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Un dels objectius és poder unificar comandes.

Preus i productes 

1 “palet” = 500 kg = 50 euros (a aquest preu ja va inclòs el transport fins a Mercabarna)

Els preus serien (ports inclòs)
• Mandarina Clementina= 1.50 euros/kg – Caixa de 8kg
• Taronja per taula = 1,20 euros/kg – Caixa de 12 kg
• Taronja per suc = 0,90 euros/kg – Caixa de 12 kg
• Es podrien demanar llimones.

Al demanar que ens fessin albarans diferents per cooperativa, han comentat que variarien els 
preus (10 cèntims més, més o menys). Quedem que ens miraran a quin preu sortiria cada 
producte amb aquest augment de preu.

Els agricultors parlen que el més econòmic seria carregar un palé.

Tema distribució
Els agricultors creuen que el millor seria que portessin la comanda a Mercabarna i des d’allà ho 
repartíssim. Es parla que un problema seria que si no es va a buscar el mateix dia que arriba el 
palet, s’hauria de pagar el lloguer de la càmera on estarien els cítrics.
Els agricultors diuen que arribaria els dilluns a Mercabarna.

Es parla de la possibilitat de contactar amb Trèvol o APEL per preguntar si podrien fer aquesta 
gestió de distribució per les diferents cooperatives interessades de Barcelona. 
De moment APEL distribueix de dimarts a dijous per les cooperatives, però es diu que cabria la 
possibilitat d’ampliar fins divendres.

Pagaments a agricultors
Es pagaria un cop feta l’entrega, en un període entre 8-10 dies i es faria per transferència 
bancària, cada cooperativa per separat.

Els agricultors demanen la figura d’un representant de l’agrupació de cooperatives per poder-hi 
contactar en cas d’incidències.

Cooperatives interessades  dia de recollida 

- La Unió – Poblenou dijous ( aquest dia està pendent de confirmar ).
- L’aixada – Gràcia  dimecres
- La Pastera – Vilanova i la Geltrú  dimarts
- Economat – Castellar del Vallès  dimecres
- Sàlvia de Martorelles
- Es parla de la cooperativa de Cerdanyola que també podria estar interessada.

Acords

- Que cada cooperativa pensi la quantitat de kg que podria demanar quinzenalment.
- Preguntar a altres cooperatives si hi estarien interessades.
- Contactar amb Trèvol i APEL per saber si seria possible la distribució i preus.


