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ARA MÉS QUE MAI, SOM
#MOTORCOOPERATIU

La crisi sanitària causada per la Covid-19 obliga el
Grup Cooperatiu a adaptar en un temps rècord el
procés productiu a la nova situació. Fruits de Ponent
ha posat en marxa les mesures necessàries per garantir la seguretat dels socis, els treballadors, els clients
i els proveïdors. Ho fa per coherència amb la seva
política empresarial, que sempre ha prioritzat la salut
de les persones davant de qualsevol altres interès.
L’objectiu del Grup és seguir oferint aliments de qualitat a la població i, a la vegada, garantir la viabilitat
i el futur de l’activitat agrícola dels socis. Per aquest
motiu, ha invertit, des de l’inici del confinament, en
esforços econòmics i humans per aconseguir-ho.
Fruits de Ponent s’ha preparat de manera adequada
per afrontar aquesta crisi amb l’experiència cooperativista adquirida al llarg de la seva història.
Ara més que mai el Grup defensa valors #cooperatius
com la solidaritat, l’esforç i la transparència, perquè,
ara més que mai, som #MOTORCOOPERATIU.
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ENCAREM LA
CAMPANYA SOTA
EL LEMA “MÁS
DIFÍCIL TODAVÍA”

JOSEP PRESSEGUER I GENÉ
DIRECTOR GENERAL

S’HAN DE TENIR
EN COMPTE ELS
REQUERIMENTS
SANITARIS

S

i no n’hi havia prou amb
tot el que hem anat vivim des de l’any 2014,
ara ens preparem per al
triple salt mortal sense xarxa.
Els auguris ens fan pensar en
una campanya de difícil gestió,
tant al camp com a la central, i
amb incerteses des del punt de
vista de la comercialització.
Si bé és cert que sembla que la
producció pot quedar curta respecte a un any normal, queda
el dubte si la manca de
disponibilitat de producte afectarà de manera decisiva el preu
de venda, almenys si
ho farà en els preus
de venda en origen. Ja
fa massa temps que la
regla que regeix la correlació entre l’oferta i la
demanda sembla que
tingui una excepcionalitat: el nostre sector. Tanmateix, tard o
d’hora, si les previsions
que comencen a voltar per la
zona es confirmen, alguna cosa
s’haurà de moure al mercat. Ja
ho veurem...
D’altra banda, sempre ens queda la millora en la gestió del
producte que pot suposar una
situació de menys producció al
camp i una millor feina a la cen-

tral aigües avall. S’ha de tenir en
compte, evidentment, els més
amplis requeriments sanitaris
que tots plegats tindrem i que
repercutiran en els costos de
cadascú.
Dit això, us volem fer partícips
d’una reflexió que aquestes setmanes ens ronda molt pel pensament. Es tracta de fer-nos entendre i que es produeixi una
comunió d’interessos total entre

L’ESFORÇ QUE
FACIN ELS UNS
REPERCUTIRÀ D’UNA
MANERA DECISIVA
EN ELS RESULTATS
DELS ALTRES
la base social del Grup Cooperatiu i la seva estructura, tant de
govern com professional.
Aquest any, l’esforç que facin els
uns repercutirà d’una manera
decisiva en els resultats dels altres, i a la inversa. Ras i curt,
aquesta campanya hem de ser
més motor cooperatiu que mai.
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FRUITS DE PONENT
MANTÉ L’ACTIVITAT
PRODUCTIVA ADAPTADA
ALS REQUISITS CONTRA
LA COVID-19
Entre les mesures adoptades, figura la creació
d’un equip de crisi per a
la Covid-19 format per
la Direcció i els diferents
departaments de la casa.
L’equip activa els protocols
i les accions recomanades i
obligades per les diferents
autoritats sanitàries.
En l’àmbit del camp, s’ha
establert un Pla de Protecció i Seguretat per als
Treballadors, als quals se’ls
ha facilitat equips de protecció individual (EPI). El
Grup ha revisat el circuit
intern de flux de persones
perquè es preservin les
distàncies mínimes entre
elles i que tothom disposi
de les mesures higièniques

de protecció. La Central de
Confecció s’ha dotat de
nous equips de protecció,
com mampares i equips de
desinfecció dels diferents
espais.
Fruits de Ponent garanteix
plenament el funcionament i sobretot la seguretat dels agents corresponents i continua oferint un
producte alimentari saludable i de màxima qualitat
als consumidors.
AGROBOTIGUES I SUBMINISTRAMENTS, A
PLE RENDIMENT

