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OFERTA DE PRODUCCIONS
DE TARDOR I HIVERN
Fruits de Ponent Grup Cooperatiu augmenta
la diversificació dels seus productes mitjançant l’estratègia comercial La Bona Fruita, ara
365 dies.
A banda de la fruita d’os, que es comercialitza
des del mayo fins al setembre, l’oferta de la
Cooperativa inclou ara produccions de tardor

i hivern.
Aixi, Fruits de Ponent comercialitzarà pomes (Golden, Roja i Fuji), peres (Blanquilla
y Conferència), caquis (Persimon), magranes
(Wondelful) i kiwis (Hayward).
S’afegiran a la fruita les ametlles i l’oli d’oliva verge elaborat al molí de Alcanó, en plena

zona de la DO Les Garrigues.
L’objectiu de Fruits de Ponent és satisfer les
demandes dels seus clients i guanyar noves
vendes per a les seves producció. El Grup treballa en aquesta estratègia des de fa dos anys
i espera fer un salt en competitivitat amb la
seva implantació.
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“ALLEGRO, MA NON TROPPO”
JOSEP PRESSEGUER GENÉ

A aquestes altures de la campanya podem afirmar que hi
ha opinions de tots els colors.
Tanmateix, creiem que tant els
optimistes com els pessimistes es poden veure reflectits en
aquest estiu.
Anem a pams. Pintava una
campanya més curta que la
passada, sense gaires solapaments amb altres zones de
producció i amb una possibilitat certa de fer negoci. Els ini-

DIRECTOR GENERAL

cis no han estat gaire a l’altura
de les expectatives creades, si
tenim en compte les gelades
de finals de primavera i una
calamarsada desigual que va
enrarir la qualitat general del
producte.
Quan van entrar els volums
importants, no va sorgir la tradicional tibantor dels preus a
la baixa. Per contra, va aparèixer una estabilitat sense gaires
eufòries, a excepció d’alguna

EL DIA A DIA
CONTINUA
ARA 365
DIES A L’ANY

espècie, que es fa monòtona
fins a l’acabament de campanya. La linealitat en els preus
quasi fa pensar més en algun
instrument aliè als mercats
que en el comportament propi
de l’oferta i la demanda. Tota
la campanya sense grans dosis
d’estocatge i sense ningú a la
porta desesperat per obtenir
més producte. Ens queda ara
la sensació d’haver viscut una
campanya en la qual les expectatives ens feien volar molt alt,
mentre que la realitat del mercat ens ha mantingut a prop
de terra. Però, també tenim la
sensació que no ha estat del tot
dolenta, i que possiblement els
preus de les liquidacions donin oxigen a una massa social
prou ofegada per les darreres
campanyes.
L’ampolla mig buida o mig
plena... al desembre parlarem
amb coneixement de causa i
amb els números a la mà.
En qualsevol cas, s’acaba la
campanya, però el dia a dia a
Fruits de Ponent continua, i
ara amb La Bona Fruita els 365
dies de l’any. El motor continua
rugint, ni al ralentí ni en primera, ja que la nostra voluntat
és continuar amb velocitat de
creuer.
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LA BONA FRUITA,
ARA 365 DIES
FRUITS DE PONENT REFORÇA EL CALENDARI VARIETAL I
APOSTA PER LA DIVERSIFICACIÓ DE LA PRODUCCIÓ

Fruits de Ponent intensifica la diversificació de
productes durant tot l’any
per satisfer les demandes
dels seus clients i aconseguir nous compradors.
Es tracta del concepte La
Bona Fruita, ara 365 dies,
un eslògan que resumeix
aquesta estratègia comercial, en què es treballa des
dels darrers dos anys.
La coneguda secció de
fruita d’os, que inclou
préssec de carn blanca i
roja, nectarina blanca i
roja, OKI o paraguaià i
platerina, es concentra
els mesos d’estiu, de maig
a setembre, i el Grup Cooperatiu lidera la UE en
aquest sector productiu
pel que fa a volum i comercialització. Ara, als
productes d’estiu se sumen les produccions de
tardor i d’hivern, com
les pomes Golden, Roja i
Fuji, la pera Blanquilla i
Conferència, el caqui Persimon, la magrana Wonderful i el kiwi Hayward.

