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Fruits de Ponent 
compleix aquest 
any 2017 25 anys. 
La gent que for-

mem part d’aquest gran 
Grup (socis i treballadors) 
ho encarem amb molta il·lu-
sió, ingredient, aquest, molt 
necessari avui al nostre sec-
tor després d’encadenar les 
darreres campanyes que no 
han sigut gaire positives. 
Durant aquests 25 anys, 
Fruits de Ponent Grup Co-
operatiu ha ofert al món el 
millor que sap fer: La Bona 
Fruita. El Grup ha crescut al 
costat de tots vosaltres, in-
ternacionalitzant la nostra 
marca i celebrant-ne l’excel-
lència de la nostra fruita.
Alhora, cada dia hem reco-
llit els fruits conreats amb 
els ingredients que confi-
guren la nostra identitat: 
col•laboracionisme, ètica i 
responsabilitat social, soli-
daritat, educació i cultura. 
Cal ara, concentrar-nos un 
any més en la campanya 

venidora per tal de superar 
les possibles adversitats que 
ens puguin arribar i poder 
obtenir el retorn que l’esforç 
de tots els actors d’aquesta 
cadena es mereixen: comen-
çant pels socis i agricultors 
i fins al darrer integrant 
d’aquest cicle que permet 
portar #LaBonaFruita a 
mans del consumidor.
Hem de continuar incidint 
que calen més mecanismes 
de suport a l’agricultor i es-
tar molt alerta per fer front 
als mals endèmics del sector 
en forma de preus erràtics 
i comportaments abusius 
dels mercats
Aquests fets no poden tren-
car la il·lusió d’aquell de qui 
està 365 dies al camp.
Un quart de segle és ja tot 
un recorregut fet, però amb 
25 anys encara és més moti-
vador i esperançador el llarg 
futur que ens espera. 
Bon aniversari a tothom!
#Fruitsponent25

25 ANYS DE LA BONA FRUITA 

EL GRUP HA CRESCUT
 AL COSTAT DE

 TOTS VOSALTRES,
  INTERNACIONALITZANT

 LA MARCA DE LA 
NOSTRA FRUITA
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EL GRUP COOPERATIU ES CONSOLIDA EN EL 
MAPA INTERNACIONAL DE LA FRUITA D’OS

25 ANYS  
DE FRUITS DE PONENT

El 14 de maig de l’any 1992 
es constituïa Fruits de Po-
nent com a cooperativa de 
segon grau especialitzada 
en la producció i comer-
cialització de fruita d’os. 
Era l’inici d’un grup que 
avui, 25 anys després, s’ha 
consolidat en el panora-
ma internacional de la 
fruita fresca i que ja és un 
referent en el sector de la 
fruita de pinyol. I ho és pel 
volum de confecció i per 
la qualitat i l’exclusivitat de 
la fruita que sorgeix dels 
camps de la vall de l’Ebre, 
terres úniques i òptimes 
per conrear varietats de 
préssec, nectarina i prés-
sec pla o paraguaià. 
L’evolució de les principals 
xifres de negoci del Grup 
Cooperatiu en aquests 25 
anys demostren el creixe-
ment i el gran potencial 
de Fruits de Ponent. Fins 
a l’exercici 2001 i 2002 tota 
la fruita es venia pràctica-
ment a l’engròs, però els 
anys 2002 i 2003, coinci-
dint amb la inauguració 
de les noves naus de con-
fecció d’Alcarràs (Lleida)  
el Grup Cooperatiu fa un 
salt qualitatiu pel que fa a 
la seva capacitat comerci-
alitzadora. Aleshores, el 
Grup confecciona gairebé 

el 100% de la fruita, co-
mençant en aquella època 
amb 12 milions de Kg que 
avui arriben als més de 
41 milions confeccionats. 
Molt poques centrals fruc-
tícoles europees aconse-
gueixen aquesta xifra.
El salt per situar-se a 
l’avantguarda de la pro-
ducció i la tecnologia ha 
estat una premissa que 