Els serveis essencials del
Grup (agrobotigues, subministraments per a agricultors, repartiment de
gasoil a domicili, etc.) han
funcionat des de l’inici del
confinament. Això ha estat possible per una nova
planificació dels torns i els
horaris, entre d’altres. Fins
i tot, l’Agrobotiga d’Alcanó ha posat en marxa un
servei a domicili per a la
gent gran, i la d’Alcarràs
compta amb una pàgina
web de venda on line per
a diferents productes (oli,
almívars, etc.). Pel que fa a
les seccions de subministraments, el Departament
d’Assistència a Socis ha
mantingut l’activitat amb
mesures de protecció per
al personal i els socis.
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INSTAL·LACIÓ DE
PLAQUES SOLARS
A LA CENTRAL
DE CONFECCIÓ DE
FRUITS DE PONENT
A ALCARRÀS
EL COMPROMÍS PER AL
DESENVOLUPAMENT
SOSTENIBLE, UN DELS TRETS
IDENTIFICATIUS DEL GRUP
Fruits de Ponent implementa un sistema de plaques solars a la Central
de Confecció, situada a
Alcarràs, que permetrà a
l’empresa autoabastir-se
amb energia renovable
i destinar-ne els excedents als seus socis. El
Grup, compromès amb
l’eficiència energètica i
la reducció d’emissions
contaminants, preveu
que aquesta acció deixarà
de generar anualment un
total de 273 tones de CO2
a l’atmosfera.

La instal·lació consta de
3.900 panells que subministraran 1.740 MW/h a
l’any d’energia verda, xifra que representa entre
un 46 i un 57% de l’energia elèctrica consumida
anualment a la central,
on es confecciona tota
la fruita que produeix el
Grup.
La producció d’energia
renovable serà excedentària alguna època de
l’any, mentre que en altres
caldrà utilitzar també la
convencional. Fruits de

Ponent vol instal·lar
plaques fotovoltaiques
en altres seus, com, per
exemple, a Alcanó.
La sostenibilitat és un
dels principals eixos de
la identitat del grup cooperatiu Fruits de Ponent.
Les accions de sostenibilitat que posa en marxa
l’empresa estan en la línia
dels Objectius de Desenvolupament Sostenible
marcats el 2015 per les
Nacions Unides (ODS),
dels quals el grup Fruits
de Ponent és soci signa-

tari.
ALTRES INDICADORS SOSTENIBLES
L’ús de materials com el
cartró o el plàstic s’ha
reduït substancialment,
segons la Memòria de
sostenibilitat de la passada campanya.
La reducció del cartró
ha estat de 33.000 kg i
la del plàstic, de 30.000.
A més, es preveu que la
propera campanya part
del material utilitzat en
la confecció de la fruita
sigui reciclable.
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Fruits de Ponent,
exemple de bones
pràctiques per
als empresaris
catalans

FEPIME, la patronal de la petita i mitjana empresa
de Catalunya, ha inclòs algunes de les accions sostenibles de Fruits de Ponent en la seva Guia per a
l’empresariat català. La presentació de la guia va
tenir lloc a la seu de Foment del Treball davant un
auditori d’empresaris de diferents sectors.
El director general del Grup, Josep Presseguer, va
presentar en l’acte les mesures que l’empresa agroalimentària aplica al camp, com, per exemple, la
reducció de l’aigua i el seu reaprofitament, i a la
central, com instal·lació de plaques fotovoltaiques,
pla d’igualtat i lluita contra el malbaratament alimentari. Fruits de Ponent fa anys que construeix un
ecosistema propi basat a donar servei als seus socis i
a créixer de manera coherent perquè l’activitat sigui
rendible, segons Presseguer.
D’altra banda, Fruits de Ponent va participar com a
ponent en la jornada L’Agenda 2030 en l’àmbit local.
Eines i aliances, organitzada pel Consell de Relacions Laborals. També hi van assistir altres empreses
de Lleida, com Mahou-San Miguel, PlusFresc, Sorigué o BBiosca.

