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SALUTACIÓ
ANTON DOMENE

Em plau molt aprofitar la publicació del número 0 del butlletí
de Coselva per adreçar-vos una salutació. Tots som prou
coneixedors de les greus dificultats que està travessant el
nostre món, que s’han afegit a les que ja arrossegàvem per la
difícil situació econòmica. Per aquest motiu, més que mai, i
molt més tractant-se d’una cooperativa, ens correspon estar
units i treballar junts per avançar cap al futur. Aquest butlletí,
adreçat als socis, vol contribuir a aquest objectiu, informantvos

periòdicament

(tindrà

caràcter

semestral)

sobre

les

principals novetats que es produeixin a Coselva, recordantvos els serveis que oferim i sobretot obrint-nos a les vostres
inquietuds i necessitats.
Aquest canal informatiu digital i interactiu ens ajudarà a conèixer i conèixer-nos millor.
Compto amb tots vosaltres per seguir fent de Coselva una cooperativa de referència.
Haig d’agrair-vos el vostre suport en el procés d’incorporació dels socis de l’Aleixar i de
la Cooperativa de Castellvell a Coselva. Aquesta fita ha estat i és necessària per ampliar
la nostra capacitat productiva i ser més eficients. Vull adreçar per tant una salutació
especial als socis provinents d’aquestes cooperatives i dir-vos que aquesta és la vostra
casa.
En aquest apartat d’agraïments és de justícia tenir present als treballadors de Coselva
que amb el seu compromís i responsabilitat desenvolupen les seves funcions i serveixen
als socis i als clients amb una actitud digne de reconeixement.

Anton Domene
President
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SALUTACIÓ
PERE FERRÉ

A Coselva tenim la sort de poder treballar amb quatre productes
(avellana, oli, ametlla i garrofa) que són molt beneficiosos i
saludables per a l’alimentació humana, i ara més que mai, els
aliments saludables són apreciats i valorats. El seu consum creix
per la consciència de consumir productes més naturals, sans i
propers, pel fort creixement de la població mundial, i pel fet que
cada vegada els consumidors i el sector industrial estan més
sensibilitzats a adquirir productes de més proximitat per tot el que
suposa d’estalvi i sostenibilitat. Tot plegat, ens beneficia com a
productors.
Nosaltres tenim la Denominació d’Origen d’avellana de Reus. La nostra cooperativa fa anys
que treballa per oferir al consumidor aquest producte: pràcticament el 80% de l’avellana que
fa la D. O. l’envasa Coselva. El nostre país és, en aquests moments,més importador que no
pas productor, hem de rejovenir les nostres plantacions d’avellaners.
Pel que fa a l’oli, la Denominació d’Origen Siurana, la formen 35 molins, però només 5
produeixen més de 1.000 tones. La nostra marca Antara envasa prop del 25% de l’oli de la
D.O. i ara tindrem una altra marca que potenciarem:1904, l’oli de Castellvell. Hem de mirar
de reconvertir i millorar el màxim les plantacions, per poder mecanitzar la recollida d’olives.
Cal esmentar també l’ametlla, un conreu que té una gran projecció amb un consum creixent.
Aquests darrers anys s’han plantat més de 135.000ha. amb varietats mes productives i
adaptades al fred . En aquest moments tenim un petit desajust amb la producció mundial i el
consum, per això la baixada de preus, tot i que hem de pensar que Espanya és actualment el
principal importador d’Europa de l’ametlla americana. Hem de promocionar més l’ametlla
ibèrica perquè tant la seva textura com la seva qualitat són superiors.
Finalment cal parlar de la garrofa, el preu del garrofí ha passat de 6 euros el kilo a 25 euros.
Com a conseqüència d’una alerta sanitària de productes asiàtics, ha esdevingut
imprescindible. Les multinacionals de la indústria del gelat han optat per agafar-la com a
ingredient, emulsionat la farina de garrofí per ser un producte natural i de proximitat.
A Coselva ja fa anys que treballem en intentar comercialitzar millor i produir d’una altra
forma. El Mas del Víctor, adquirit gràcies a una important plusvàlua immobiliària, està centrat
en la Recerca, la Sostenibilitat i la Formació, i crec sincerament que s’està fent una molt
bona feina.
Tot això ha estat possible gràcies a la cooperació dels socis, i en aquest moments més que
mai necessitem la unió d’esforços. Les cooperatives com els altres sectors de la societat han
d'unir-se i agrupar-se per comercialitzar en conjunt. Els socis han de veure la cooperativa
com una eina, la seva eina, per a defensar els preus i els seus interessos. Només agrupats i
a redós d’una cooperativa es poden defensar els drets d’un col·lectiu tot sovint feble i menys
tingut que és qui més fa pel manteniment i sostenibilitat de la terra.
Amb aquest Butlletí, volem apropar tot el que fa Coselva per complir amb els objectius que
he exposat, pel que serà un molt bon mitjà per mantenir-vos informats.
Confiem que rebrà una bona acollida
Pere Ferré
Director General de Coselva
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LA BOTIGA ONLINE DE COSELVA:
UNA PORTA AL MÓN, TAMBÉ
PER ALS SOCIS

