INFORMACIÓ ALS SOCIS
D’ARBEQUINA I SECCIÓ DE CRÈDIT SCCL
1-Assemblea general
El dia 30/11/2021 es va celebrar l'AG, amb protocol anti-COVID pels assistents, i
es van aprovar els CCAA 20-21, amb el següent resultat i distribució.

Distribució de l'excedent cooperatiu

Total

S agrària

S crèdit

71.960,98€

26.853,23€

45.107,75€

Fons de Reserva Obligatori

59.967,48€

22.377,69€

37.589,79€

Fons de Reserva Voluntari

11.993,50€

4.475,54€

7.517,96€

Base de la distribució:

Resultat de l'exercici

Distribució:

També es va aprovar la dotació al fons d’educació i promoció cooperatives (FEPC) de
7.517,96€

Oli
-Es comunica als socis que durant el mes de gener 2022 es farà un anticip de l'oli als
comptes de la secció de crèdit.
- Els socis poden retirar oli, dimarts i dijous en horari d’agrobotiga Les quantitats grans,
es recolliran al molí, previ pas per la botiga.
Recomanem als socis que al ser inici de campanya agafin l’oli necessari, no el
de tot l’any, doncs la prioritat es servir als clients que tenim a principi de
temporada, siguem responsables en aquest aspecte.

Vendes oli
El nivell de vendes de la campanya 2020-2021 en
comparació al mateix període de l'any passat està sent
molt positiu i ha augmentat lleugerament; sobretot en la
venda online i enviament a domicili, les circumstàncies
derivades de la covid en la venda presencial ens han
afectat lleugerament, però hem aconseguit nivells
superiors a l’any passat (amb covid).

Euros
2019-2020

Euros
2020-2021

Total vendes
609.290€

Total vendes
696.995€

Cereals
Donat la situació de turbulències en el mercats globals i que afecten a la oferta i
demanda del cereal, es possible que en determinats moments de l’any, els que vulguin
vendre s’han d’apuntar en una llista on els i confirmarem preu i quantitat acceptada.
S'informa als socis que fora de campanya de cereal, si s'ha de segar i portar el gènere
a la cooperativa, han d'avisar a magatzem (Jordi Benet) i se li donarà instruccions de
com i quan han de fer la descàrrega del gènere. No s'atendrà al socis que no hagi avisat.

DAN
La Declaració anual de Nitrogen es realitzarà a les oficines del Plus sota cita prèvia.
Des de la Cooperativa es trucarà al soci que tingui que realitzar-la.

TRACTAMENTS FRUITERS AMETLLERS I OLIVERA
Fer un tractament de coure.
Tractar amb coure després de collir, sobretot si s’ha fet anar màquines tipus “aplauso” o
collitadores.

HERBICIDA
TRACTAMENT DE FINQUES AMB PROBLEMES DE MARGALL

El moment de fer l’aplicació es quant el sembrat te de 2 a 3 fulles, i el margall no ha
passat de les 3 fulles.
POLAR + MOHICAN
SIROFOP 1 litre/jornal + Herbicida fulla ampla

TRACTAMENT DE FULLA AMPLA
S’ha d’utilitzar productes que no estan afectats per la temperatura.

