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1. RESULTATS TÈCNICS EN PINSOS

Durant l’any 2015 els resultats tècnics dels pinsos de la cooperativa en
el sector porcí han estat realment bons, superant els ja extraordinaris
de l’exercici 2014. Les conversions econòmiques en animals de 20 a
100 kg s’han situat per sota de 2,4. Aquestes dades han estat
afavorides per la incorporació de pastone, però també per la millora
tecnològica i de control de qualitat que s’aplica als pinsos. Des de la
cooperativa s’espera que el 2016 pugui ser encara millor.
2. TROBADA SECTORIAL DE L’OVÍ

Cooperativa d’Ivars va organitzar una trobada sectorial
el dia 3 de març, que reuní uns 150 ramaders d’oví
provinents majoritàriament de l’Aragó i també de
diferents regions del territori de Lleida. La jornada es
va iniciar amb una visita a la fàbrica de Torregrossa i
va continuar a la seu social de la cooperativa a Ivars, on tingué lloc una sessió tècnica sobre
les principals patologies dels ramats, així com sobre l’evolució de les vendes de pinso d’oví,
que han passat de les 3.600 t el 2010, a les 17.000 t el 2015.
3. JORNADA DE REFERÈNCIA: AGRICULTURA DE PRECISIÓ EN CONREUS EXTENSIUS

El passat dijous 10 de març tingué lloc a Cal Sinén
(Estany d’Ivars i Vila-Sana) una jornada de camp sobre
maquinària de precisió per a cultius extensius. S’inicià
el dia abans amb la sessió teòrica celebrada a la Sala
d’Actes de Cooperativa d’Ivars i comptà amb la
participació de 250 assistents. Aquesta jornada de referència dins del pla de transferència
del DARP, forma part del programa de Fira de Sant Josep, i gaudeix de la collaboració de
l’IRTA, l’UdL i Cooperativa d’Ivars. A la inauguració hi assistiren els directors generals del
DARP, Sr. Antoni Díaz Vendrell i Sra. Teresa Masjuan Mateu.
4. EVOLUCIÓ OBRES DE MILLORA INSTALLACIONS D’IVARS

El passat mes de gener s’iniciaren les obres del nou edifici de bàscula i control de qualitat,
que han avançat a un bon ritme al llarg de les darreres setmanes. La previsió és que
l’actuació finalitzi abans de l’estiu, i que juntament amb el nou pàrquing i l’accés pel camí
de Castellnou, suposin una millora en el servei i qualitat dels nostres pinsos, així com també
un funcionament de les installacions adaptat a les noves necessitats de mobilitat i controls.
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5. MILLORA DEL SERVEI DE GASOIL A CASTELLSERÀ

Durant aquesta segona quinzena de març s’ha dut a terme la implantació
del funcionament amb targetes i el canvi de la unitat de subministre a
l’estació de gasoil agrícola del centre de Castellserà. Aquesta intervenció
té l’objectiu d’adaptar el servei a les noves tecnologies i afavorir una
millor gestió i atenció als socis i usuaris.
6. PREMI PRONOSVAC PER A COOPERATIVA D’IVARS

El passat 17 de febrer Mercolleida va entregar els guardons de la primera edició dels premis
PronosVac als millors analistes del mercat en origen nacional del Boví de Carn. Eliseu Isla,
director de l’àrea de boví, va ser guardonat en tres categories: femella creuada de menor
pes, mascle creuat de menor pes i mascle creuat de pes estàndard.

L’ESPAI DEL CENTENARI
JORNADES D’AGRICULTURA I RAMADERIA A LA FULIOLA I CASTELLSERÀ

Prop de 150 persones han assistit a les sessions tècniques
del Centenari Agricultura i Ramaderia: estratègia de
futur celebrades el 27 de febrer i 8 de març a La Fuliola i
Castellserà, i programades de forma específica per socis,
agricultors i ramaders d’aquesta àrea operativa. L’objectiu de les mateixes era donar a
conèixer els factors clau entorn el projecte de segona collita i la producció de pastone, així
com factors relacionats amb l’ús de les dejeccions ramaderes i la gestió del reg.
SEGONA CONVOCATÒRIA PROGRAMA INCORPORACIÓ AL TREBALL

Al mes de març s’ha incorporat l’últim dels cinc joves participants a la
segona convocatòria implantada en motiu del centenari, i en resposta a
la difícil situació laboral d’aquests temps. En l’ANY del CENTENARI han
estat 10 els joves contractats en les àrees de: supermercat,
administració, manteniment, servei veterinari i control agroalimentari.
TERTÚLIA DEL CENTENARI: Quin rol desenvolupen les dones en l’àmbit rural?

Unes 140 persones van assistir l’11 de març a aquesta tertúlia que comptà
amb la co-organització de l’Associació de Dones de l’Estany (Ivars
d’Urgell), i de les associacions de dones de Castellserà i La Fuliola.
La vetllada s’inicià amb la Sra. Maria Santesmases, ivarsenca de 96 anys i
amb una llarga vida al camp. Continuà amb la taula d’experiències sobre
projectes empresarials liderats per les emprenedores: Imma Oliva, Gemma
Llanes, Cristina Queralt, Irene Barón, Montse Roca i Rosa Bisa, provinents
de diferents pobles de la Plana d’Urgell. Cooperativa d’Ivars agraeix
l’interès del públic assistent i la participació de les ponents.
PRÒXIMES CITES
OPEN D’ESCACS ACTIUS CENTENARI COOPERATIVA D’IVARS
Dissabte 16 d’abril de 2016, a partir de les 9:30 h. Sala d’Actes de la Cooperativa. Ivars d’Urgell
Organitza: Club Escacs Ivars–Cooperativa d’Ivars. Informació: escacsivars@hotmail.com – 649401771.
DONACIÓ DE SANG DEL CENTENARI: Dijous 19 de maig de 2016. Tarda-vespre.
ACTE CENTRAL DE CLOENDA DEL CENTENARI: Dissabte 21 de maig de 2016. Tarda-vespre.
JORNADES TÈCNIQUES DEL CENTENARI: 5 maig. Sector Boví de Carn. 25 maig. Sector Porcí.
Seguiu les últimes novetats del programa a: www.coopivars.coop
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