Visita la nostra
botiga Online

Des de fa anys la botiga online de Coselva no para de créixer.
Cada any s’incrementen les comandes i s’amplien els mercats
en els que venem. Això ens ha permès obrir camins i superar
fronteres. Creiem que els socis de Coselva heu de ser usuaris
d’aquest servei i alhora donar-lo a conèixer a familiars, amics i
empreses. Us convidem a ser prescriptors de la nostra botiga
online! Visiteu-la i compreu el que produïm i elaborem.
www.coselva.com

TRES AGROBOTIGUES AMB UN GRAN VENTALL DE
PRODUCTES PROPIS I COOPERATIUS
Coselva disposa de tres agrobotigues: La Selva, Castellvell i l’Aleixar. En aquestes hi
trobaràs tots els productes que elaborem i d’altres d’origen cooperatiui ecològic. Fem un tast
d’allò que oferim:

Avellana i ametlla
torrada i crua

Vins locals i àmplia gamma
d'altres vins de proximitat

Nous i nous sense
closca

Productes de comerç just

Altres fruits secs (prunes,
panses, fastucs, figues..)
Oli d'oliva verge d'ANTARA i
1904 de Castellvell
Cosmètica natural

Licor d’avellana: L’esperit de la
Selva

Productes
socis

directes

dels

Molts d’aquests productes són idonis per a
poder fer regals o lots per un gran nombre
d’ocasions en el nostre dia a dia: batejos,
comunions, casaments, celebracions en
general, lots de nadal, regals empresa.
Comprant aquests presents a les nostres
agrobotigues
promous
els
nostres
productes sans i saludables.
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BOTIGA DE SUBMINISTRES: QUALITAT I SERVEI AMB
DESCOMPTES PER ALS SOCIS
Els socis tenen diferents descomptes en les seves compres a la botiga de subministres.
L’àmplia gamma de productes que oferim cobreixen un gran nombre de necessitats per les
nostres finques i les nostres llars:

Bricolatge

Piscines

EPIs

Mascotes

Productes
de la llar

Vestuari

Jardineria

Maquinària

Accesoris
rec

Fitosanitaris
i adobs

L'ADV DE COSELVA
L’Agrupació de Defensa Vegetal de Coselva vol ser sempre una referència per al soci
entermes de Sanitat Vegetal, tràmits varis, assessorament a nivell de camp i qualsevol altre
consulta que se’ns faci arribar.
Des de l’assessorament en matèria de plagues i malalties (incloent-hi visites a finques,
recomanació i planificació de tractaments i avisos fitosanitaris) fins a l’elaboració de plans
d’abonat (tant orgànics com minerals) la nostra intenció és donar per sobre de tot un bon
servei al soci. Seguint en aquesta línia, també oferim el servei de tècnics en producció
integrada, podent així certificar la vostra producció amb aquest distintiu de qualitat i bones
pràctiques.
Per tal d’adaptar-nos als nou temps que venen, l’ADV de Coselva col·laboraamb altres ADVs
del territori, amb l’Institut de Recerca i Tecnologia Agrària i amb el propi Departament
d’Acció