el Grup ha seguit durant 
aquests anys. Això s’ha 
notat en la inversió en 
maquinària per tal de tenir 
capacitat per preparar en 
caixes i altres formats de 
packaging en un dia fins a 
1 milió de Kg de fruita. El 
volum total de fruita d’os i 
de llavor se situa entre els 
58 i els 65 milions de Kg 
els darrers anys, tot i que 

s’ha superat algun any la 
xifra de 70 milions de Kg.
Un altre dels paràmetres 
que constaten aquest crei-
xement és el nombre de 
treballadors. L’any de la 
seva constitució el Grup 
comptava amb una mitja-
na anual de 53 persones en 
plantilla i avui són 246, te-
nint en compte que durant 
els mesos de la campanya 

d’estiu la plantilla arriba 
als 600 o 800 treballadors.
La facturació per la ven-
da de fruita s’ha traduït 
en una línia ascendent 
paral·lela a la capacitat 
comercialitzadora del 
Grup. Els 5 milions d’eu-
ros dels anys 1992 i 1993 
s’han incrementat fins als 
35 milions de 2014 i 2015. 
Respecte a la facturació to-
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tal del Grup —sumant les 
diferents àrees de negoci: 
fruita, cereals, fruita seca 
i oli, àrea de subministra-
ments, etc.— ja arriba als 
60 milions d’euros.
Fruits de Ponent és ara la 
companyia de fruita de 
pinyol líder de la Unió 
Europea. La seva vocació 
exportadora l’ha portat a 
comercialitzar fruita en 
quatre continents i una 
cinquantena de països. El 
mercat principal és la Unió 
Europea, però exporta 

també a destinacions de 
països llatinoamericans 
i asiàtics. “L’evolució del 
sector de la fruita els dar-
rers 25 anys va molt lligada 
a l’avenç que ha fet Fruits 
de Ponent tots aquests 
anys”, explica Sebastià Es-
carp, president del Grup 
Cooperatiu. “Fa deu anys 
la fruita pràcticament es 
venia tota a granel, i avui 
la confeccionem, utilitzem 
el packaging, i per això dis-
posem d’una central cap-
davantera que pot satisfer 
les necessitats dels nostres 
clients”, explica. Afegeix 
que “també s’ha multipli-
cat per 3, 4, 5 i 6 la pro-
ducció de fruita i avui hi 
ha més competència, per 
la qual cosa la qualitat i 
la professionalitat són un 
valor afegit que ofereix el 
nostre Grup”. 
Escarp remarca la impor-
tància dels valors coope-
rativistes, als qual el Grup 
sempre ha estat fidel. “A 
diferència de l’empresa 
privada, una cooperativa 
com la nostra ofereix una 
cartera de serveis als socis 
gratuïta (assessoria tècni-
ca, d’assegurances, tecno-
lògica i de formació), fet 
que en qualsevol empresa 
privada cal pagar”, afirma. 
La fortalesa de Fruits de 
Ponent es demostra, se-
gons Escarp, en el fet que, 
malgrat que el sector de la 
fruita acumula dos anys 
dolents, “el projecte de 
Fruits de Ponent segueix 
fort i amb una gran pro-
jecció de futur, encara que 
caldrà continuar reforçant 
les col·laboracions amb al-
tres grups”.

DISPOSA D’UNA 
CENTRAL AMB 
CAPACITAT PER 
CONFECCIONAR 
1 M DE KG/DIA

SEBASTIÀ ESCARP / PRESIDENT DE FRUITS DE PONENT



Fruits de Ponent Grup Cooperatiu va presentar els 
catàlegs de producció de tardor i hivern sota el títol 
La Bona Fruita, 365 dies. Aquest certamen interna-
cional es va celebrar a la Fira de Madrid del 18 al 20 
d’octubre.
La presentació de Fruits de Ponent es va centrar en el 
nou aspecte de les produccions de tardor i d’hivern, 
com el caqui i la magrana. La Cooperativa també 
comercialitza kiwis, a banda de la fruita d’estiu