FRUITS DE PONENT
DONA SUCS DE FRUITA
A HOSPITALS DE
LLEIDA COM A MOSTRA
D’AGRAÏMENT AL
PERSONAL SANITARI
El grup Fruits de Ponent ha fet donació de
sucs de fruita naturals OKI Juice a l’Hospital
Universitari Arnau de Vilanova i a l’Hospital Universitari de Santa Maria de Lleida
per agrair i solidaritzar-se amb la tasca dels
professionals sanitaris que fan front a la pandèmia.
En aquesta mateixa línia, l’Agrobotiga d’Al-

carràs, que forma part del Grup, també
col·labora amb el Banc d’Aliments i amb el
Servei de Repartiment d’Aliments d’Alcarràs.
L’Agrobotiga lliura verdura, fruita de temporada i sucs naturals a diversos veïns i veïnes
d’aquesta població.
Aquesta col·laboració forma part dels nombrosos projectes cooperatius que desenvolu-

pa Fruits de Ponent i que reiteren els principis
solidaris de la seva fundació i el seu objectiu
de vetllar pel benestar i la salut de les persones.
A més, el grup també forma part de la xarxa d’empreses que treballen en la línia dels
Objectius de Desenvolupament Sostenible
(ODS).

Projecte
“Amb tu”
La Fundació de Fruits
de Ponent va presentar
a l’Hospital Universitari
Arnau de Vilanova el
projecte Amb tu, juntament amb l’Associació
Catalana contra el Càncer a Lleida i els serveis
d’Oncologia de l’hospital.
La iniciativa consisteix a
col·locar a les consultes
un carret saludable amb
fruita de temporada i
sucs naturals OKI Juice,
sense sucres afegits.
El projecte Amb tu beneficiarà de forma directa
250 pacients a l’any.
L’objectiu és seguir amb
la línia d’humanització
que ha posat en marxa
l’hospital per millorar
l’experiència de pacients,
familiars i professionals.
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FRUITS DE
PONENT
S’ADHEREIX A
LA CAMPANYA
“ESTE PAÍS LO
ALIMENTAMOS
UNIDOS”
Fruits de Ponent s’uneix
a la iniciativa Este país
lo alimentamos unidos,
promoguda per la revista Mercados, que vol
reconèixer l’esforç dels
professionals que formen la cadena alimentària durant aquests
temps de crisi sanitària.
El Grup Cooperatiu,
juntament amb altres
empreses del sector, vol
visibilitzar l’enorme labor que realitza el sector agroalimentari i la
cadena de valor, que fan
possible el proveïment
de fruita i verdura a tots
els supermercats d’arreu
del territori.
El Grup, amb la iniciativa Este país lo alimentamos unidos, també treu
a la llum la gran tasca
que fan els seus socis
pagesos i l’equip humà,
que continuen treballant en dies difícils per
garantir el desenvolupament dels serveis
essencials de Fruits de
Ponent.

DISTINTIU D’EMPRESA
SOLIDÀRIA 2020 DE
L’AJUNTAMENT DE LLEIDA
A FRUITS DE PONENT
L’alcalde de Lleida, Miquel Pueyo,
va lliurar el 20 de febrer el distintiu d’Empresa Solidària 2020
a Fruits de Ponent per la seva
gran tasca de col·laboració amb
associacions i projectes solidaris.
L’Associació Contra el Càncer de

Lleida havia proposat atorgar
aquest guardó de l’Ajuntament
de Lleida al Grup Cooperatiu.
La Cooperativa col·labora amb
l’associació en diversos projectes
per difondre els hàbits saludables, i també en accions solidàri-

es, com la més recent, que ofereix
fruita dels socis del Grup Cooperatiu als pacients oncològics de
l’Hospital Arnau de Vilanova de
Lleida.
La 8a edició dels premis Empresa
Solidària, lliurats coincidint amb

SUPORT UN ANY MÉS A LA
INVESTIGACIÓ BIOMÈDICA A LLEIDA
Fruits de Ponent ha renovat el conveni amb l’Institut de Recerca Biomèdica
de Lleida (IRBLleida) per
ajudar en la tasca d’investigació mèdica i buscar
noves fórmules que difonguin els valors saludables de la fruita entre
la població.
La Fundació del Grup
col·labora des de fa anys
amb aquest institut, que
promou la recerca clínica
i compta amb grups d’in-

vestigació per a malalties com l’Alzheimer o el
càncer, i amb l’objectiu
de difondre l’alimentació
saludable. El president de
Fruits de Ponent, Sebastià
Escarp, i el responsable de
Promoció de l’IRBLleida,
Josep Maria Bosch, han
signat el nou contracte.
Precissament l’IRB Lleida
està portant a terme una
investigació per tal de
trobar una vacuna contra
el Covid-19.

la celebració del Dia Mundial
de la Justícia Social, remarquen
l’atenció i l’especial sensibilitat
social d’empreses com Fruits de
Ponent, que mitjançant accions i
l’aportació del seu suport ajuden
diferents entitats solidàries.

