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1. REVISIÓ EQUIPS DE TRACTAMENTS FITOSANITARIS

Els passats dies 9 i 11 de desembre s’ha iniciat a la cooperativa la
campanya de revisió dels equips de tractaments fitosanitaris, i que
continuarà els propers dies 21, 22 i 23 de desembre, per tal de facilitar
als socis el compliment d’aquesta normativa. Igualment els dies 13, 14 i
15 de gener de 2016 es realitzaran les inspeccions als centres de La
Fuliola i Castellserà. S’informa a tots els que ja esteu inscrits que rebreu l’avís de la cita per
la inspecció amb uns dies d’antellació. Si no us heu inscrit podeu posar-vos en contacte amb
el tècnic Ramon Jounou, per tal de poder omplir les últimes places.
2. GRAN RECAPTE SOLIDARI

Els passats 27 i 28 de novembre al supermercat de la cooperativa van
recollir-se 2.423 kg d’aliments dins l’acció del Gran Recapte d’Aliments.
Cooperativa d’Ivars manifesta la seva gratitud amb totes aquelles
persones que feren el seu donatiu, així com a l’equip de voluntàries i la
coordinació del Consell Comarcal del Pla d’Urgell.
3. INVENTARI AL SUPERMERCAT

El 31 de desembre de 2015 en l’horari de tarda el supermercat de la Cooperativa estarà
tancat (al matí obert), degut a l’inventari de tancament d’any. Disculpeu les molèsties.
4. CALENDARI 2016

Coincidint amb l’ANY del CENTENARI, la cooperativa ha editat un
calendari especial amb la illustració dels dibuixos guanyadors del
Concurs Escolar, organitzat per aquest motiu i amb el lema 100 anys:
mirem cap al futur, i on han participat alumnes dels centres educatius de
La Fuliola, Castellserà, Torregrossa i Ivars d’Urgell. Com és habitual, a
partir de la data d’avui, tots els socis i collaboradors, podeu recollir-ne un exemplar per les
oficines dels nostres centres.
5. DUN. NOVA NORMATIVA COMPLIMENT SIE

Es recorda que per a complir la normativa de Superfície d’Interès Ecològic-SIE (declaració de
més de 15 ha a la DUN) a partir del 2016, caldrà complir les següents condicions:
a) Les superfícies de guaret que vulguin computar-se com a SIE, no hauran d’haver estat
ocupades per cultius fixadors de nitrogen, en la sollicitud de l’any anterior.
b) Les superfícies de cultius fixadors de nitrogen que vulguin computar-se com a SIE no
hauran d’haver-se cultivat amb un altre cultiu fixador de nitrogen en l’any anterior, a
excepció de les lleguminoses farratgeres plurianuals mentre duri el cicle de cultiu.

INFORMATIU 12/2015

6. DUN. COMPLIMENT CONDICIÓ AGRICULTOR ACTIU

Es recorda a tots aquells que heu de tramitar la DUN 2016,, i que aquesta suposi ingressos
superiors a 1.250 €, que per al compliment de la condició d’agricultor actiu,
actiu necessària per
al cobrament de la mateixa, és requisit indispensable disposar de factures de venda de
producte agrari o ramader en data de 2015. Per a quasevol dubte o necessitat podeu posarposar
vos en contacte amb els serveis d’assessorament a les oficines de la cooperativa.

L’ESPAI DEL CENTENARI
EMOTIU I CONCORREGUT ACTE INSTITUCIONAL

El passat 30 de novembre, el director general d’Economia Social i Cooperativa,
Cooperativa Sr. Xavier
López, i el director general d’Indústries Agroalimentàries,
Agroalimentàries, Sr. Joan Girona visitaren
Cooperativa d’Ivars en motiu de l’Acte Institucional del Centenari. La jornada s’inicià amb
una visita inaugural al nou pàrquing i zones adjacents. A continuació, juntament amb el
Consell Rector i les autoritats locals,
locals, es desplaçaren fins a La Sala, on tingué lloc l’acte de
reconeixement al treball
reball i compromís cooperatiu.
cooperatiu Els expresidents i exmembres del Consell
Rector, reberen de mans dels directors generals, i també de l’alcaldessa d’Ivars, Sra. Montse
Coma, pergamins i plaques nominals,
nominals així com una insígnia de l’entitat.
l’entitat Els 250 assistents,
gaudiren de l’emotivitat
emotivitat dels homenatjats i del refrigeri de germanor que clogué la jornada.
TIRADA DE BITLLES DEL CENTENARI

Uns 50 bitllaires de les poblacions veïnes de La
Fuliola, Castellserà, Ivars, Preixana i Vallverd, van
participar el 28 de novembre a la Tirada de Bitlles del
Centenari, organitzada pel Club de Bitlles d’Ivars,
d’Ivars
l’Ajuntament d’Ivars d’Urgell i Cooperativa d’Ivars.
L’acte emmarcat dins de la Festa Major va constar d’un esmorzar popular, la tirada, i
l’entrega d’un obsequi a cada club participant.
RECONEIXEMENT ALS TREBALLADORS

En el marc d’una vetllada celebrada el passat 12 de
desembre, els treballadors de la cooperativa amb
més de 15 i més de 25 anys d’antiguitat laboral
reberen un reconeixement de mans del president
p
Sr. Josep Coll, tot coincidint
cidint amb l’ANY del CENTENARI. Des d’aquí el nostre agraïment a
l’esforç i dedicació de tot el collectiu de treballadors de l’entitat.
BONES FESTES

Amb la mateixa intenció que celebrem el Centenari al llarg de tot un any, desitgem
desi
a tots els
socis, collaboradors i veïns unes bones festes, amb la proposta que valors com la cooperació,
l’esforç, el compromís o la illusió guiïn el vostre treball durant tot el nou any 2016.
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