La participació de Fruits 
de Ponent a la Fira Agrà-
ria de Sant Miquel de 
Lleida es va tancar amb 
un balanç positiu. Sota 
el lema Som Cooperati-
va, l’espai expositor del 
Grup informava en qua-
tre panells dels noms i 
cognoms dels socis com 

a reconeixement de la 
importància capital que 
tenen en el dia a dia de la 
companyia. La conselle-
ra d’Agricultura, Merit-
xell Serret, i la ministra 
d’Agricultura, Isabel Gar-
cía Tejerina, van visitar 
l’estand, entre altres au-
toritats. A més, el direc-

tor general de Fruits de 
Ponent, Josep Presseguer, 
va participar en dues jor-
nades professionals sobre 
l’exportació a la Xina i les 
possibilitats de l’Horta de 
Lleida.L’estand va rebre 
també la visita de socis de 
les cooperatives d’Alcar-
ràs, Benavent-La Porte-

lla, Binaced i Agrària del 
Llobregós. Durant la fira 
es va comptar amb tallers 
d’elaboració de manuali-
tats amb fruita. L’exposi-
tor de Fruits de Ponent va 
mostrar les noves ampo-
lles d’oli L’Or de Ponent 
amb un nou disseny de 
de les etiquetes.

PARTICIPACIÓ A 
LA FIRA DE SANT 
MIQUEL DE LLEIDA
“SOM COOPERATIVA” VA SER EL 
LEMA DE L’ESPAI EXPOSITOR

CELEBRACIÓ DEL 
DIA MUNDIAL DE 
LES FRUITES I LES 
VERDURES

L’AGROBOTIGA, A LA FIRA 
DEL COMERÇ I EL REBOST 
D’ALCARRÀS

Presentats a Fruit 
Attraction els catàlegs de 
les produccions de tardor i 
hivern

Fruits de Ponent Grup 
Cooperatiu, l’associació 
5 al Dia i supermercats 
Caprabo van col•laborar 
el 14 d’octubre per cele-
brar el Dia Mundial de 
les Fruites i les Verdures. 
A través d’aquesta acció, 
van regalar 24.000 peces 
de fruita de temporada als 
nens i les nenes que es van 
apropar als supermercats 
que aquesta cadena té a 
Catalunya i Andorra.

La iniciativa volia fomen-
tar el consum de fruita en-
tre els més petits i educar 
en els hàbits saludables 
d’alimentació.
Així, els petits van rebre 
una caixa amb una pera 
Conferència de Fruits de 
Ponent i informació i con-
sells alimentaris
A més, la caixa es podia 
reutilitzar per transfor-
mar-la en una màscara de 
Halloween.

Fruits de Ponent va participar en la Fira del Comerç i el 
Rebost, que es va celebrar a Alcarràs el passat mes d’octu-
bre. La participació va ser a través de L’Agrobotiga, amb 
exposició i venda de productes cooperatius.
La presència en aquesta fira va servir per mostrar els pro-
ductes de temporada de tardor i hivern al públic visitant. 
Així mateix, el Grup també va ser present a l’emissió del 
programa de ràdio en directe Via Lliure, que es va emetre 
per tot Catalunya
L’objectiu va ser promocionar la fruita i fer arribar el 
missatge que el Grup disposa d’un catàleg de productes 
durant tot l’any.
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La cap del Departament de RRHH i Compres, Carmen Carrasquer, va recollir el premi.
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FUNDE PREMIA EL PLA 
D’IGUALTAT DEL GRUP
DES DE FA ANYS RENOVA LES CERTIFICACIONS
L’Associació de Dones Empresà-
ries de Lleida (FUNDE) va lliu-
rar el 18 de novembre un guardó 
a Fruits de Ponent pel seu Pla 
d’Igualtat a l’empresa en un acte 
celebrat a la Seu Vella de Lleida
La responsable de Recursos Hu-
mans i Compres i gerent de la 
Cooperativa Hortofructícola de 
Binaced, Carmen Carrasquer, 
va recollir el premi en nom de 
la companyia. Fruits de Ponent 
compta amb una plantilla majo-
ritàriament de dones i ha impul-
sat diferents mesures que poten-
cien la igualtat en l’àmbit laboral. 
També disposa d’un diccionari 
de llenguatge no sexista per a les 
comunicacions internes i exter-
nes i amb plans de prevenció de 
l’assetjament per raó de sexe. La 
companyia, a través d’aquest pla, 
ha posat en marxa l’anomenada 
“cultura de la igualtat” en el dia 
a dia de la empresa.

