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L’ESPAI DEL CENTENARI
CONCERT DEL CENTENARI
El proper dissabte 26 de setembre a les 21:00 h al pati de
Cooperativa d’Ivars (entrada per plaça Bisbe Coll) actuarà el grup
BLAUMUT.. El fet que aquest grup de ressò sigui el que apareix en la
música d’espera telefònica de les oficines, i també que les seves
cançons donin la benvinguda a les assemblees anuals i actes
importants de la cooperativa, han estat la motivació perquè siguin
ells els protagonistes d’aquest concert de celebració.
Prèviament a les 19:00 h actuaran els grups locals Comandants de
Tros (La Fuliola) i Kinton Cloud (Ivars d’Urgell), així com també l’Aula
Aula Municipal de Música farà una
collaboració especial en aquest acte, que té la voluntat de ser un espai festiu i familiar, on petits i
grans puguin gaudir d’un bona estona.
estona Hi haurà servei de bar i entrepans a preus populars amb la
collaboració de la Comissió de Festes d’Ivars. L’entrada és gratuïta. Hi sou tots convidats.

TORNEIG DE FUTBOL DEL CENTENARI
El passat dissabte 22 d’agost va celebrarse al camp municipal d’Ivars d’Urgell el
Torneig del Centenari, que va reunir els
clubs de futbol dels pobles on té centres
operatius Cooperativa d’Ivars: CE Ivars,
CE La Fuliola, CA Castellserà i CA
Torregrossa. El Torregrossa va guanyar el
torneig després d’imposar-se
d’imposar
al Ivars a la
final per 0-1.
1. En les prèvies l’aparellament CE Ivars - CA Castellserà va acabar amb
a
un 1-0, i el CE La
Fuliola - CA Torregrossa amb un 1-1, decidint-se
se directe a la tanda de penals per 3-4
3 a favor del CA
Torregrossa. L’acte va tenir lloc en el marc dels sopars de pre-temporada
temporada que tan exitosament
organitza el CE Ivars, al qual s’agraeix la seva implicació en l’organització del torneig, i també va
comptar amb la collaboració de l’empresa URGASA. Des d’aquestes línies
línies es reconeix als clubs i
ajuntaments presents al torneig el seu suport, mostra evident del compromís compartit en pro del
progrés del nostre entorn local més proper.
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CLÀSSICS A LA FRESCA
Els dies 31 de juliol i 28 d’agost s’han dut a terme dues sessions de concerts del
cicle Clàssics a la Fresca, que l’Ajuntament d’Ivars d’Urgell ha recuperat de nou
després d’uns anys d’inactivitat, amb la collaboració econòmica de Cooperativa
d’Ivars, i l’impuls de l’Aula Municipal de Música. El dia 31 fou el grup de joves
I’m Pro del Conservatori de Cervera qui amb les seves versions delectaren el
centenar de persones que es reuní a l’espai La Sala tot i el mal temps. El dia 28
el Cor de Cambra Absis va sorprendre els 150 assistents amb el seu espectacle
Tempus fugit, carpe diem sota la direcció de Josep M. Salisi. Amb aquesta
actuació dins de l’ANY del CENTENARI Cooperativa d’Ivars vol fer la seva
aportació a favor de la cultura del territori.

PROGRAMA D’INCORPORACIÓ DE JOVES AL MÓN DEL TREBALL
Tal com ja va anunciar-se, en motiu del centenari, Cooperativa d’Ivars ha
implantat un programa amb l’objectiu que persones recentment titulades tinguin
l’oportunitat de contactar amb el món laboral i conèixer tasques i
responsabilitats específiques relacionades amb la seva formació. Les àrees de
treball seleccionades han estat 5: administració, supermercat, manteniment,
servei tècnic veterinari i control de qualitat, i els contractes de treball són per
6 mesos, amb dues convocatòries. Des del passat mes d’abril i fins aquest mes de setembre s’han
cobert les 5 places de la primera convocatòria. Tant la cooperativa com els propis participants
valoren molt positivament aquesta experiència.

SEGUIMENT OBRES DE MILLORA INSTALLACIONS D’IVARS

Durant els mesos de juny, juliol i agost les obres iniciades a les installacions de la fàbrica d’Ivars tal
com anunciàvem en la circular 04/15, han tingut un avanç important. Així d’una banda, s’ha finalitzat
l’equipament de la nova bàscula, i aquesta ja entrarà en funcionament en els propers dies, quedant
pendent l’obra de major envergadura com és el nou edifici de serveis i control de qualitat. Per altre
costat també s’ha dut a terme la base per a la installació de 3 sitges noves per a emmagatzematge de
panís, i que estaran ja operatives aquest mes de setembre. Igualment, aquesta primera quinzena de
setembre s’han iniciat les obres d’adequació de la nova zona d’aparcament adjacent al camí de
Castellnou, i també es treballa en l’arranjament del nou accés per aquesta entrada.

CICLE DE CONFERÈNCIES DEL CENTENARI
Coincidint amb l’inici del curs escolar, es reprendrà el cicle de conferències iniciat el passat 19 de
maig de 2015. La tercera sessió del cicle amb el títol Com ha evolucionat la medicina en els darrers
100 anys ? , anirà a càrrec de la Sra. Míriam Boqué, filla d’Ivars i llicenciada en Medicina, facultativa
de la unitat de cirurgia vascular de l’Hospital Vall d’Hebron i del Sr. Ramon M. Guiu, doctor en
Farmàcia, i amb llarga trajectòria dins l’àmbit farmacèutic pràctic local. La conferència tindrà lloc el
proper dimarts 29 de setembre a les 20:00 h a la sala d’actes de Cooperativa d’Ivars (Ivars d’Urgell Plaça Bisbe Coll, 9). Després de dedicar les dues primeres sessions a temàtiques més propiàment
agrícoles, es continua ara el cicle amb aspectes més transversals però amb fort lligam social i històric,
que esperem siguin del vostre interès. L’acte és obert a tothom, i en acabar s’oferirà un petit refrigeri.
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