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1. INFORMACIÓ PINSOS PORCÍ
Des de la Secció de Nutrició de Cooperativa d’Ivars, s’informa que degut a la
nova llei de reducció de nitrogen i per tal de que els balanços surtin amb una
reducció important, és imprescindible que s'utilitzi en porcí d’engreix el pinso
d'acabat Alta Energia 2 a partir dels 70 kg de PV. Aquest pinso té un
contingut més baix en proteïna que ens ajudarà en el balanç de nitrogen sense
perjudicar els resultats tècnics i econòmics dels animals.
2. CURS BENESTAR ANIMAL BOVÍ
En coordinació amb l’EA de Vallfogona de Balaguer del DARP, hem organitzat
un curs de BENESTAR ANIMAL BOVÍ, que es durà a terme a Ivars d’Urgell el
proper mes de març. Serà els dies 3, 5, 10, 12, 17 i 24 de 17:00 a 20:00 h.
Amb aquesta formació s’obtindrà un certificat oficial del DARP, i està previst
que pugui ser exigida en controls oficials a les explotacions de boví, a més de
suposar ja una garantia en cas de granges certificades. Per això, us animem a
aprofitar aquesta oportunitat, i fer la corresponent inscripció i reserva de plaça abans del proper
21 de febrer, contactant al telèfon 647 703 226.
3. DECLARACIÓ ANUAL DE NITROGEN
El Departament Agrari informa que els serveis tècnics de la cooperativa,
complint amb el termini fixat des del DARP a 14 de febrer de 2020, s’hauran
tramitat un total de 190 Declaracions Anuals de Nitrogen, i els seus
corresponents llibres de nitrogenats, d’acord amb el 100% dels encàrrecs
recollits dels socis. Des de Cooperativa d’Ivars es valora molt positivament aquesta dada, que
reafirma la idoneïtat d’haver potenciat aquesta àrea, tot cobrint les necessitats dels socis
agricultors i ramaders, i consolidant l’estratègica integració en l’àmbit de la fertilització i les
dejeccions ramaderes. Seguim a la vostra disposició per qualsevol aclariment o millora.
4. EN MARXA EL NOU CENTRE DE SERVEIS A LES PERSONES
El passat 24 de gener va signar-se el contracte per a la gestió del
Centre de Serveis a les persones a Ivars d’Urgell entre la Fundació
Residom i l’Ajuntament del municipi. Estem satisfets d’haver ajudat
a fer-lo possible, i també de que sigui gestionat per una entitat amb
compromís vers el territori i la seva gent. La reivindicació històrica
dels socis de la cooperativa per aquest projecte propicia que
motivem a tots ells i al conjunt de veïns a aprofitar totes les
oportunitats d’aquesta nova instal·lació: uns serveis útils i necessaris per a les persones grans,
però també oberts al seu entorn familiar i a tota la població en general.
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5. CURS MINDFULNESS
Des de Cooperativa d’Ivars s’ofereix una proposta formativa diferent,
que vol apostar per l’aprenentatge en la gestió de del temps i les
emocions, com a pas previ i òptim per la resolució de conflictes i la
presa de decisions. Aquesta formació alternativa, gratuïta per a socis
i treballadors, és també una oportunitat per al creixement personal i professional. El curs tindrà
lloc els dilluns i dimecres del mes de març de 18:00 a 21:00 h a Aula Oberta. Interessats podeu
dirigir-vos a l’oficina de Serveis Tècnics o al telèfon 647 703 226. Límit d’inscripció: 21/02/2020.
6. ÈXIT DE PARTICIPACIÓ A LES JORNADES TÈCNIQUES DE PREIXANA
Cooperativa d’Ivars ha col·laborat un any més a les jornades de
Preixana celebrades del 3 al 6 de febrer de 2020 amb la voluntat de
sumar sinergies sectorials. Enguany es va tractar un tema estratègic
com és la modernització dels regadius als Canals d’Urgell, explicant
els estudis tècnics i perspectives del mateix, així com alternatives
pràctiques a través de l’exemple de la concentració parcel·lària de
caràcter privat. Igualment tampoc es va deixar de banda dos aspectes
de forta actualitat: l’agricultura 4.0 i el canvi climàtic. La bona assistència a totes les sessions i
la diferent procedència territorial reafirmen l’aposta per aquesta trobada anual.
7. VISITA TÈCNICA A LES GRANGES EXPERIMENTALS
El passat 7 de febrer un grup d’alumnes de l’Escola Agrària de
Vallfogona de Balaguer va visitar les granges experimentals de
Cooperativa d’Ivars. La primera a Prat de Boldú on van veure les
instal·lacions d’engreix de corders. Tot seguit, a la Finca Inglada van
conèixer els iglús per a vedells mamons i la maquinària per a
l’alletament en granja. Finalment, a la granja experimental de
vedells de Montsuà, els alumnes van interessar-se pel projecte tècnic i innovador de
l’explotació. Aquesta activitat s’emmarca en el pla de transferència tecnològica previst entre el
Departament d’Agricultura i la cooperativa dins la gestió de la Finca Prat de Boldú.
8. SOCIS CENTENARIS: COOPERATIVA CENTENÀRIA
En els darrers mesos 2 veïns d’Ivars d’Urgell i amb lligam social a la cooperativa
han complert els 100 anys de vida: Sr. Andreu Caus Reig i Sra. Maria
Santesmases Pijuan. Aquesta és una fita personal i familiar molt important que
cal reconèixer i celebrar. Per això Cooperativa d’Ivars com a organització que el
proper 19 de maig de 2020 complirà ja els 105 anys d’història ha volgut estar al
seu costat i compartir una estona amb ells, tot recordant anècdotes del passat cooperatiu
ivarsenc, i també del món rural en general. Si sou coneixedors que algun soci compleixi en els
propers temps els 100 anys, agraïrem que ens ho feu saber.

AGENDA: pròximes convocatòries
25/02/2020. Jornada tècnica de referència: XI Jornada sobre els conreus farratgers. De 9:15 a
14:00 h. Organitza: DARP – Unió de Pagesos – Cooperativa d’Ivars. Lloc: Sala d’Actes de la
Cooperativa (Ivars d’Urgell). Més informació: programa a part, i també a ruralcat.gencat.cat i
coopivars.coop
12/03/2020. Jornada tècnica i de camp sobre maquinària: Agricultura de precisió. Organitza:
DARP – Fira de Mollerussa – Cooperativa d’Ivars. Lloc: Ivars d’Urgell. Més informació: programa
a part, i també a ruralcat.gencat.cat , fira.com i coopivars.coop
EL CONSELL RECTOR

