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Ivars d’Urgell, 14 de novembre de 2022

1. PREMIS PORC D’OR
El pròxim 25 de novembre tindrà lloc a Toledo, la XXIX edició dels
Premis Poc d’Or, que organitza l’IRTA. En aquesta ocasió la Granja
Valfarta de Cooperativa d’Ivars ubicada a Sena (Osca) ha estat
nominada novament, entre altres categories, per a ser reconeguda
amb el màxim guardó que s’atorga, el Porc d’Or i Diamant, del qual
ja va ser mereixedora a la passada edició d’aquests premis, que
premien l’excel·lència en la producció porcina.

2. RIFA DE NADAL
A partir del dia 21 de novembre es podran adquirir als
diferents centres de la Cooperativa les participacions dels
números 83.732 i 77.363, en butlletes de 10 € (cinc de
cada número) de la Rifa de Nadal que se celebra a Madrid el
22 de desembre de 2022. El darrer dia de venda serà el
proper 16 de desembre de 2022.

3. LOTS DE NADAL
Com cada any, el supermercat de la Cooperativa ofereix un servei de
confecció de Lots de Nadal per a empreses i particulars, adaptant-se a les
necessitats segons diferents productes i tarifes. Informeu-vos-en, i realitzeu
els encàrrecs abans del dia 9 de desembre. Es recorda que l’horari d’hivern
al supermercat és: de 8:30 a 13:30 i de 17:00 a 20:00 h, i que podeu adquirir
en aquest establiment butlletes del sorteig de “La Grossa”.

4. FESTA MAJOR DE SANT ANDREU
Us recordem que el pròxim 30 de novembre, és festa local a Ivars d’Urgell, motiu pel qual, a les oficines de la
Cooperativa que es troben a Ivars, estaran tancades al públic, només hi haurà serveis mínims i la secció de
crèdit i els supermercat també romandran tancats. Sí que hi haurà servei de subministrament de pinsos i
atenció telefònica al 973580000.

5. XIX JORNDA DE BOVÍ DE CARN
La Cooperativa va recuperar el proppassat 8 de novembre la
celebració de la tradicional jornada de boví de carn, en aquesta
ocasió sota el títol; Invasió, Inflació i Innovació: el nou marc
geopolític i com pot afectar al mercat dels cereals i de la carn.
Aquesta XIX Jornada de Boví de Carn va reunir un centenar de
productors i tècnics del sector. Entre les diferents ponències,
destaca els resultats que es desprenen de la realització de més de
7.000 ecografies pulmonars a la granja experimental de la
Cooperativa. També els estudis estadístics realitzats en relació a
poder determinar el punt en el qual l’engreix deixa de ser eficient a partir de les corbes de creixement del
bestiar. Així com també les reflexions del Sr. Pedro Nonay, politòleg i expert en geopolítica i primeres
matèries.

6. JORNADA SOBRE LA NOVA PAC
El 20 d’octubre es va celebrar una
jornada sobre la nova PAC 20232027.
La jornada va comptar amb les
explicacions del Sr. Jordi Vidal,
Secretari Tècnic de Joves Agricultors
i Ramaders de Catalunya (JARC)
La nova PAC que pretén ser més
ecològica i basada en resultats,
obrirà un nou escenari amb canvis importants, quelcom que pot esdevenir una oportunitat per al sector.
Des de la Cooperativa continuarem al costat dels nostres socis i sòcies i contribuint al desenvolupament
del sector agrari.

7. PREMI NACIONAL FELIP DOMÈNECH
La Cooperativa d'Ivars va rebre ahir el Premi Nacional Felip
Domènech 2022, per ser un model reeixit de cooperativa, amb
107 anys d’història, que impulsa l’activitat econòmica al sector i
al territori, a banda la Cooperativa d’Ivars té un compromís social
a través de l’acció assistencial i educativa, de l’atenció social i de
la promoció del cooperativisme.
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