
94

133
132

92

DUN
tramitades

DAN
presentades

BNG
(Balanç de
Nitrogen en Granja)

CONVENIS I
COL·LABORACIONS

Una fàbrica de pinso
més sostenible:
plaques solars
Al llarg del 2021 i seguint un dels pilars estratègics de la
Cooperativa en matèria de sostenibilitat energètica, es van
instal·lar plaques solars, amb una potència de 100 Kwh.
El període de retorn de la inversió el situem inicialment en 7 anys,
però havent vist el cost de l'energia que estem patint al llarg de
tots aquests mesos, podem assegurar que serà inferior.
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MEDI AMBIENT

CONSUM ENERGÈTIC
DE GAS I ELECTRICITAT

GESTIÓ DE RESIDUS
2021-2020

2021-2020

0,053
0,106

0,103
0,109

kg/t
Paper i cartró

kg/t
Ferralla

2021*

55,32

2020

51,23

2019

49,55

2018

46,25

2017

53,59

-6,69%

-50,64%
0,218
0,190

0,056
0,065

u/t
Palets

kg/t
Banals

-15,12%

13,53%

Eficiència Kwh/t

0,071
0,057

0,423
0,434

kg/t
BB ràfia
blancs

kg/t
Restes
procés

-3,46%

24,44%
0,007
0,015

0,015
0,031

kg/t
Llots de foses
sèptiques

kg/t
Big bag usats

-52,46%

-55,84%

Reduïm els quilos per tona produïda
any rere any seguint l’aposta ferma
de la CPV pel Pla Nacional sobre la
Resistència als Antibiòtics (PRAN).

Visita web

Una fàbrica de pinso
amb més eficiència
energètica i productiva
Amb l'objectiu de donar continuïtat productiva a la fàbrica,
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eliminant temps morts i minimitzant interrupcions no
necessàries per a la producció s’han redefinit processos i
s’han eliminat certs processos productius i s’ha invertit en
renovació d’equipament:
> Renovació dels motors principals i posar-los de manera directa.
> Renovació de cintes elevadores i col·locació de gots.
> Compra d’una saranda nova i col·locació en el punt final
d’expedició eliminant els fins.
> Atorgament de més capacitats a les sitges d’expedició.
> Semiautomatització en la càrrega de camions d’expedició, que
disminueix el temps d’espera dels pinsos a les sitges.
> Recobriment de les noves canonades d’aigua calenta de
producció per disminuir la despesa energètica i assegurar una
major qualitat productiva.

*Increment d'un
58% el cost de
l'energia

93.636,00
100.763,00
kg RESIDUS
TOTALS GESTIONATS

-7,07%
El 2021 vam passar de gestionar de 8 a 16
categories diferents de residus, fet que ens ha
permès fer una classificació més detallada dels
diferents residus que reportarem amb més detall
el 2022.

2020-23

Convertir la
Cooperativa i els
serveis que presentem
en un referent en el
mercat.

1
Professionalitzar
l’equip que compon
la Cooperativa.

2

PLA ESTRATÈGIC 2020-23

OBJECTIUS

Avançar-nos a les
noves tendències,
oportunitas i
necessitats del soci.

3
Orientar-nos a
l’eficiència
i productivitat.

Aconseguir un sentit
ampli de pertinença.

4

5
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PLA ESTRATÈGIC 2020-23

ELS REPTES
2020-23

1.1 Acompanyar en la modernització tecnològica i
competitivitat del sector agrari.
1.2 Promoure el prestigi del pagès dins la societat.

CONTRIBUIR AL
DESENVOLUPAMENT
RURAL

1.3 Treballar perquè el pagès/ramader obtingui un
reconeixement coherent amb la seva contribució a la cadena
de valor.

2.1 Vetllar per la competitivitat i la continuïtat de les nostres
granges.

PRESERVAR
EL TERRITORI

2.2 Assegurar i impulsar el traspàs generacional a les famílies
ramaderes.
2.2 Contribuir a visibilitzar i promoure el valor afegit dels
nostres productes per l'origen, el benestar, la qualitat i la
proximitat.

3.1 Aconseguir la sostenibilitat econòmica de la nostra activitat
en la mesura que sigui possible.

GARANTIR
LA SOSTENIBILITAT
(econòmica, social
i mediambiental)
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3.2 Preservar el medi ambient i contribuir positivament i
impulsar mesures contra el canvi climàtic (amb les dificultats
que suposa el compliment normatiu).
3.3 Mantenir i promoure la responsabilitat social que
caracteritza la nostra cooperativa (integritat, ètica i igualtat).

LA COOPERATIVA, UN PROJECTE
COOPERATIU REFERENT EN EL
NOSTRE SECTOR, AMB UNA VISIÓ
ÀMPLIA I OBERTA A LES NOVES
OPORTUNITATS.

Informe elaborat en col·laboració
amb thinquery (www.thinquery.com)
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COOPERATIVA PLANA DE VIC
www.planadevic.cat

