
INFORMACIÓ ALS SOCIS 2022

Assemblea general ordinària.
Es convocarà a finals de mes de novembre.
S’avisarà per pregó del dia i hora concrets.

Si algun soci està interessat en formar part del consell rector, donat que hi ha càrrecs que
acaben mandat, pot fer-ho saber notificant-ho a la junta rectora o oficina.

Oli  ( nova campanya )
HORARI RECEPCIÓ OLIVES

De 8h - 10h del matí
de 15h a 19h de la tarda

(diumenges tancat)

Els horaris es  podran modificar durant la campanya segons circumstàncies de producció
climatològiques..  S'exposarà l’horari al molí.
( excepcions cosetxadores i vibradors, avisar amb antelació als responsables del molí)

els preus de l’oli en garrafes de 5l i 2l serà de 28€ i 12.50€
respectivament

Magatzem / Cereals / Ametlla
● Ja podeu demanar les llavors de cereal d’hivern. Blat, ordi, pèsols, triticale, veses,    etc. al Jordi

Benet

LOTERIA DE NADAL Nº 87796
a partir de 7 de novembre venda a oficines i botiga

El dia 5 de desembre es carregarà a llibreta de la secció de crèdit de cada soci, 5€
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.



INFORMACIÓ ALS SOCIS 2022

OFICINA Informació important

SUBSCRIPCIÓ A LA LLISTA DE DIFUSIÓ DE WHATSAPP  d’ ARBEQUINA I
SECCIÓ DE CRÈDIT SCCL.

Serà un servei d’informació al soci de totes les actuacions de la cooperativa a
través de missatge de whatsapp.
passeu per les oficines a donar-vos d’alta.

Recordeu tots els que heu de fer assegurances d’hivern, com oliveres ametllers i
cereal d’hivern, de passar per la oficina a fer-la. Els dies de fer aquestes
assegurances serà el dia 17 i 24 de novembre respectivament Horari de 11h a
14h

Normalització del servei de la Secció de Crèdit Online

_____________________________________________________________________________________________
_

En breu entrarà en funcionament la pàgina web per a socis amb el servei de
la “Secció de Crèdit On Line”. Les principals novetats són:

● Canvi de domini. A la nova web s’entrarà a través de l’adreça:
www.socicoop.coop

● Per accedir-hi caldrà,  una autentificació en tres passos:
○ Número de NIF del titular.
○ Introducció de la contrasenya de quatre dígits utilitzada fins

ara pel titular del compte.
○ Validats els dos passos anteriors, el titular haurà d’informar

d’una Clau personalitzada que rebrà a través d’un SMS al
telèfon mòbil associat al titular.

http://www.socicoop.coop
http://www.socicoop.coop


PROGRAMA FIRA Santa Caterina ARBECA

dissabte 26 de novembre
9:00 a 11:00 Esmorzar popular amb oli del raig de la cooperativa. ( cuina araceli i

diables)

11:30 a 13:00 Activitat Infantil i juvenil “ atrapa dracs” a càrrec de la Cremallera
Teatre

12:00 a 14:30 Vermut popular amb música en directe a càrrec dels Diables
d’Arbeca i la  cuina de l’Araceli ( espectacle de versots amb diables)

16:30 fins acabar Jornada tècnica d’actualitat agrària, tècniques de reg
amb estalvi d’aigua, nous sistemes de conreu de l’olivera i l'ametller. etc… amb 3
ponents experts. Taula rodona amb precs i preguntes        ( Ponents per
confirmar)
al finalitzar la jornada es farà un berenar-sopar.
Places limitades, inscripció a les oficines de la cooperativa abans del dia 23 de
novembre. Preu inscripció 2€.

diumenge 27 de novembre
10:00 a 14:00 a l’Agrobotiga de la Cooperativa degustació de tapes a càrrec de

Mos de Tros.

durant tot el cap de setmana de 11h a 13h  jornada de portes obertes al
molí.

Tractaments Fitosanitaris.
-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.


