
Fruits de Ponent és el líder 
en producció de fruita d’os a 
la Unió Europea, segons la 
revista especialitzada Fru-
tas & Hortalizas. La publi-
cació, un referent en el sec-
tor fructícola, explica que la 
cooperativa de segon grau 
arribarà als 57 milions de 
quilograms (57.000 tones) 

i se situarà per primer cop 
al capdavant del segment. 
La revista parla, concreta-
ment, de bons números pel 
que fa al paraguaià i quali-
fica de “gasela” l’evolució 
positiva de Fruits de Ponent 
en els darrers anys. El Grup 
Cooperatiu ha volgut conso-
lidar i ampliar clients a Euro-

pa i també en el canal su-
permercat. 

La publicació afirma que 
“les sinergies amb les ca-
denes europees li han 
permès posicionar-se en 
mercats tradicionals de la 
UE com Bèlgica, Holan-
da, el Regne Unit, mer-
cats nòrdics i Espanya”.
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Fruits de Ponent lidera 
la producció de fruita de 
pinyol a Europa, segons la 
revista “Frutas & Hortalizas”

butlletí informatiu

Coinc id in t 
amb l’inici 
de la campa-
nya fructíco-
la, Fruits de 
Ponent Grup 
Cooperat iu 
ha desenvo-
lupat una campanya publi-
citària en diversos mitjans 
especialitzats i generalistes 
per impulsar la seva marca 
de préssec pla o paraguaià 
premium Or de Ponent. Amb 
l’eslògan The Good Fruit is 
Coming (la bona fruita que 
arriba), el Grup Cooperatiu 
ha volgut ser present en mit-
jans de comunicació especi-
alitzats en fructicultura, que 
van destinats al públic pro-
fessional i als centres de dis-
tribució i els supermercats 
de fruita.

La campa-
nya també 
s’ha impul-
sat a través 
de les xar-
xes socials 
(Twitter, Fa-

cebook i Ins-
tagram) amb el hashtag o 
etiqueta #TheGoodFruitis-
Coming. D’aquesta mane-
ra, els usuaris i les usuàri-
es de les xarxes socials que 
busquen el grup a través 
d’aquesta etiqueta accedei-
xen directament a la pàgina 
web, on poden veure la pro-
ducció de fruita que el grup 
comercialitza.

El paraguaià, al mercat 
de San Miguel de Madrid
Fruits de Ponent va pro-

mocionar durant un cap de 

setmana la seva marca de 
paraguaians Or de Ponent 
a l’històric mercat de San 
Miguel de Madrid. El Grup 
Cooperatiu va iniciar amb 
aquesta actuació la promo-
ció de la marca premium a 
la capital de l’Espanya.

El mercat de San Miguel, 
situat al Madrid dels Àustri-
es, és un punt de pas dia-
ri de milers de turistes. Una 
de les seves parades de 
fruita ofereix l’Or de Ponent 
en diferents packs i en cai-
xes.

El Grup Cooperatiu 
realitza una campanya 
publicitària de l’Or de 
Ponent, “The Good 
Fruit is Coming”

Promoció a l’històric mercat de San Miguel de Madrid

La Cooperativa estrena cartell 
amb la nova imatge corporativa a 
Ronda Fruits, l’empresa de distri-
bució i exportació de MercaBarna

Inversions de la Cooperativa per millorar les instal·lacions pàgina
 següent



Fruits de Ponent va celebrar al juny una 
jornada informativa amb els mitjans de 
comunicació. El director general, Josep 
Presseguer, va explicar les novetats del 
Grup Cooperatiu coincidint amb l’inici 
de la campanya fructícola. La campa-
nya actual és força diferent de l’anterior 
per la qualitat i la maduració dels fruits, 
segons Presseguer. Un altre aspecte 
positiu és que fa calor al conjunt d’Euro-
pa, la qual cosa incrementa el consum 
de fruita.

