Plaça Bisbe Coll, 9 – Telèfon 973 58 00 00
25260 IVARS D’URGELL (LLEIDA)
www.coopivars.coop

Del Camp d’Ivars d’Urgell i Secció de Crèdit, Societat Cooperativa Catalana Limitada. Inscrita en el Registre General de Cooperatives de la Generalitat de Catalunya. Núm. 130 N – Clau Ll. N.I.F. F-25004409

902943

BORDA MIRO JOSEP MARIA
CL TORREGROSSA 76 1ª
25430-JUNEDA
Ivars d’Urgell, 23 de novembre de 2016
1. ESTACIÓ DE SERVEI: NOU PRODUCTE
P
A partir d’aquest mes de novembre a l’estació de servei d’Ivars tenim a
disposició dels socis i col·laboradors el nou producte Gasoil A Diesel
Plus.. Es tracta d’un gasoil additivat,, i entre les seves qualitats es
destaquen: la neteja i lubricació de parts del motor, la protecció de la
corrosió, la reducció d’emissions contaminants, sorolls del motor i el
consum,, la solució de problemes d’injectors i l’augment
l’augment de la potencia del vehicle.
2. SUPERMERCAT: LOTS DE NADAL
Es recorda que el supermercat de la cooperativa ofereix el servei de
confecció de Lots de Nadal a empreses i particulars. Demaneu
informació al mateix establiment: adaptació de l’oferta a les vostres
necessitats segons diferents productes i tarifes.. Per assegurar l’entrega
i el servei correcte es recomana l’encàrrec abans del 10 de desembre.
desembre
3. RIFA DE NADAL
S’informa que ja es poden adquirir a les oficines dels diferents centres
de la cooperativa les participacions dels números 62.730 i 75.583, en
butlletes de 10 € (cinc euros de cada
da número) de la Rifa de Nadal que
se celebrarà a Madrid el 22 de desembre de 2016.
4. LA GROSSA AL SUPERMERCAT
Tots els interessats a adquirir alguna butlleta dels números que ven la
Cooperativa del sorteig de “La Grossa” de Cap d’Any,
d’Any poden passar a
comprar-ne
ne les que desitgin al supermercat de la cooperativa.
cooperativa
5. FELICITACIÓ A GRANJA COLAU: PREMI PORC D’OR
El passat 4 de novembre a la Gala d’Entrega dels premis Porc d’Or,
la Granja Colau del municipi d’Ivars d’Urgell va ser reconeguda
amb el Porc d’Or
Or en l’índex de Garrins Deslletats per Truja de
Baixa i 3a. Categoria (Granges de 501 a 1.000 truges). Des de
Cooperativa d’Ivars s’expressa la més sincera felicitació a la
família Duran Vilalta per aquesta important distinció, que suposa
el premi a la constància
nstància i el treball ben fet i il·lusionat de diferents generacions familiars,
que tenen alhora un fort arrelament al municipi i també al projecte cooperatiu.
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6. PRODUCCIÓ DE PASTONE I DOBLE COLLITA
Al llarg de les últimes setmanes, Cooperativa d’Ivars ha
iniciat la campanya de pastone, producte ja consolidat en
els darrers anys, i molt interessant per a la qualitat i
transformació del pinso produït. Enguany hi ha un número
important de socis que han apostat pel projecte de doble collita, a través de la producció de
panís humit, fet que demostra l’interés constant tant dels agricultors com de la pròpia
cooperativa en trobar noves fórmules que ajudin a una millor rendibilitat de les explotacions
agràries i ramaderes.
7. VISITA D’ACTELGRUP A LA COOPERATIVA
El passat 27 d’octubre, una delegació d’ActelGrup, encapçalada pel
seu president, Sr. Josep Maria Codina, va visitar les instal·lacions de
Cooperativa d’Ivars al municipi d’Ivars d’Urgell. Aquest contacte
s’emmarca en la roda de presentació del nou director general, Sr.
Fernando Chocarro, que va assumir el càrrec el passat mes de
juliol. Durant la visita es posaren en comú diferents vies de col·laboració en l’àmbit
intercooperatiu, i també s’analitzaren els diversos projectes innovadors que ambdues
entitats estan portant endavant.
8. MATERIAL AUDIOVISUAL ANY DEL CENTENARI
Amb l’ANY del CENTENARI ja tancat, es recorda que tots els socis que ho
desitgin poden recollir a qualsevol de les oficines de la cooperativa el DVD
commemoratiu del Centenari. Per altra banda, s’informa que Cooperativa
d’Ivars disposa d’un recull de vídeos específics dels principals actes
celebrats al llarg de l’ANY del CENTENARI. Tots aquells que per motius de
participació directa o vinculació personal vulguin disposar d’alguns d’ells,
poden sol·licitar-ho a través del correu-e: rjounou@coopivars.coop.
9. JORNADA DE PORTES OBERTES: NOU EDIFICI DE BÀSCULA I CONTROL DE QUALITAT

Després que el passat mes d’octubre entrés en funcionament la planta baixa de pesatge i
serveis administratius del nou edifici de bàscula, ara, ja amb la planta superior finalitzada,
i on es centralitzaran les àrees de laboratori i nutrició, es planteja una jornada de portes
obertes per a que tots els socis que ho desitgin puguin visitar aquesta nova instal·lació de la
cooperativa, dins la Festa Major de Sant Andreu, i d’acord amb el següent programa:
JORNADA DE PORTES OBERTES
Nou Edifici de Bàscula i Control de Qualitat
Dissabte, 3 de desembre de 2016. De 11 a 13 h.
Instal·lacions de la cooperativa a Ivars d’Urgell. Entrada per C/ Lleida.
Acte obert als socis, col·laboradors i veïns.Compartirem un refrigeri amb tots els assistents.
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