Col·laboració amb
l’Associació de Familiars
de Malalts d’Alzheimer
d’Alcarràs
La Fundació Fruits de Ponent ha reafirmat el seu conveni de col·laboració amb l’Associació de Familiars
de Malalts d’Alzheimer i altres demències d’Alcarràs
(AFALCA). L’entitat s’encarrega d’atendre cada tarda
les persones grans amb aquest tipus de patologia mitjançant activitats i tallers.
La fundació ha ratificat el conveni de col·laboració
a través del qual aporta tots els dies de l’any el berenar, a base de fruita de temporada, per als usuaris. El
president del grup, Sebastià Escarp, i el sotspresident,
Pere Nadal, acompanyats de l’alcalde d’Alcarràs, Manel Ezquerra, i de les regidores Esther Ibars i Dolors
Gòdia, van visitar el local de l’entitat.
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FRUIT LOGISTICA DE
BERLÍN, L’EPICENTRE DE
L’ACTIVITAT COMERCIAL
DEL GRUP
KYLATT, L’OLI DE
QUALITAT DEL
MOLÍ D’ALCANÓ
IDEAL PER A L’ALTA
GASTRONOMIA

El Grup Cooperatiu Fruits de Ponent
valora positivament la seva participació a la fira internacional de fruita
i hortalisses Fruit Logistica, celebrada els dies 5, 6 i 7 de febrer a Berlín.
En aquesta edició, l’equip professional va atendre clients i públic d’arreu
del món interessats en el seu catàleg
comercial de fruita de pinyol i de
llavor i altres productes alimentaris
elaborats, com els sucs OKI Juice i
l’oli verge extra.
Fruits de Ponent va disposar d’un estand de 64 metres quadrats situat en
un dels pavellons internacionals i a
prop d’empreses provinents de França, Alemanya i el Regne Unit, entre
altres països. La consellera d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, Teresa
Jordà, va visitar l’estand del Grup, on
es va reunir amb la presidència, el
consell rector i la direcció general de
la Cooperativa. Davant la greu crisi
que pateix el sector, Jordà es va posar
a disposició de Fruits de Ponent per
treballar en propostes conjuntes que
puguin generar dinàmiques de millora de cara a la propera campanya.
El Brexit i la sostenibilitat en els diferents processos de producció van
ser motiu de debat en les diferents
jornades que es van celebrar a la fira.

Kylatt és el nou oli verge extra de categoria superior resultat de la fusió de la millor selecció d’olives arbequines dels
camps d’Alcanó, l’expertesa dels tècnics del Molí d’Alcanó,
tècnics especialitzats de l’IRTA i la passió per la gastronomia de l’equip del xef del restaurant Hisop, de Barcelona,
que compta amb una estrella Michelin.
Aquest restaurant va acollir el 16 de gener la presentació, a càrrec del cuiner Oriol Ivern, del nou producte del
grup cooperatiu Fruits de Ponent. El xef ha format part
d’aquest projecte des del primer moment de l’elaboració
de Kylatt, i hi ha aportat la seva experiència en alta gastronomia. L’oli “és afruitat verd, en boca és picant, amb un
gust amarg i dolç equilibrat. Les seves aromes recorden
l’herba tallada, notes d’ametlló o fonoll o nou verda, o
de verdures de fulla”, segons l’anàlisi del panell de tast.
El projecte Kylatt sorgeix de l’exportació de l’oli a mercats
europeus de països que donen un gran valor a aquest
producte. Precisament, el mateix xef té un restaurant a
Estocolm, un dels indrets on també es posarà a la venda
Kylatt. El nou producte també ha estat present a la Fira
de l’Oli de les Borges Blanques i a la fira internacional de
fruita i hortalisses Fruit Logistica de Berlín.
La propera campanya es crearà L’experiència Kylatt, una
iniciativa perquè les persones que comprin l’oli puguin
visitar els camps on es recol·lecten les olives o siguin els
primers a tastar el nou oli maridant-lo amb plats de l’alta
cuina.
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la qualitat
acreditada

