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Ivars d’Urgell, 17 d’octubre de 2018
 

1. APROVACIÓ DEFINITIVA MODIFICACIÓ ESTATUTS
 

S’informa a tots els socis que en data 28/09/2018 van ser regist

pel Departament de Treball els nous estatuts de la cooperativa, 

després de la 

Social

ratificació de la modificació a l’

de 2017, i 

desta

I SECCIÓ DE CRÈDIT, SCCL, així com 
 

Es recorda també que els nous estatuts suposen l’

nova Llei 12/2015, de 9 de juliol, de cooperatives

mateix temps que la incorporació de millores en els àmbits 

empresarial i social. Així, són rellevants les regulacions entorn: la 

comercialització de la fruita dolça a través d’

soci col·laborador de capital per part dels treballadors, o 

de la participació de la dona en el món rural i cooperatiu
 

Finalment, els nous estatuts, recullen també les 

i de serveis
sent representatiu aquest darrer fet

modificació: 

econòmiques i socials
 

2. GLOBALG.A.P. A TORREGROSSA: PRIMERA CERTIFICACIÓ EN PINSOS A 
 
 

Des del passat 3 de setembre la fàbrica de pinsos de Torregrossa disposa de 

la certificació GLOBALG.A.P., amb això es reconeix que els pinsos tenen 

més alts nivells de seguretat alimentària
sostenible, respecta

ambient. I alhora, es garanteix també la 

les sitges
 

Cooperativa d’Ivars és la primera fàbrica de pinsos certificada
GLOBALG.A.P. a Catalunya, i la segona a tot l’estat espanyol. Aquest 

segell s’ha reforçat també amb la 

cereals i matèries primeres de proximitat
disposició d’un laboratori propi
forma immediata. GLOBALG.A.P., una certificació amb 

internacional en l’àmbit agroalimentari
estratègica en el procés de millora constant dels nostres pinsos amb l’objectiu final de més 

rendibilitat econòmica per a  les 
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de 2018 

APROVACIÓ DEFINITIVA MODIFICACIÓ ESTATUTS DE LA COOPERATIVA 

S’informa a tots els socis que en data 28/09/2018 van ser regist

pel Departament de Treball els nous estatuts de la cooperativa, 

després de la resolució favorable de la Direcció General d’Economia 

Social. Aquest procés es va iniciar amb l’aprovació 

ratificació de la modificació a l’Assemblea General, del 18 de juny 

de 2017, i 17 de juny de 2018, respectivament. 

destacats, són la nova denominació que serà 

, així com el nou domicili social, a  Carrer Lleida, 2

Es recorda també que els nous estatuts suposen l’adaptació a la 
juliol, de cooperatives de Catalunya, al 

mateix temps que la incorporació de millores en els àmbits 

. Així, són rellevants les regulacions entorn: la 

de la fruita dolça a través d’OPFH, l’opció de ser 

per part dels treballadors, o el foment 

dona en el món rural i cooperatiu.  

Finalment, els nous estatuts, recullen també les activitats complementàries 
i de serveis que ha anat incorporant la cooperativa al seu 

sent representatiu aquest darrer fet, respecte la principal

modificació: adaptació als nous temps, i a les noves realitats 
econòmiques i socials.  

GLOBALG.A.P. A TORREGROSSA: PRIMERA CERTIFICACIÓ EN PINSOS A CATALUNYA

Des del passat 3 de setembre la fàbrica de pinsos de Torregrossa disposa de 

la certificació GLOBALG.A.P., amb això es reconeix que els pinsos tenen 

més alts nivells de seguretat alimentària i que s’han produït de forma 

sostenible, respectant la salut i el benestar dels treballadors
ambient. I alhora, es garanteix també la traçabilitat
les sitges de les granges. 

