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1. RIFA DE NADAL

Es comunica que ja es poden adquirir a les oficines dels centres de la
cooperativa les participacions dels números 60110 i 75893, en butlletes
de 10 € (cinc euros de cada número), de la Rifa de Nadal que se celebrarà
a Madrid el 22 de desembre de 2015.
2.. CONFECCIÓ DE LOTS DE NADAL

S’informa que el supermercat de la cooperativa ofereix el servei de
confecció de Lots de Nadal a empreses i particulars.
culars. Demaneu informació
al mateix establiment. Hi ha possibilitat d’adaptar-se
d’adaptar
a les vostres
necessitats segons diferents productes i tarifes.
tarifes Per a assegurar el
servei recomanem fer els encàrrecs abans del 10 de desembre.
3. GRAN RECAPTE D’ALIMENTS

Els propers dies 27 i 28 de novembre està previst el Gran Recapte
d’Aliments, i com ja és habitual el supermercat de la cooperativa
collaborarà facilitant a tots els interessats
ts l’entrega d’aliments bàsics a
través d’un punt de recollida. El Consell Rector
or dóna suport a aquesta
acció solidària organitzada pel Banc dels Aliments.
4. RESOLUCIÓ PER REDUCCIÓ DE NITROGEN

Durant l’any 2014 i part del 2015 Cooperativa d’Ivars ha dut a terme
un estudi en les dejeccions porcines per tal de conèixer la reducció
real de nitrogen
nitr
a través de l’utilització dels nostres pinsos i plans
d’alimentació Des del passat 1 de novembre es disposa de la
d’alimentació.
resolució administrativa que permet certificar-ho.
certificar
Les reduccions
assolides són les següents: 35% amb el programa de porcs sencers,
33% amb el programa de porcs castrats i 29% en truges. Per a més informació contacteu amb
les tècniques Núria Llanes o Mar Ribalta.
5. NOVETATS EN BIOMASSA

S’informa que s’amplia la tarifa de biomassa amb el nou producte
Clofolla d’ametlla triturada,
tri
, amb l’objectiu d’oferir una gamma
àmplia de tipologies de biomassa que s’adapti a les vostres
necessitats. Continuen disponibles el pèllet de fusta, clofolla
d’avellana, os trencat d’oliva, pinyol de prèssec, estella forestal, i mescles. Poden fer-se
fe
les
comandes al centre de Castellserà o al número 973 610 047,
047, o també consultar
c
condicions i
variacions de preus a www.coopivars.coop
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6. JORNADA DE CAMP SOBRE EL PASTONE

Unes 60 persones, provinents de les Escoles de Capacitació Agrària
de Tàrrega i Les Borges Blanques, així com diversos empresaris
agraris i ramaders, van participar el 10 de novembre en la jornada
organitzada per l’Oficina del Regant i Cooperativa d’Ivars, i amb
l’objectiu d’explicar les claus estratègiques de la doble collita
lligada al pastone, i la descoberta de les principals idees en termes
agrònomics, industrials i comercials. Cal comentar que el projecte de doble collita i
producció pastone liderat per Cooperativa d’Ivars, està englobat dins dels Motors del
Segarra-Garrigues que promou el DARP. A dia d’avui i en l’actual campanya, la cooperativa
ha processat ja 12.000 t de pastone complint així les previsions inicials de producció.

L’ESPAI DEL CENTENARI
ACTE INSTITUCIONAL DEL CENTENARI: “Reconeixement al treball i compromís cooperatiu”

Coincidint aquest mes de novembre amb la meitat de l’ANY DEL CENTENARI, i recollint la
tradició històrica de l’Homenatge a la Vellesa que s’organitza anualment per la Festa Major
de Sant Andreu a Ivars d’Urgell, la cooperativa ha organitzat l’ACTE INSTITUCIONAL DEL
CENTENARI d’acord amb el següent programa:
ACTE INSTITUCIONAL DEL CENTENARI
“ Reconeixement al treball i compromís cooperatiu ”
DILLUNS 30 de NOVEMBRE de 2015, 11:00 h del matí
Ivars d’Urgell, La Sala - Casa de la Vila, Passeig Felip Rodés – 11
Hi assistiran representants dels departaments d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació,
i d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya.
I també, el Consell Rector i Alcaldes dels municipis on té centres la cooperativa i autoritats.
Amenitzarà l’acte el Trio de Corda dels professors de l’Aula de Música d’Ivars d’Urgell.
I per finalitzar, compartirem un refrigeri de germanor.

En el decurs de l’acte rebran homenatge les persones que han estat presidents i membres del
Consell Rector de la cooperativa. Socis i sòcies de la cooperativa i veïns, sou tots convidats a
aquest acte i sentiu-vos alhora partícips d’aquest reconeixement collectiu.
CICLE DE TERTÚLIES DEL CENTENARI: Gay de Liébana omple de gom a gom

La Sala d’Actes de Cooperativa d’Ivars va quedar plena a vessar el
passat 2 de novembre en la conferència del Sr. José Mª. Gay de
Liébana, professor titular de la Universitat de Barcelona. Les prop de
300 persones assistents van gaudir amb les certeses que l’economista
va posar de manifest en referència a l’economia global i el sector
agrari en particular. Animem a tots els socis i veïns a continuar
assistint a aquest cicle de tertúlies que ha arribat ja a la seva quarta sessió i que continuarà
fins al maig del 2016 quan finalitzarà la celebració de l’ANY del CENTENARI.
EL CONSELL RECTOR