Cal afegir-hi les ametlles
i l’oli d’oliva verge extra,
que aquesta campanya
impulsarà el Grup des
del molí d’Alcanó, situat
a la zona de la DO Les
Garrigues.

ENGUANY, LLEUGERAMENT MÉS
OPTIMISTES QUE AL 2015
La campanya de fruita d’aquest estiu finalitza amb unes perspectives
lleugerament més optimistes que
en l’anterior, malgrat que encara és
prematur parlar d’una recuperació
i una estabilitat de preus. El Grup
Cooperatiu finalitza aquesta cam-

panya amb un volum d’uns 60 milions de quilograms de fruita d’os,
i se situa, un any més, al capdavant
de companyies líders en aquestes
varietats fructícoles.
La campanya ha estat marcada,
inicialment, per les temperatu-

res de la passada primavera, que
van provocar el retard de la collita. Això no obstant, no hi hagut
solapament amb altres zones, i la
meteorologia favorable de l’estiu
ha propiciat un consum continuat
per part del consumidor.

ALS
PRODUCTES
D’ESTIU SE
SUMEN ELS
DE TARDOR
I DE HIVERN
Aquests productes reforcen el calendari varietal
de Fruits de Ponent durant els 365 dies de l’any,
i això referma l’aposta de
la companyia per la diversificació i per adaptar-se a
les noves necessitats dels
mercats i fer un salt en
productivitat i en competitivitat.
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PRESENTADA LA CAMPANYA
DE CONSUM DE FRUITA DE
PRODUCCIÓ INTEGRADA 2016
AMB LA PARTICIPACIÓ DE REPRESENTANTS DEL GRUP
COOPERATIU, QUE COMPTA AMB AQUEST DISTINTIU
El president de Fruits de
Ponent, Sebastià Escarp;
el director general, Josep
Presseguer; el director
comercial, Robert Perucho, i el secretari de la
Junta del Consell Rector
de la Producció Integrada
i soci de Fruits de Ponent,
Antoni Escarp, van participar en la presentació de
la nova campanya de consum de fruita de Producció Integrada (PI) 2016.
La consellera del DARP,
Meritxell Serret, va presidir l’acte, al qual van
assistir també el president del Consell Català
de la PI, Eliseu Muní; el
director de Carrefour del
Midi Pyrénées, Antonio
Díaz; representants de
Plusfresc, i representants
de cooperatives, així
com empreses del sector

Per part de Fruits de
Ponent, Antoni Escarp,
el quart per la dreta.
fruiter i certificadores.
La presentació va tenir
lloc al Palau de Margalef
(Torregrossa).
La campanya consisteix

en degustacions en 36
centres distribuïts per tot
Catalunya, concretament
en 20 centres Carrefour,
10 centres Plusfresc, 2

Coaliment, 2 Casa Pairal i
2 Can Torreta. La durada
prevista és de sis mesos i
es desenvolupa els divendres a la tarda i els dissab-

tes al matí per aprofitar el
punt fort de compra per
part dels consumidors. La
campanya se centra en la
fruita d’estiu per apropar

el producte de temporada
al consumidor.
Fruits de Ponent compta
amb el segell de la PI, ja
que segueix el procediment establert per produir i confeccionar la
fruita que comercialitza.
El segell, que simbolitza
una marieta, es pot veure
als diferents envasos de
fruita de Fruits de Ponent.
La PI és un sistema de
producció mitjançant
mètodes respectuosos
amb la salut humana i el
medi ambient, que respon a les demandes de
qualitat i seguretat en
els aliments que exigeixen els consumidors. La
qualitat i la seguretat dels
productes es garanteixen
mitjançant una certificació oficial.