primera fàbrica de pinsos certificada amb 

, i la segona a tot l’estat espanyol. Aquest 

segell s’ha reforçat també amb la no utilització d’antibiòtics, l’ús de 

cereals i matèries primeres de proximitat en la formulació i la 

laboratori propi que permet el control de qualitat de 

GLOBALG.A.P., una certificació amb reconeixement 
internacional en l’àmbit agroalimentari, suposa una oportunitat 

estratègica en el procés de millora constant dels nostres pinsos amb l’objectiu final de més 

per a  les empreses agràries i ramaderes dels socis
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S’informa a tots els socis que en data 28/09/2018 van ser registrats 

pel Departament de Treball els nous estatuts de la cooperativa, 

resolució favorable de la Direcció General d’Economia 

amb l’aprovació i posterior 

a General, del 18 de juny 

, respectivament. Alguns dels punts 

cats, són la nova denominació que serà COOPERATIVA D’IVARS 
Lleida, 2-8 d’Ivars d’Urgell.  

activitats complementàries 
que ha anat incorporant la cooperativa al seu objecte social, 

principal motivació de la 

adaptació als nous temps, i a les noves realitats legals, 

CATALUNYA 

Des del passat 3 de setembre la fàbrica de pinsos de Torregrossa disposa de 

la certificació GLOBALG.A.P., amb això es reconeix que els pinsos tenen els 
i que s’han produït de forma 

la salut i el benestar dels treballadors, i el medi 

traçabilitat des del camp fins a 

estratègica en el procés de millora constant dels nostres pinsos amb l’objectiu final de més 

eses agràries i ramaderes dels socis. 



3. REUNIÓ D’ANÀLISI SECTORIAL PORCÍ
 

 

El passat divendres 5 d’octubre, els 

porcí van reunir

l’exercici 2017
considerar 

l’ocasió per comentar les dades més recents sobre la 

PPA a Europa
prohibició d’antibiòtics. Des de la direcció comercial de l’àrea de porcí, es va cloure la jornada 

amb l’exposició de diferents factors entorn l’
 

4. JORNADA DE CAMP: PANÍS AMB DEGOTEIG I CULTIU DE BRÒCOLI
 

 

El dia 20 de setembre es va dur a terme una interessant visita tècnica a 

dues finques del terme municipal de La Fuliola que gestiona Cooperativa 

d’Ivars. Primerament, va ser el camp de 

superficial
parcel·les amb 

també a tesa. La cinquantena d’assistents van valorar positivament 

l’activitat, emmarcada dins l’objectiu de 

propietat de la Generalitat de Catalunya, i que comptà també amb l’impuls de l’

Regant i Infraestructures.cat, a més de les empreses que han executat les actuacions. 
 

5. ELS SOCIS PARTICIPEN ACTIVAMENT A LA XVII JORNADA DE BOVÍ
 

Un centenar

de Carn, on s’exposaren 

com són que el 

excel·lent per als vedells
a equilibrar el consum excessiu de pinso. 

resultats sobre la corba d’absorció de la llet
Investigaciones Científicas, s’apuntaren les claus per

basat en les potencialitats de la flora ruminal
sector, els socis agraïren el contingut de la jornada i la periodicitat
 

6. CURS  D’APLICADOR DE BIOCIDES EN GRANJA
 

 

Es recorda

ramaders i treballadors de granges que usen biocides, disposin de la 

formació de 

ramader

aquest 

hivern. Tots els interessats poden contactar amb els 

proper 31 d’octubre. 

 
 

AGENDA: Pròximes convocatòries
 

07/11/2018. Jornada Tècnica de Camp

socis agricultors. Més informació: programa a part i tècnics de la Secció

11/11/2018. X Volta a l’Estany

Trofeu a l’Atleta de més edat. 

30/11/2018 – 01/12/2018. Gran Recapte d’Aliments

al supermercat de la cooperativa.

REUNIÓ D’ANÀLISI SECTORIAL PORCÍ 

El passat divendres 5 d’octubre, els ramaders del grup d’ISAGRI
porcí van reunir-se per a revisar i compartir les 

exercici 2017, i al primer semestre 2018
considerar favorablement positives. Els tècnics veterinaris van aprofitar 

l’ocasió per comentar les dades més recents sobre la 

PPA a Europa, així com també les noves perspectives
. Des de la direcció comercial de l’àrea de porcí, es va cloure la jornada 

amb l’exposició de diferents factors entorn l’evolució del preu de mercat de la carn

DE CAMP: PANÍS AMB DEGOTEIG I CULTIU DE BRÒCOLI 

El dia 20 de setembre es va dur a terme una interessant visita tècnica a 

dues finques del terme municipal de La Fuliola que gestiona Cooperativa 

d’Ivars. Primerament, va ser el camp de panís regat amb degoteig 
superficial i que funciona amb bombament solar
parcel·les amb cultiu de bròcoli regades amb aspersió de minicanons
també a tesa. La cinquantena d’assistents van valorar positivament 

l’objectiu de transferència sectorial des de la 

opietat de la Generalitat de Catalunya, i que comptà també amb l’impuls de l’

, a més de les empreses que han executat les actuacions. 

