ACTA DEL VEREDICTE DE LA QUARTA EDICIÓ DEL PREMI SIKARRA
El divendres dia 27 de feber de 2015, reunits a Cervera, el Jurat format per
representants del Fòrum l’Espitllera i de la Fundació Jordi Cases i Llebot, un
cop valorades les cinc candidatures que han estat formalitzades per optar al
premi,
acorda atorgar la distinció d’aquesta quarta convocatòria a la
Cooperativa l’Olivera.
El Jurat ha valorat especialment la seva trajectòria al llarg de més de quaranta
anys, destacada per l’elaboració de productes de gran qualitat i competitivitat i,
alhora, desenvolupant una tasca d’integració de persones amb discapacitat
intel·lectual a través de la formació contínua i el treball digne. L’Olivera ha estat
i és un referent per a d’altres entitats que tenen en l’economia social i el
respecte pels drets als discapacitats la seva raó de ser; però, a més, la seva
estreta vinculació al món rural i al territori, a través de l’elaboració d’un producte
de proximitat i qualitat, la constitueix com un veritable lloc d’acollida i una
experiència complexa que defineix un original i innovador tipus de vida. La
millora constant dels processos d’obtenció de productes d’excel·lència i la
contínua recerca de mecanismes de participació, compromís social I
transparència, així com el model cooperatiu de creació de riquesa són d’altres
aspectes de per sí més que suficients per a merèixer un gran reconeixement.
Al mateix temps, d’acord amb les bases del premi, el Jurat concedeix el guardó
a l’Olivera per ser una entitat segarrenca. El fet de tenir la seu al poble de
Vallbona de les Monges li atorga aquesta identitat: tot i pertànyer avui
administrativament a l’Urgell, el lloc està estretament vinculat històricament,
geogràfica i paisatgística a la Baixa Segarra. Circumstància a la qual se suma
la seva estreta col·laboració amb els altres productors de vi i oli de la vall del
Corb i la proximitat a Cervera on els seus productes sempre han tingut
presència, reforçada els últims temps des de la botiga de l’Espígol a la Casa
Dalmases de carrer Major.
D’aquesta decisió n’estén acta Jaume Moya, Secretari de la Fundació Jordi
Cases Llebot i de l’Associació cultural Fòrum l’Espitllera, qui, en aquesta
convocatòria, actua també com a Secretari del Jurat.
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