JORNADA INFORMATIVA PER
A MITJANS DE COMUNICACIÓ
NACIONALS I INTERNACIONALS
Fruits de Ponent Grup Cooperatiu va organitzar a principis de juny una jornada (Media Day) per
als mitjans de comunicació nacionals i internacionals amb l’objectiu d’informar-los de primera
mà del recorregut de la fruita. Mitjans locals, però també d’internacionals provinents de França i
Anglaterra van assistir a la jornada. Primer van visitar una plantació de fruita d’os amb instal·lació
de xarxes antipedra. Posteriorment, van visitar la central de confecció per seguir el procés de la
fruita des que arriba fins a l’emmagatzematge abans de trametre-la al seu destí.

PROGRAMES ESPECIALS
DE TV PER INICIAR LA
CAMPANYA D’ESTIU
Lleida Televisió va emetre al juny un programa
especial de Lleida al Dia
des de la Central de Fruits

de Ponent amb motiu de
l’inici de la campanya de
la fruita d’os. La consellera d’Agricultura, Meritxell

Serret, va ser entrevista al
programa, que també va
comptar amb la presència
de Ramon Senmartí, di-

rector de Prodeca; Manel
Simon, d’Afrucat; Maria
Àngels Serra, experta en
Màrqueting, i Simó Alegre, per part de l’IRTA.
També, La Xarxa de TV
locals va emetre un especial de la fruita des
d’Alcarràs entrevistant
al president de Fruits de
Ponent, Sebastià Escarp i
parlant de la Cooperativa.
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FRUNATAR,
UN
PROJECTE
PER OBTENIR
AROMES
NATURALS
DE LA
FRUITA
Fruits de Ponent,
amb les empreses Indulleida i Robertet,
ha certificat aquest
estiu el projecte europeu Frunatar per
obtenir aromes naturals de les fruites.
El projecte utilitza
noves tecnologies i
estratègies de recuperació força innovadores. En el marc
d’un finançament
CDTI, el Grup Cooperatiu ha estudiat el
comportament postcollita d’un seguit de
varietats per utilitzar
les que millor s’adapten a les necessitats
de cada mercat.
El projecte Frunatar
es basa en la necessitat de la indústria
d’obtenir aromes de
fruita d’origen natural, no químiques,
per aplicar-les a aliments, sobretot a
les begudes. Això és
al fet que els consumidors cada vegada rebutgen més els
productes d’origen
químic.
En el cas del préssec,
no es coneixen els
compostos que donen lloc a les seves
sensacions aromàtiques, ja que són la
combinació d’una
gran quantitat de
molècules que fins
ara no es poden reproduir químicament.
La combinació de
tècniques agronòmiques específiques i de
processat ha permès
obtenir uns resultats
molt prometedors
per al desenvolupament dels objectius
del projecte Frunatar. Arran d’aquests
bon resultats, Fruits
de Ponent continua
apostant per la innovació i pel desenvolupament de nous
projectes.

RENOVADES LES
CERTIFICACIONS
DE QUALITAT
Seguint el compromís i
la tendència dels últims

anys, Fruits de Ponent
ha tornat a renovar les

certificacions de qualitat,
medi ambient i ètica de
l’empresa. L’estricte compliment de normatives
com IFS, BRC, GlobalGap, Producció Integrada, ISO 9001 i ISO 14001,
entre d’altres, permet la
fidelització dels clients
del Grup Cooperatiu.

L’equip de Qualitat i Desenvolupament.

EL GRUP MILLORA EL
FLUX DE TREBALL DE LA
CENTRAL DE CONFECCIÓ
CONSTRUÏDA UNA CAMBRA DE REFREDAMENT
RÀPID AMB 800 TONES DE CAPACITAT

Una de les àrees de treball, amb el nou “layout”.
Fruits de Ponent ha
implementat al 100%
aquesta campanya els
canvis estratègics iniciats el 2015 per millorar
el layout o flux de treball.
Així mateix, ha construït
una cambra de refredament ràpid de fruita, amb
capacitat per a 800 tones,
a l’entrada de la Central
de Confecció. Ramon
Pèrnia, cap d’Operacions
de Fruits de Ponent, ex-

plica que “l’objectiu del
nou layout és la reducció
de costos de producció i
l’augment de l’eficiència
del treball per part de la
companyia”. Pel que fa a
la nova cambra de refredament, es tracta de “reduir costos d’energia en
la línia de refredament
de la fruita, disminuir
el temps que es destina
a refredar-la i millorar i
optimitzar la seva gestió”,