Climàtica,

Alimentació

i

Agenda

Rural

de

Catalunya

(antic

Departament

d’Agricultura) per tal de realitzar assajos i així poder donar resposta a les futures
problemàtiques a nivell de plagues i malalties.
Més enllà d’això, també oferim serveis relacionats amb tràmits amb l’Agència Catalana de
l’Aigua (ACA), renovacióde carnets fitosanitaris, inscripcions de maquinàriaal Registre
Oficial de Maquinària Agrícola (ROMA), entre d’altres.
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EL NOU MOLI D’OLI:
UNA GRAN OBRA PER UNS NOUS TEMPS
El projecte del nou molí d’oli que s’està construint i que té previst es finalitzi per a la
propera campanya s’ha de situar en el context d’allò que feia falta als socis per a poder
disposar d’unes instal·lacions que no solament complissin amb les exigents mesures
sanitàries i mediambientals, sinó també en la urgència de disposar d’un molí que ens
permeti oferir més qualitat i una gamma més àmplia de productes per als clients nacionals i
internacionals. Amb el nou molí el soci tindrà més facilitats a l’hora de descarregar,
s’evitarà entrar al casc urbà de la Selva i el procés serà en general molt més àgil i dinàmic

Inici de les obres al Gener

Estat actual de les obres

SISTEMES DE REC I IMPERMEABILITZACIONS: PER ALS
SOCIS I EL MERCAT EN GENERAL
La nostra secció de tubs i basses compta amb una gran experiènciai ofereix un servei d’alta
qualitat que ens ha posicionat com un referent. No dubteu en demanar-nos informació de
les necessitats que tingueu. Us oferim: estudis i instal·lacions de sistemes de rec, bombeig,
impermeabilitzacions de basses i impermeabilitzacions d’obres en general.
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MAS DEL VICTOR, UN ESPAI PER L’EXPERIMENTACIÓ I EL
SERVEI AL SOCI
El Mas del Víctor s’ha convertiten un referent per cultius experimentals que són un important
valor afegit per als socis. És de destacar la col·laboració que es manté amb l’IRTA per
avançar en la millora de les varietats de l’avellaner, tant per desenvolupar tècniques més
eficients per esporgar com per incrementar la producció del planter. El Mas del Víctor és un
espai privilegiat per celebrar actes per als socis, i amb la construcció del nou molí d’oli
augmentarà la seva capacitat com a centre neuràlgic de serveis. Cal recordar que Coselva
organitza visites per als socis i també per a col·lectius interessats (col·legis, empreses…)
per tal de donar a conèixer les diferents activitats que s’hi realitzen.

SERVEIS D’ASSESSORAMENT AGRARI: CONFECCIÓ I
TRAMITACIÓ DUN I DAN
Des de Coselva elaborem la confecció i/o tramitació de la DUN – Declaració Única de
Conreu- de la seva explotació així com , si s’escau, l’ajudem a sol·licitarajuts del FEGA (ja
sigui pagament Bàsic, Verd, Fruita Seca , Mesures Agroambientals del CGE) – regulats pel
Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca
Així mateix realitzem la confecciói/o tramitació de la DAN – DeclaracióAnual de Nitrogenper tal de controlar els nitrats a les explotacions agràries, segons requeriment del
Departament.
Aquest servei es complementa amb el seguiment i controls dels expedients presentats pels
diferents ajuts demanats, preparació i presentació d’al·legacions i recursos a l’administració
en cas d’haver-hi resolucions denegatòries.
Els preus que oferim als socis son molt competitius i els hi facilitem la càrrega administrativa
tant de la presentació com del lliurament de la documentació.
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LA SECCIÓ DE CRÈDIT
Amb l’objectiu de potenciar la secció i oferir millors productes financers als socis, el passat
mes de febrer vam treureuna línia de préstecs personalsa 20 anys a un tipus variable de
l’euríbor més 275 punts bàsics revisable anualment (actualment quedaria per un 2,76%). És
un tipus molt competitiu i la seva finalitat és exclusivament la compra de finques rústiques.
Aquesta iniciativa ha de servir per estimular la compra de finques rústiques de més extensió
i seguir ajudant als socis a poder obtenir recursos en l’explotació dels terrenys agrícoles.
Recordeu també que podeu veure tots els saldos, moviments i fer transferències a través de
la PLATAFORMA (https://coselva.com/ a servei soci), així com poder visualitzar les factures
de compra i les liquidacions de les collites. Només cal que ens demaneu, en persona, a les
oficines de l’entitat les claus per poder operar.