Preveient la prolongació del veto rus, 
la firma lleidatana ha potenciat la pre-
sència en mercats europeus, on ja ex-
portava, com el francès i l’alemany. Al 
marge, la Cooperativa treballa per obrir 
mercat a l’Amèrica Central i del Sud i al 
sud-est asiàtic. “El nostre mercat natural 
és el mercat europeu, tot i que una firma 
com la nostra ha de ser a tot el món”, va 
remarcar Presseguer.

El director general va informar els mit-
jans que el Grup Cooperatiu preveu co-
mercialitzar entre 56 i 60 milions de qui-
los de fruits, una xifra similar a la dels 
darrers anys. Un 80% de la producció 
va a l’exportació, mentre que el 20% 
restant es destina al mercat estatal.

Presseguer va afegir que Fruits de Po-
nent ha posat en marxa enguany un pla 
d’inversions per modernitzar les seves 

instal·lacions, pla que s’executarà en 
tres fases i que suposarà una inversió 
important. La primera fase, amb una in-
versió d’1 milió d’euros i que ja funciona, 
és la nova central d’acollida de fruita. 
Les altres dues consistiran en la instal-
lació d’un túnel per refredar ràpidament 
la fruita i en l’adequació general de les 
instal·lacions, sobretot del sistema de 
producció de la central i de les oficines.

visiTEs a FruiTs dE POnEnT

Associació de 
Fructicultors 
d’Extremadura
Una representació de l’As-

sociació de Fructicultors 
d’Extremadura (Afruex) va 
visitar el passat 25 de juny 
la Central de Fruita de Fruits 
de Ponent. Es va interessar-
pel procés de producció i  
els controls de qualitat pels 
quals passa la fruita. El di-
rector general, Josep Pres-
seguer, va acompanyar la 
visita d’aquesta entitat, que 
agrupa el 90% dels produc-
tors de fruita de la comunitat 
extremenya.

Socis de la Cooperativa 
de Carlet (València)
Una seixantena de socis de 

la Cooperativa de Carlet (Va-
lència) van visitar les instal-
lacions de Fruits de Ponent 
en el marc d’un curs d’es-
pecialització fructícola que 
el grup realitzava. El direc-
tor general de Fruits de Po-
nent, Josep Presseguer, els 
va explicar com treballa el 
Grup Cooperatiu i quines 
són les diferents cooperati-
ves que l’integren. Els visi-
tants també van anar a veure 

Millora de les 
instal·lacions 
de Fruits de 
Ponent

El Grup coopEratiu informa Els mitjans dE lEs prEvisions dE la campanya

El director general de Fruits de Ponent, Josep Presseguer, amb els mitjans de comunicació

Grup de socis de la Cooperativa de Carlet

Delegació del departament d’Agricultura de Fujian (Xina) Estudiants d’Agrònoms de Colòmbia Nenes sahrauís amb les famílies d’acollida

Consell Rector de la Cooperativa Benavent-Portella



Campanya 2015: una cursa de resistència
E d i T O r i a l

C om tothom presumia saber, la campanya 
d’enguany va començar amb unes ex-

pectatives optimistes tant pel que fa als vo-
lums i la qualitat de la fruita, com als preus. 
Un mes després, però, la pressió que exer-
ceixen certs operadors de mercat emergents 
i el pànic del sector, heretat de la campanya 
passada, han provocat una forta davallada de 
preus. En aquests moments estem en una si-
tuació compromesa respecte al preu de cost. 
La situació no és tan negativa com la de l’any 
passat, tot sigui dit, però un any més ens ve-
iem alterats per aquest tipus de circumstànci-
es que tenen més d’estructurals que de con-
junturals.
Tot plegat ens obliga, un cop finalitzada la 

campanya, a replantejar-nos com s’ha entès 
fins ara el negoci de la fruita. Cal una reflexió a 
fons per iniciar canvis en l’estratègia. I, a Fruits 

de Ponent, en som conscients i ens hi prepa-
rem. Cal encarar aquests nous temps d’una 
millor forma per fer front a una distribució molt 
més agressiva amb els preus. No tingueu cap 
dubte que el nostre Grup Cooperatiu sabrà 
posicionar-se en aquest nou escenari. 
La gent de Fruits de Ponent hem de practi-

car ara més que mai la resiliència o capacitat 
per afrontar amb èxit una situació desfavora-
ble o de risc, i per recuperar-nos, adaptar-nos 
i desenvolupar-nos positivament davant les 
circumstàncies adverses. Ara ens toca córrer 
una cursa de resistència en què és més im-
portant una bona estratègia d’inici, que no fu-
gides endavant sense cap nord. I, en aquest 
tipus de cursa, la confiança entre tots els 
membres del grup és la clau.