Equip d’Operacions de Fruits de Ponent
segons Pèrnia. Afegeix
que aquesta estratègia ha

estat possible gràcies a la
visió transversal i opera-

tiva tant del departament
com de la companyia i a
un treball profund del
departament d’Operacions en l’àmbit humà i
d’equip. Els avenços tècnics s’han complementat
amb diferents canvis a
escala individual en les
diferents línies de producció amb la filosofia de
ser més eficients en tot el
procés. Les noves inversions acompanyen altres
millores que la Central du
a terme des de fa mesos,
com, per exemple, la implantació d’un bolcador i
l’enceradora de pomes.
L’estratègia és oferir fruita
els 365 dies de l’any. Per
aquest motiu, ha realitzat
aquestes inversions amb
la voluntat de créixer en
capacitat de producció i
mantenir una línia òptima de treball tot l’any
(tardor i hivern, especialment) per afrontar les
necessitats que marquen
avui els mercats i els
clients.

VISITA D’EXPERTS EN FRUCTICULTURA
Experts en fructicultura
del Grup Eufrin van visitar el dijous 28 de juliol
les instal·lacions de Fruits
de Ponent, acompanyats
pels també experts de
l’Institut de Recerca
Agroalimentària de Catalunya (IRTA).

El Grup Eufrin és una
organització dels departaments universitaris i
centres de recerca especialitzats en el desenvolupament i l’extensió dels
cultius de fruites dels
països de la UE, Suïssa i
Europa de l’Est.

El responsable d’Operacions de la Central de Confecció, Ramon Pèrnia, va
acompanyar els tècnics i
els va explicar el procés
de recepció, refredament
i confecció de la fruita
abans d’enviar-la a la seva
destinació.
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LA CONSELLERA
SERRET VISITA
FRUITS DE PONENT

L’OKI ENTRA
AL PARLAMENT
EUROPEU

PARTICIPA EN LA GRAVACIÓ DEL
PROGRAMA “LLEIDA AL DIA”

L’OKI de Fruits de
Ponent va entrar al
Parlament Europeu al
mes de juny, de la mà
d’Afrucat. Ho va fer en
el marc d’una ponència que demostrava la
qualitat de la fruita d’os
que es produeix al Baix
Segre.

El director d’Afrucat,
Manel Simon, i el vicepresident del Parlament, el Sr. Valcárcel,
van participar en la
sessió, que va tractar
dels mercats i de la cooperació en l’àmbit de
la fructicultura, entre
altres temes.

Serret, amb Sebastià Escarp i membres del consell rector.
La consellera d’Agricultura, Ramaderia, Alimentació i Medi Natural de la
Generalitat de Catalunya,
Meritxell Serret, va visitar
al mes de juny les instal·
lacions de Fruits de Ponent. Serret es va reunir
amb el Consell Rector,
presidit per Sebastià Escarp, president del Grup
Cooperatiu.
Serret va visitar la Central

ES VA
REUNIR
AMB EL
CONSELL
RECTOR
DEL GRUP

de Confecció acompanyada pel director general, Josep Presseguer.
La consellera va recórrer
diferents àrees de la Central com, per exemple, la
zona d’etiquetatge, i algunes línies de producció.
Aquestes línies, durant
la campanya, arriben a
confeccionar 800.000 kg
al dia.
Serret també va compro-

var la posada en marxa
de la comercialització
per part de Fruits de Ponent de la marca OKI, el
préssec pla preferit als
mercats europeus.
La presència de Serret
a Fruits de Ponent es va
deure a la seva participació en el programa Lleida
al dia, que es va gravar
a les instal·lacions del
Grup.

