INFORMACIÓ ALS SOCIS

Oli / Agrobotiga
L’horari d’entrada al molí es de dilluns a dissabte de 08:00h a 10:00h i a de 16:00 a
19:00h. Diumenges de moment tancat.
SI es fan canvi d’horari s’informarà amb cartell i mitjançant ebando i pregó a les
poblacions dels socis.
NORMES DE COLLITA A TENIR EN COMPTE
●
●
●

Les olives s’ha de portar al molí el mateix dia de collir-les. Del contrari hi haurà
una penalització.
No portar les olives massa amuntegades a la carreta ni amb sacs.
Lloguer de palots - 5€ / la campanya.

Us informem que hem fet l’oli verd el dia 29/10/2021, per abastir-nos de productes pels
nostres olis premium, els socis que han volgut col·laborar, se’ls ha gratificat amb 5 punts de
rendiment.
Podeu consultar els rendiments mitjançant la web/apartat socis o l’oficina o el moli.
la Setmana del 15 esperem tenir l’oli nou. Si podem gaudir-lo abans, informarem per
pregó.

Magatzem / Cereals / Ametlla
●

Ja podeu demanar les llavors de cereal d’hivern. Blat, ordi, pèsols, triticale, veses, etc.
al Jordi Benet

DAN
L’oficina tècnica de la cooperativa us informa que quan es comenci la presentació de la
DAN trucaran a tots els socis que l’hagin de fer. No abans.
Us anirem informant telefonicament de com i quan fer la DAN.

Oficina / Assegurances
●

●
●

●

fins el dia 30 de novembre teniu temps de fer les assegurances d’oliveres, ametllers i
cereal. Recordeu que per fer l’assegurança, aquest any necessitem que porteu un
número de compte personal de qualsevol banc que treballeu, per poder cobrar els
possibles sinistres que es puguin tramitar.
HORARI D’OFICINA DE 8h A 12h.
El dia 3 de desembre es carregarà a llibreta de la secció de crèdit de cada soci, 5€
en concepte de LOTERIA. Tots els comptes que estiguin en una situació de
descobert no se’ls hi carregarà, per tant estarà fora de la participació del premi.
El núm de loteria 51919 ja està disponible a les nostres oficines oficines i a
l’agrobotiga, (número triat per ser el mes i any del centenari de la nostra
cooperativa)

-TRACTAMENTS DE FRUITERS AMETLLERS I OLIVERES DESPRÉS DE COLLITA I A
CAIGUDA DE FULLA
*tractar amb COURE.

HERBICIDA
Després de la collita és un moment important per tractar els rengs de fruiters amb
herbicida, ja que quedaran nets durant tot l’hivern.
També és un bon moment per tractar marges, faceres de reg,... ja que es el moment
en que els herbicides actuen amb més eficàcia.