NOVES INCORPORACIONS AL 
CONSELL RECTOR D’ALCARRÀS 

Compromís 
amb la 
responsabilitat 
social 
empresarial

FRUITS DE PONENT GUANYA 
EL PREMI AL MECENATGE 
ESPORTIU A ALCARRÀS

Renovació del Departament Comercial

Fruits de Ponent ha su-
perat amb èxit l’auditoria 
SMETA sobre les condi-
cions ètiques i laborals 
de l’empresa i les seves 
relacions amb els grups 
d’interès. La certificació 
té un gran prestigi a esca-
la mundial, ja que es basa 
en un codi que inclou nou 
aspectes: treball lliure, lli-
bertat d’associació, segu-
retat i higiene, no al tre-
ball infantil, sou digne, no 
a l’excés d’hores, no-dis-
criminació, treball legal i 
no al treball inhumà.
El Grup ha renovat el 
protocol SGE 21, que 
inclou les actuacions per 
a la cura del medi am-
bient i les bones pràcti-
ques comercials. A més, 
la recentment adquirida 
Cooperativa d’Alcanó ha 
obtingut la certificació de 
Producció Integrada (PI) 
per a l’oli i l’ametlla. 

Fruits de Ponent Grup 
Cooperatiu ha estat 
guardonat amb la Men-
ció Alzina al Mecenatge 
Esportiu en la primera 
Festa de l’Esport d’Al-
carràs. El president de 
Fruits de Ponent, Sebas-
tià Escarp, i el vicepresi-
dent de la Cooperativa 
del Camp d’Alcarràs, 
Ramon Sisó, van recollir 
aquest premi.
El Grup Cooperatiu, a 
través de la seva àrea 
social, i ara de la Fun-
dació Fruits de Ponent, 

porten a terme nombro-
ses col·laboracions amb 
l’activitat esportiva de 
base del municipi alcar-
rassí i de l’entorn. Anu-
alment signa un conveni 
amb el Patronat Muni-
cipal d’Esports i atorga 
un ajut econòmic a les 
entitats que el formen. 
També patrocina la Nec-
tarina Atlètica, la cursa 
popular, i diversos esde-
veniments esportius per 
promocionar els hàbits 
saludables entre els in-
fants. 

Fruits de Ponent ha nernovat del Departament 
Comercial amb la incorporació d’un nou diector,-
Modest Palau, i de Josep Luis López i Arnau Salat 
com a tècnics. Palau té una dilatada experiència 
en el sector fructícola, ja que ha exercit càrrecs de 
responsabilitat en diferents empreses del sector. 
Al Grup Cooperatiu dirigeix ara un departament 
que compta amb un catàleg comercial els 365 dies 
de l’any, tot i que durant la campanya de la fruita 
d’os dels mesos d’estiu és quan registra més volum 
de negoci i activitat comercial. 