5. ELS SOCIS PARTICIPEN ACTIVAMENT A LA XVII JORNADA DE BOVÍ 

Un centenar de ramaders de boví van assistir a la XVII Jornada de Boví 

de Carn, on s’exposaren algunes conclusions de l’àrea d’innovació
com són que el pastone es consolida com una matèria primera 

excel·lent per als vedells, i que els farratges enlloc de la palla
a equilibrar el consum excessiu de pinso. 

corba d’absorció de la llet en vedells mamons, i des del Centro Superior de 

Investigaciones Científicas, s’apuntaren les claus per a aconseguir un engreix eficient
potencialitats de la flora ruminal. Amb l’objectiu d’anar seguint les perspectives del 

agraïren el contingut de la jornada i la periodicitat d’aquesta convocatòria.

CURS  D’APLICADOR DE BIOCIDES EN GRANJA 

Es recorda que segons l’ordre AAM/329/2014, és obligatori que 

ramaders i treballadors de granges que usen biocides, disposin de la 

formació de Manipulador i aplicador de productes biocides d’ús 

ramader. Atenent a la petició d’alguns socis, està previst 

aquest curs a l’Aula Oberta d’Ivars durant els proper

poden contactar amb els serveis tècnics (973.580.001

AGENDA: Pròximes convocatòries 

Tècnica de Camp: producció agrícola de segones collites

Més informació: programa a part i tècnics de la Secció Agrícola

X Volta a l’Estany. Ivars d’Urgell. Cooperativa d’Ivars hi participarà otorgant el 

rofeu a l’Atleta de més edat. Més informació: http://atletismeivars.blogspot.com

Gran Recapte d’Aliments. Més informació a www.granrecapte.com

al supermercat de la cooperativa. 

ramaders del grup d’ISAGRI Ivars de 

se per a revisar i compartir les dades corresponents a 

semestre 2018, les quals es poden 

. Els tècnics veterinaris van aprofitar 

l’ocasió per comentar les dades més recents sobre la situació actual de 
perspectives pel que fa a la 

. Des de la direcció comercial de l’àrea de porcí, es va cloure la jornada 

evolució del preu de mercat de la carn. 

El dia 20 de setembre es va dur a terme una interessant visita tècnica a 

dues finques del terme municipal de La Fuliola que gestiona Cooperativa 

panís regat amb degoteig 
bombament solar, i després diverses 

aspersió de minicanons i 
també a tesa. La cinquantena d’assistents van valorar positivament 

des de la Finca Prat de Boldú 

opietat de la Generalitat de Catalunya, i que comptà també amb l’impuls de l’Oficina del 
, a més de les empreses que han executat les actuacions.  

ramaders de boví van assistir a la XVII Jornada de Boví 

conclusions de l’àrea d’innovació, 

es consolida com una matèria primera 

farratges enlloc de la palla, ajuden 

També es presentaren 

es del Centro Superior de 

engreix eficient del vedell 

. Amb l’objectiu d’anar seguint les perspectives del 

d’aquesta convocatòria. 

és obligatori que tots els 

ramaders i treballadors de granges que usen biocides, disposin de la 

Manipulador i aplicador de productes biocides d’ús 

. Atenent a la petició d’alguns socis, està previst realitzar 

propers mesos de tardor-

973.580.001) abans del 

agrícola de segones collites. Oberta a tots els 

Agrícola.  

. Ivars d’Urgell. Cooperativa d’Ivars hi participarà otorgant el 

http://atletismeivars.blogspot.com 

www.granrecapte.com i 

EL CONSELL RECTOR 

 


