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1.NORMATIVA VENDA FITOSANITARIS

A partir del proper 26 de novembre de 2015 i segons la normativa
del Reial Decret 1311/2012 per a l’ús sostenible dels productes
fitosanitaris estarà prohibida la venda de productes
fitosanitaris d’ús professional a tots aquells qui no disposin del
Carnet d’Aplicador de Productes Fitosanitaris, ja sigui de nivell
bàsic o qualificat. Per tal de facilitar l’acreditació d’aquesta
condició en la compra, ES DEMANA a tots els socis que siguin usuaris d’aquest tipus de
productes, PORTAR UNA FOTOCÒPIA DEL CARNET D’APLICADOR als serveis agrícoles de la
cooperativa a Ivars d’Urgell, La Fuliola o Castellserà, abans de la citada data.
2.INSPECCIONS MAQUINÀRIA FITOSANITARIS

Atenent al Programa establert pel Departament d’Agricultura i
segons el Reial Decret 1702/2011, d’inspeccions periòdiques dels
equips d’aplicació de productes fitosanitaris, Cooperativa d’Ivars
informa que durà a terme una CAMPANYA D’INSPECCIÓ a través
d’una de les estacions ITEAF autoritzades a Catalunya. La
intenció és programar inspeccions a Ivars d’Urgell, La Fuliola i
Castellserà, i per això es demana a tots els INTERESSATS QUE
S’INSCRIGUIN als respectius serveis agrícoles, indicant el nom i el contacte i el número de
màquines de cada tipus a inspeccionar (Terra Campa Suspesa, Atomitzadora Fruiters, Sota
Arbres Fruiters o Altres) abans del 15 de novembre de 2015.
3. NOU SERVEI COMANDES DE PINSOS

Amb l’objectiu de facilitar l’atenció en les comandes de pinso, s’han habilitat unes adreces
electròniques per a cadascun dels centres operatius de la cooperativa. Es recomana usar
l’eina del correu electrònic amb la intenció de no massificar la centraleta telefònica, i alhora
tenir un registre escrit de les comandes. Les adreces són les següents:
comandes_ivars@coopivars.coop
comandes_torregrossa@coopivars.coop
comandes_fuliola@coopivars.coop
comandes_castellsera@coopivars.coop (per comandes de biomassa)
4. OBSEQUI DOMICILIACIÓ DUN 2015

Els socis que hagin domiciliat la DUN 2015 a través de la Secció de Crèdit de
Cooperativa d’Ivars, poden passar a recollir un obsequi gentilesa de les
entitats bancàries, a les oficines de la cooperativa on operin habitualment:
Ivars d’Urgell, La Fuliola o Castellserà.
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5. JORNADES SECTORIALS A LA COOPERATIVA

El passat 16 d’octubre es celebraren dues reunions sectorials a la seu de
la cooperativa. La sessió matinal, reuní tècnics de cooperatives i
representants de l’administració entorn el tema de la gestió de les
dejeccions ramaderes, tot analitzant les noves normatives i els ajuts
als centres de gestió. A la tarda, es realitzà una conferència per
exposar els primers resultats del projecte Millora del benestar de
garrins mitjançant el control de la sanitat. Les dues tingueren el suport de la Federació de
Cooperatives Agràries de Catalunya.

L’ESPAI DEL CENTENARI
L’ECONOMISTA GAY DE LIÉBANA A LA COOPERATIVA

Dins del Cicle de Tertúlies del Centenari, el proper dilluns 2 de novembre
a les 19:30 h l’economista José Mª. Gay de Liébana oferirà una conferència
a la Sala d’Actes de la cooperativa a Ivars d’Urgell. La sessió durà el títol
Analitzant la realitat econòmica d’Espanya a la tardor del 2015.
L’assignatura pendent del camp espanyol. Gay de Liébana és Professor
Titular d’Economia Financera i Comptabilitat a la Universitat de
Barcelona, i Doctor en Ciències Econòmiques i en Dret, a més de ser
conegut per la seva intervenció en programes i tertúlies de diferents mitjans de comunicació.
L’acte és obert a tothom i en acabar s’oferirà un refrigeri. Us animem a aprofitar
l’oportunitat d’escoltar un economista de prestigi a prop de casa.
LA MEDICINA I L’ÚS DELS MEDICAMENTS A DEBAT

Sota el títol Com ha evolucionat la medicina en els darrers anys ? la
tercera sessió del cicle de Tertúlies del Centenari va reunir unes 120
persones el passat 29 de setembre. En primer lloc, el doctor en
Farmàcia Ramon Maria Guiu, va explicar les principals malalties que
afectaven a la Plana d’Urgell en el context del 1915 quan es fundà
la cooperativa. Després, la metgessa Míriam Boqué va detallar els
principals avenços i descobriments de la medicina al llarg de la història, tot aprofundint a
posteriori en la situació actual de la medicina curativa i diagnòstica. Cooperativa d’Ivars
reconeix als dos ponents la seva participació i implicació en l’organització d’aquesta sessió.
ÈXIT D’ASSISTÈNCIA AMB ELS BLAUMUT

El passat dissabte 26 de setembre, els grups Comandants de Tros,
Kinton Cloud i BLAUMUT, van aconseguir reunir 1.500 persones en
el Concert del Centenari. El públic assistent, de caràcter familiar i
intergeneracional, va gaudir de la bona música dels grups, mentre
sopaven amb entrepà i beguda, gràcies a la gestió del servei de bar
per part de la Comissió de Festes amb collaboració de
l’Ajuntament d’Ivars d’Urgell. La cloenda del concert amb la participació de l’Aula de
Música d’Ivars en la cançó Bicicletes, i els comentaris de Blaumut posant de manifest el
lligam del grup amb la cooperativa van arrodonir la vetllada. Cooperativa d’Ivars agraeix la
participació de tots aquells que van collaborar en l’organització del concert.
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