REUNIÓ DE LA PLATAFORMA
AGROFÒRUM A FRUITS DE PONENT
Agrofòrum, la plataforma
de debat i reflexió sobre
els sectors agrari, forestal,
agroalimentari i el món
rural de Catalunya, es va
reunir a Fruits de Ponent.
El director general del
Grup Cooperatiu, Josep
Presseguer, va explicar i
va mostrar als seus membres el treball que realitza
Fruits de Ponent.
Agrofòrum, formada per
una àmplia representació

professional, tècnica i científica de l’àmbit agroalimentari, impulsa un
treball en xarxa per promoure el debat, enriquir
la reflexió i fer plantejaments contrastats i fonamentats. La voluntat de la
plataforma és que la seva
tasca sigui útil als sectors
empresarials i a l’Administració per dissenyar
estratègies i polítiques de
futur.

EL CONSELLER
RULL I REGANTS
DELS CANALS
DE CATALUNYA
I ARAGÓ I DE
PINYANA, A FRUITS
DE PONENT
El conseller de Territori i Sostenibilitat,
Josep Rull, i regants
dels canals de Catalunya i Aragó i Pinyana
van visitar el 6 d’agost
les instal·lacions de
Fruits de Ponent. Els
van rebre el Consell
Rector del Grup Co-

operatiu; el president,
Sebastià Escarp, i el
director general, Josep
Presseguer. Rull es va
interessar pel model
cooperatiu de Fruits
de Ponent i pel seu
vessant comercial, focalitzat en l’exportació
de fruita.
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A l’esquerra, imatge del llibre i d’un
moment de la presentació. A la part
superior, les autores de l’obra.

PRESENTADA A MADRID LA PUBLICACIÓ
“LA DESPENSA: DULCE Y SALADA”
EL XEF FREIXA VA APADRINAR L’ACTE
La Fundació de Fruits de Ponent i l’Associació 5 al Dia Espanya van presentar el 28 de
juny el receptari La despensa:
dulce y salada al cèntric mercat de La Paz de Madrid. El xef
Ramon Freixa, que compta amb
2 estrelles Michelin i 3 Sols, va
apadrinar l’acte. El llibre està
format per les receptes que han
elaborat sòcies de la Cooperativa del Camp d’Alcarràs. També

inclou consells nutricionals de
l’Associació 5 al Dia, que promou el consum de 5 racions
diàries de fruita i verdures.
Ramon Freixa va elogiar la fruita d’os procedent dels camps de
Fruits de Ponent, que es mereix
estar en primera línia a l’alta
cuina de tot el món, segons va
afirmar. El prestigiós cuiner,
que regenta el Restaurant Ramon Freixa Madrid, va parlar

especialment de l’OKI de la Cooperativa. “Avui, ho diré aquí,
el nom de paraguaià ha mort:
ara cal dir-ne OKI”, va assegurar davant un públic format
per periodistes, especialistes en
nutrició, bloguers del món de la
gastronomia i associacions de
mercats.
El president de Fruits de Ponent, Sebastià Escarp, va destacar el valor que es dóna a la

fruita amb aquest tipus d’actes,
que són molt necessaris per
donar-la a conèixer a escala
nacional. Així mateix, Escarp
va dir que el receptari La despensa: dulce y salada és un dels
primers projectes de la nova
Fundació Fruits de Ponent,
que té entre els seus objectius
promoure el consum d’aquests
aliments, la formació, la investigació i la solidaritat.

Les autores del receptari han
volgut transmetre a les noves
generacions els coneixements
apresos de les seves mares i
àvies. Les sòcies d’Alcarràs ja
han publicat dos llibres més:
La bona cuina d’Alcarràs i Lo
rebost. La publicació s’adreça a
escoles i agrupacions d’escolars
d’Espanya perquè els infants i
els joves aprenguin aspectes
com no fer malbé la fruita,
menjar-la tallant-la correctament i conèixer el seu valor
alimentari. La presentació va
comptar amb el president de 5
al Dia Espanya, Joaquín Rey; la
directora de Mercats i Emprenedoria de l’Ajuntament de Madrid, Concepción Díaz de Villegas, i el gerent del mercat de
La Paz, Guillermo del Campo.