Josep Presseguer i Gené
Director general

visiTEs a FruiTs dE POnEnT
Fruits de 
Ponent 
participa en 
un seminari 
sobre 
comerç ètic
Fruits de Ponent va 
participar en un se-
minari sobre co-
merç ètic organit-
zat pels principals 
supermercats an-
glesos, que es va 
celebrar el 9 de 
juny a Sevilla. Mer-
cè Aguado, res-
ponsable de Des-
envolupament i 
d’Activitats Ètiques 
de la Cooperativa, 
va explicar els dife-
rents tipus de con-
tractacions de l’em-
presa, marcades 
per l’alta estaciona-
litat, i va posar l’èm-
fasi en la quantitat 
de controls i proto-
cols que se seguei-
xen per mantenir 
unes bones pràcti-
ques de contracta-
ció.

dues finques de productors 
per comprovar un sistema 
antiglaçada i les xarxes anti-
pedra instal·lades. Finalment, 
els socis de Carlet van visitar 
la Central de Confecció de 
Fruita de Fruits de Ponent.

Delegació d’Agricultura 
de Fujian (Xina)
Fruits de Ponent va rebre 

una delegació del departa-
ment d’Agricultura de la re-
gió xinesa de Fujian, en-
capçalada pel seu director 
general, Jiang Shaofeng. La 
visita formava part d’una ac-
ció portada a terme per Pro-
deca. El tècnic del departa-
ment Comercial de Fruits de 
Ponent, Lluís Qui, va atendre 
la delegació xinesa, que es 
va interessar per l’exportació 
de fruita a la seva regió. La 
trobada també va servir per 
parlar dels diferents proto-
cols existents entre països i 
dels tipus de packaging que 
utilitza el Grup Cooperatiu.

Consell rector de 
Benavent-la Portella
El consell rector de la Co-

operativa Benavent-la Porte-
lla va visitar el dissabte 20 de 

juny les instal·lacions de la 
Central de Fruita de Fruits de 
Ponent. Els va acompanyar 
el director general del Grup 
Cooperatiu, Josep Presse-
guer.

Estudiants d’Agrònoms 
de Colòmbia 
Una delegació d’estudiants 

d’Agrònoms especialistes de 
Bogotà (Colòmbia) va visitar 
el 7 de maig les instal·lacions 
i una explotació de fruiters 
de Fruits de Ponent. Els es-
tudiants havien estat selecci-
onats per l’excel·lència dels 
seus projectes productius. 
La delegació es va interes-
sar pels processos produc-
tius del Grup Cooperatiu.

Nenes sahrauís
Un grup de nenes sahrauís, 

que participen en el projec-
te Vacances en Pau-Colòni-
es d’Estiu per a nens i nenes 
sahrauís, van visitar el 15 de 
juliol la Central de Confec-
ció de Fruits de Ponent. Les 
nenes van estar acompa-
nyades per les seves famíli-
es adoptives i per membres 
d’Amics del Sàhara Ponent, 
que coordina les colònies.Nenes sahrauís amb les famílies d’acollida

Consell Rector de la Cooperativa Benavent-Portella



Un total de 400 corredors i 
corredores van participar el 
26 de juliol en la tercera edició 
de la cursa Nectarina Atlètica 
Fruits de Ponent, organitzada 
per l’Ajuntament d’Alcarràs i 
patrocinada pel Grup Coope-
ratiu. La cursa estava prevista 
inicialment per al 18 de juliol, 
però es va haver d’ajornar per 
una tempesta de vent i pluja.

