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MOLÍ    D’OLI. 
COLLITA 20 22 

 
 

El dimecres dia 19 d’octubre, ja es podran portar les olives per moldre. 
 

• L’horari de recepció de les olives al magatzem de la Carretera de 
Calafell, s/nº, serà: 

     De dilluns a dissabte : Tarda de  2/4 de 5 a  2/4 de 7. 
 

• Com en l’anterior collita, s’haurà d’indicar la pro cedència de les 
olives. (municipi, polígon i parcel.la). 
 

• Els socis que tinguin oliveres de producció ecològica, hauran de 
comunicar-ho a les oficines per la seva recol· lecció, així com els socis 
que facin la recollida a màquina. 
 

• Les olives seran del dia i no cal ventar-les, però es recomana NO 
PORTAR BROTS,  si n’hi ha amb excés es penalitzarà tota la 
partida d’olives amb un descompte sobre els quilos. 
En aquesta campanya es realitzaran mostres d’olives aleatòries, pel 
control de residus de productes fitosanitaris, pel que es demana de 
respectar els terminis de seguretat dels productes fitosanitaris. En el 
cas d’un resultat positiu, la penalització serà del 50% dels quilos de 
la pesada, en qüestió. 

 

• La descàrrega i el garbellat de les olives a la tolva de recepció, 
l’haurà de fer el soci i recollirà i retirarà els possible brots que hagin 
quedat per la seva tara, és a dir, cadascú s’haurà d’emportar els seus 
brots. 

 

• Les olives que no siguin arbequines es portaran per separat i 
solament es recolliran els DIJOUS de cada setmana. 
 

• En aquesta campanya, igual com en la campanya anterior, s’haurà 
de sol·licitar dia i hora per efectuar la retirada de l’oli, una vegada 
s’hagin fixat els dies, a fi i a efecte d’evitar aglomeracions. 

 

Atentament, rebi una cordial salutació. 
 

Bellvei del Pdès., 13 d’octubre de 2022. 
 

El Consell Rector. 