El test de la fruita
Fruits de Ponent News obre en aquest
número una nova secció per conèixer
l’opinió de diferents personalitats sobre
la fruita.
P. Quina és la seva fruita preferida?
RAMON FEIXA: La meva fruita
favorita és la d’estiu, especialment la
síndria, el préssec i les cireres.
P. Amb quina freqüència consumeix fruita?
RF: Diàriament. A la nevera sempre hi tinc peces de fruita per pre-

RAMON FREIXA

Xef amb dues estrelles Michelin

parar un suc de taronja per esmorzar, acompanyar algun dels dinars
o elaborar postres i sucs.
P. El seu plat favorit que inclogui
fruita?
RF: Milfulles de crema i de préssec rostit. És una recepta del meu
pare, Josep Maria. Ummm...! Per

llepar-se’n els dits.
P. Un record de la infantesa associat
a la fruita?
RF: La meva cosina Anna, d’Alcarràs, que venia cada mes de setembre a Castellfollit de Riubregós a visitar els meus avis i sempre portava
una caixa de préssecs excel·lents.

L’Observatori d’Economia Agroalimentària analitza el sector
amb Josep Presseguer i Manel Simon
El director general de
Fruits de Ponent, Josep
Presseguer, i el director general d’Afrucat, Manel Simon, van encetar al juliol
el cicle Obealimentària, organitzat per l’Observatori

d’Economia Agroalimentària del Col·legi d’Economistes de Catalunya per
tractar aspectes econòmics
que influeixen en l’economia local i global. Presseguer i Simon van parlar de

la afectació de les decisions
econòmiques globals com,
per exemple, el veto rus i el
Brexit. Tots dos expliquen
en un vídeo el xoc que va
suposar per al sector l’anomenat veto rus, però tam-

bé les oportunitats que va
comportar, com el fet de
consolidar nous mercats.
Podeu seguir el vídeo a
www.obealimentaria.wordpress.com/.

Els recordo sucosos i molt saborosos.
P. Finalment, completi la frase següent: Cal consumir fruita diàriament...
RF: perquè aporta vitamines i sucres. És la mossegada dolça més
saludable.

galeria
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CURSA NECTARINA ATLÈTICA FRUITS DE PONENT. Més de 600
corredors i corredores van participar al juliol en la IV edició de la
Cursa Nectarina Atlètica Fruits de Ponent. El Grup Cooperatiu va ser
enguany el patrocinador principal de les proves de 5 i 10 km.

VISITA DE JOVES DE LES ESTADES A ALCARRÀS. Els participants de les Estades d’Estiu a Alcarràs van visitar al juliol la Central
de Confecció de Fruits de Ponent.

L’OKI, A LA CURSA VILA OLÍMPICA. Els participants a la Cursa
Vila Olímpica, celebrada a Barcelona, van assaborir els Okis de Fruits
de Ponent en l’avituallament final.
El Grup Cooperatiu i Ronda Fruits,
un dels seus distribuïdors a Mercabarna, hi van col·laborar.

EL GRUP COOPERATIU, AMB L’ESPORT DE BASE. Fruits de
Ponent va aportar fruita per als esmorzars de les noies que han
participat en el Campus de Gimnàstica Artística d’Alcarràs.
ESMORZAR SALUDABLE A LES
PISCINES. Els joves participants en
el curs de natació
de les Estades Esportives d’Alcarràs
van consumir esmorzars saludables
amb fruita gràcies a
l’aportació de Fruits
de Ponent.

UN GRUP DEL VALLÈS OCCIDENTAL, A FRUITS DE
PONENT. Un grup de persones d’Ullastrell, localitat del
Vallès Occidental, van visitar Fruits de Ponent.

SECCIÓ DE PÀDEL DEL CLUB NATACIÓ
LLEIDA. Esportistes del Club Natació Lleida van
conèixer el circuit de la fruita a Fruits de Ponent.

FRUITA PER AL CAMPUS DE FUTBOL. Els nois
i les noies de l’Escola de Futbol del Baix Segrià van
esmorzar fruita de Fruits de Ponent.

