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ROS PANE, CARLOS
CR. CAMARASA, 9
25737-CUBELLS
Ivars d’Urgell, 3 de maig de 2016
El Consell Rector, en la sessió del passat 28 d’abril acordà fer extensiva la següent invitació a
tots els socis de la cooperativa, valorant la importància de la seva participació a la cloenda
de l’ANY del CENTENARI després d’uns mesos plens d’actes compartits amb tots vosaltres.

Josep Coll Reig, president, en nom de tot el col·lectiu de COOPERATIVA D’IVARS
es complau a convidar-vos al

ACTE DE CLOENDA DEL CENTENARI
que tindrà lloc a Ivars d’Urgell el proper dissabte 21 de maig de 2016
d’acord amb el programa que figura a continuació.
Lloc: Installacions Cooperativa d’Ivars
PROGRAMA:
19:00 h, Zona davant supermercat-benzinera
Recepció festiva amb grups locals – Actuació castellera – Animació infantil
Inauguració nou edifici control de qualitat – Parlaments institucionals
Hble. Consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Sra. Meritxell Serret

MOSAIC PARTICIPATIU DEL CENTENARI

A continuació,
Inflables i activitats per als infants
Projecció i entrega de l’audiovisual del Centenari
Sopar degustació a càrrec de productors i restauradors del territori
ACCÉS: des de la variant per C/Lleida o C/Ponent - ÀREES DE PÀRQUING SENYALITZADES

El 19 de maig de 2016 es compliran 101 anys d’activitat cooperativista a la nostra entitat,
després que el 19 de maig de 1915 es fundés el Sindicat Agrícola i Caixa Rural d’Ivars d’Urgell.
Ara és doncs, el moment de cloure els actes de l’ANY del CENTENARI. Per això s’ha preparat
amb illusió aquest programa que us presentem. Es desitja que sigui del vostre grat.

INFORMATIU 04/2016

DONACIÓ DE SANG DEL CENTENARI
En motiu dels 100 anys: Aconseguim 100 donacions !
Dijous 19 de maig de 2016, de 18 h a 22 h
AULA OBERTA DE COOPERATIVA D’IVARS
Plaça Bisbe Coll, 9 – 25260 Ivars d’Urgell

Lot d’agraïment per a tots els donants:
Bossa de l’Associació de Donants del Pla d’Urgell
Gorra, pluviòmetre i llibreta de Cooperativa d’Ivars
Diploma personalitzat
personali
de la Donació de Sang del Centenari
SORTEIG D’UN PERNIL ENTRE TOTS ELS DONANTS

Per cloure la donació, s’oferirà una llonganissada
ll
nissada popular

1. CIRCULARS SECCIÓ AGRÍCOLA
En les darreres setmanes s’ha iniciat una nova via de comunicació amb
els socis agricultors a través de circulars específiques que es publiquen
des de la secció agrícola. La voluntat és oferir informació d’utilitat de
manera periòdica que afecti als cultius de la zona i segons les
respectives èpoques productives anuals. Es pot accedir a la consulta de
les mateixes a través de la web www.coopivars.coop,, en l’apartat Seccions i Serveis →
Agrària i dins d’aquí MÉS INFORMACIÓ → Circulars i informatius.
2. CIRCULARS SECCIONS RAMADERES
De forma similar a l’àrea agrària des de les seccions de porcí i boví s’ha editat en
el primer trimestre del 2016 una circular informativa en relació a les principals
novetats en tractaments sanitaris i veterinaris,
veterinaris, que ha estat entregada pels
responsables tècnics i comercials
comerci
als
ls nostres socis. L’objectiu de les mateixes és
oferir solucions de caràcter pràctic per millorar la gestió de les seves granges.
3. OBSEQUI DUN 2016
Els socis que hagin domiciliat la DUN 2016 a través de la Secció de Crèdit de
Cooperativa d’Ivars,
d’Ivars, poden passar a recollir un obsequi gentilesa de l’entitat
bancària i de la pròpia cooperativa, a les oficines del centre on l’hagin
tramitat: Ivars d’Urgell, La Fuliola o Castellserà.
Castellserà
EL CONSELL RECTOR