La filosofia del patrocini de 
Fruits de Ponent és donar a 
conèixer l’excel·lent quali-

tat de la producció fructícola 
d’Alcarràs i fomentar el con-
sum de fruita com un dels 
hàbits saludables de la dieta 
mediterrània. Per aquest mo-
tiu, la Cooperativa va lliurar 
lots de fruita a tots els partici-
pants.

A més, la cursa va tenir tam-
bé un vessant solidari, ja que 
l’organització va dedicar 1 eu-
ro de cada inscripció a l’Asso-
ciació Catalana de Lluita con-
tra el Càncer.

Les autores de “Lo Rebost”, voluntàries a la cursa
Les autores del llibre Lo Rebost. Receptes de Casa van ser voluntàries en 
la cursa Nectarina Atlètica Fruits de Ponent, ja que van elaborar la melme-
lada de nectarina que van oferir amb torrades de pa als corredors i les cor-
redores al final de la cursa. D’aquesta manera, les sòcies de la Cooperativa 
del Camp d’Alcarràs van contribuir d’una manera original amb la cursa per 
promocionar la fruita i també el llibre. Lo Rebost és a la venda a les llibreries 
d’Alcarràs Serra i Moliner, a l’Agrobotiga d’Alcarràs, a la Caselles, de Lleida, 
i també es va vendre el dia de la cursa.
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AMB LA COL·LABORACIÓ DE:

Sebastià Escarp 
explica com reduir 
l’ús de fitosanitaris 
a “Valor afegit” 
de TV3
Fruits de Ponent va participar 
en el programa Valor afegit de 
TV3 emès l’11 de juny, que va 
tractar sobre l’agricultura de 
precisió. El president de Fruits 
de Ponent, Sebastià Escarp, 
va explicar que la companyia 
utilitza el sistema DOSAFRUT, 
la qual cosa permet reduir 
fins a un 50% l’ús de fitosani-
taris en fruiters sense perdre 

l’eficàcia del tractament. DO-
SAFRUT és una eina desen-
volupada pel Grup de Recer-
ca en Agròtica i Agricultura de 

Precisió (GRAP) de la Univer-
sitat de Lleida (UdL), en col-
laboració amb el departament 
d’Agricultura de la Generalitat 

i la Universitat Politècnica de 
Catalunya (UPC). DOSAFRUT 
estableix la dosi de fitosanita-
ris que cal utilitzar en funció de 
les característiques estructu-
rals de la plantació, estima la 
superfície foliar i té en comp-
te els condicionants bàsics 
del tractament: mode d’acció 
del producte fitosanitari, plaga 
a controlar, polvoritzador que 
realitza l’aplicació i condici-
ons meteorològiques. Les pro-
ves demostren que comporta 
estalvis del 14 al 49% de pro-
ductes fitosanitaris i, en cap 
cas, disminueix l’eficàcia del 
tractament.

La Central de Confecció, 
protagonista a Lleida TV
El programa de Lleida TV Lleida al dia, que 
dirigeix i presenta Santi Roig, es va emetre 
el 26 de juny des de la Central de Confec-
ció de Fruita de Fruits de Ponent. Lleida al 
dia va donar a conèixer el potencial fructí-
cola del Grup Cooperatiu en plena campa-
nya. Lleida al dia va entrevistar el president, 

Sebastià Escarp, i, posteriorment, va eme-
tre una tertúlia amb Josep Presseguer, di-
rector general de Fruits de Ponent; Manel 
Simón, director d’Afrucat; Ramon Sarroca, 
president de la Federació de Cooperati-
ves Agràries Catalanes, i Antonieta Baraho-
na, especialista en nutrició. Lleida TV va in-
formar sobre el procés que segueix la fruita 
des que hi arriba fins que surt cap als llocs 
de venda. 

Èxit de la cursa 
nectarina atlètica 
Fruits de Ponent

Intervenció del president del Grup Cooperatiu a “Valor afegit”

Santi Roig entrevista Sebastià Escarp

Les guanyadores de la cursa amb els lots de fruita de Fruits de Ponent