,
EXCEL·LENCIA

SEGURETAT

QUALITAT
COMPROMÍS
TRANSPARÈNCIA

La sèrie de normes International Standarization Organization (ISO) és un conjunt de normatives internacionals publicades per l’Organització Internacional de Normalització
que inclou la Norma ISO 9001:2015. És la base del sistema
de gestió de la qualitat (SGC). Se centra en els elements de la
gestió de la qualitat de l’empresa per tenir un sistema efectiu
que li permeti administrar i millorar la qualitat dels seus
productes o serveis.

GRASP és l’abreviatura de GLOBAL GAP - Risk Assessmenton Social Practices (“Avaluació de Riscos en les Pràctiques
Socials”), i es un mòdul voluntari addicional desenvolupat
per GLOBAL GAP per avaluar les practiques socials a l’explotació. Aborda temes específics relatius a la salut, la seguretat
i el benestar dels treballadors. El mòdul GRASP és una eina
que ajuda els productors a demostrar el seu compliment amb
la legislació laboral internacional i nacional.

La norma ISO 14001:2015 estableix un sistema de gestió
ambiental efectiu. Permet a les empreses demostrar el seu
compromís amb el medi ambient a través de la gestió dels
riscos mediambientals associats a l’activitat desenvolupada.
Identifica requisits per a una gestió eficaç del risc i pren en
consideració la prevenció i la protecció del medi ambient, la
conformitat legal i les necessitats socioeconòmiques.

La norma de Producció Integrada (PI), de vegades anomenada Agricultura Integrada, és un sistema de producció agrària que utilitza pràctiques compatibles amb la protecció i la
millora del medi ambient, els recursos naturals, la diversitat
genètica i la conservació del sòl i el paisatge. La Producció
Integrada es pot definir com un sistema agrícola de producció d’aliments de qualitat mitjançant mètodes respectuosos
amb la salut humana i el medi ambient, minimitzant l’ús de
productes agroquímics, optimitzant els mètodes de producció i disminuint els residus.

La norma International Food Standard (IFS) està reconeguda
per la Global Food Safety Initiative (GFSI). És un sistema de
seguretat dels aliments promogut per l’associació de distribuïdors d’Alemanya, França i Itàlia. La norma està dissenyada
específicament per a la indústria alimentària i inclou requisits
d’alts estàndards en qualitat i seguretat alimentàries.
La norma BRC és un estàndard mundial per a la seguretat
dels aliments. Va ser creada amb la doble finalitat d’assegurar
el compliment dels proveïdors i proporcionar als minoristes
una eina amb la qual es poguessin garantir la qualitat i la
seguretat dels productes alimentaris que comercialitzen. En
l’actualitat, la norma BRC és coneguda i utilitzada a escala
mundial.
La norma SGE21 (aspectes ambientals, socials i de bon govern) és la primera norma europea que permet implantar,
auditar i certificar un sistema de gestió ètica i socialment
responsable. Constitueix una eina clau per a la integració
dels aspectes ambientals, socials i de bon govern en la gestió
d’empreses i organitzacions de tot tipus.
GLOBAL GAP és la norma amb reconeixement internacional
per a la producció agropecuària. L’objectiu és aconseguir una
producció segura i sostenible amb la finalitat de beneficiar
productors, minoristes i consumidors a tot el món. Comprèn
el procés de producció del producte certificat i les activitats
agropecuàries subsegüents fins al moment en què el producte
es retira de l’explotació. Així mateix, defineix els elements per
a unes bones pràctiques agrícoles (BPA).

La DOP Pera de Lleida protegeix els fruits de l’espècie Pyruscommunis L. de les varietats llimonera, blanquilla i conference pertanyents a les categories de qualitat extra i primera
destinades a consum en fresc. Las característiques específiques i diferencials de les peres amb Denominació de Origen
Protegida Pera de Lleida són la sensació de dolçor, la seva
forma més arrodonida, la coloració de l’epidermis i el tipus
de russeting en el cas de la varietat conference.
La certificació ecològica és una garantia que els productes
han estat produïts o elaborats seguint les normes de l’agricultura ecològica, i que han estat controlats en tot el procés de
producció, elaboració, envasament i comercialització.