ELOI CAVALLÉ, HISTÒRIA VIVA DE LA PAGESIA SELVATANA
Entrevistar a Eloi Cavallé i Llauradó ha estat un
autèntic plaer. Una pagès selvatà, de 95 anys, que ha
treballat la terra durant 73 anys, gairebé tres quarts de
segle! Eloi Cavallé, descendent de l’Albiol (vidu de
Leocàdia Fonts Masdeu, dos fills i dos nets), de nissaga
també pagesa, personifica el que molts pagesos han
hagut de fer per tirar endavant la seva família: dedicar
moltes hores al tros, complementant-ho amb altres
activitats laborals, com és aquest cas, ja que el nostre
protagonista va treballar també en el sector de la
construcció, en l’explotació forestal i en l’avicultura
(inclosa una estada a Valladolid i a Burgos de Osma
durant un any). I a més encara va tenir temps per ser
tresorer de la Cooperativa, primer tinent alcalde i presidentdel Casino.
L’Eloi Cavallé és el soci més antic de Coselva. Teníem clar que el primer número del Butlletí
havia de tenir un record especial per aquesta figura entranyable. Compleix amb aquest perfil
tant propi de casa nostra: un pagès responsable, socialment participatiu i que fins que la
salut li va permetre va anar al tros cada dia, fins als 87 anys.
Amb ell volem personificar aquest petit homenatge a la pagesia selvatana que no és altra
cosa que una de les pàgines més vibrants,importants i merescudes de la nostra història. Per
molts anys Eloi!!!
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FINESTRA CASTELLVELL
Després de 118 anys d’història conjunta amb el poble,
la Cooperativa de Castellvell, a fi de continuar amb
les

tasques

de

suport

als

pagesos,

s’integrarà

plenament a COSELVA. Aquesta unió farà que els
socis de la Cooperativa de Castellvell en siguin part i
junts treguin profit de tota la solidesa i magnitud d’un
projecte molt més gran que ha anat creixent a mesura
que ha millorat la comercialització, la gestió comuna i
cooperativitzada

de

les

noves

instal·lacions.

En

aquest espai del butlletí informarem sobre el mes
significatiu que passi a COSELVA Castellvell. Iniciem
el camí junts agraint la feina als pagesos que ens han
dut fins aquí i invitant-vos a conèixer el nostre poble.

FINESTRA L'ALEIXAR
Ja fa tres anys que ens vàrem unir a Coselva. N’estem molt satisfets. Els socis de l’Aleixar
ens sentim representats dins la gran massa de socis de la Selva i pobles adherits. Junts som
més forts i estem obtenint més serveis, i sobretot ens beneficiem d’un preu de l’avellana i de
l’oli superior al que abans percebíem. Volem agrair aquesta oportunitat que se’ns dona de
poder expressar la nostra veu des d’aquest nou butlletí. Us informarem. Per molts anys el
puguem gaudir!

Coselva creix, però el nostre objectiu és que també amb ella
creixin les persones amb generositat i visió compartida, no perdent
mai les nostres arrels, per que el nostre Cooperativisme uneix per
definició.

www.coselva.com
SEGUEIX-NOS A:
@coselva