El Consell Rector de la Cooperativa Camp d’Alcarràs i 
Secció de Crèdit, SCCL va acordar el 12 de desembre 
una nova distribució de càrrecs, que va ser la següent:
President: Sebastià Escarp Tomàs 
Vicepresident: Alfonso Mora Ribes
Secretari: Hèctor Companys Mallada
Tresorer: Josep Maria Sans Companys
Vocals: Miquel Bernat Mir, Laia Bagué Miret, Joan Jau-
me Pelegrí Pujol, Robert Jaimejuan Ribes, Benjamí Ibars 
Vitores, Pere Antoni Nadal Moreno i Josep Joan Florensa 
Cabré
Interventors de comptes: Robert Anoro Sisó i Antoni 
Fontanals Bagué 

Cap de la Secció de Crèdit: Josep Maria Sans Companys
Cap de la Secció Fruitera: Benjamí Ibars Vitores
Cap de la Secció de Fruita Seca i Oli: Josep Joan Florensa 
Cabré
Cap de l’Àrea Subministraments-Cereals: Miquel Bernat 
Mir  
Les noves incorporacions han estat Héctor Companys 
Mallada, Pere Antoni Nadal Moreno, Josep Joan Floren-
sa Cabré i José Clemente Estela Gòdia. A més, Alfonso 
Mora va ser nomenat sotspresident en substitució de 
Ramon Sisó.
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La Cooperativa del Camp d’Al-
carràs ha posat en marxa una 
nova web de la seva Agrobotiga 
per facilitar la compra on line. 
L’objectiu és apropar els produc-
tes de proximitat a més públics.
La web inclou un aparador per 
comprar oli d’oliva verge extra, 
sucs de fruita i almívars i els 
llibres de cuina elaborats per 

sòcies de la cooperativa, entre 
molts altres productes. El Grup 
vol incorporar nous productes 
en aquest aparador digital al llarg 
de l’any. El portal també inclou 
consells nutricionals gràcies a la 
col·laboració de l’associació 5 al 
Día, una entitat sense ànim de 
lucre que vetlla pel consum de 
fruita i hortalisses. 
La nova web ha comptat amb el 
suport del departament d’Agri-
cultura i el Fons Europeu Agrí-
cola de Desenvolupament Rural 
de la UE.

NOU ETIQUETATGE DE 
L’OLI D’OLIVA VERGE 
EXTRA L’OR DE PONENT

PRODUIT PEL MOLI 
D’ALCANÓ QUE FORMA PART 
DEL GRUP COPERATIU
L’Or de Ponent s’ha convertit en la marca 
per excel·lència de l’oli d’oliva verge extra 
que produeix el Molí d’Alcanó, que pertany 
al Grup Fruits de Ponent. Per aquest motiu, 
el Grup ha renovat l’etiquetatge dels enva-
sos de 250 i 500 ml, i de 2 i 5 l.
S’ha dissenyat un grafisme més modern i 
actual amb el qual el Grup vol fer créixer 
comercialment aquest oli premium.

L’Or de Ponent és una marca registrada 
en l’àmbit comunitari. L’oli està elaborat 
directament amb procediments mecànics 
i té uns graus d’acidesa que li atorguen la 
categoria de verge extra.
El Molí d’Alcanó, situat a la comarca del 
Segrià, produeix una mitjana d’uns 300.000 
litres d’oli a l’any, aproximadament.

MEMBRES DEL DEPARTAMENT 
TÈCNIC DEL GRUP COOPERATIU

HESPÈRIDES, 
UNA APP 
PER AL 
CONTROL 
DE PLAGUES  

L’Agrobotiga 
d’Alcarràs 
estrena nova web

Els punts de control 
a les finques

El Departament Tècnic del Grup 
Cooperatiu Fruits de Ponent està 
format per les persones següents:
Toni Vitores, cap del Departament

Helena Ribes, administrativa 
Tècnics de camp
Rosa Rigal; Miriam Hernández; 
Yolanda Ferrer, de la Cooperativa 

de Binaced; Miguel Velo; Martí Bo-
tines; Jordi Quílez i Albert Gorgues, 
de la Cooperativa de Benavent-La 
Portella. 

Hespèrides és una 
aplicació tecnològica 
que utilitzen els tèc-
nics als mòbils per 
introduir els tracta-
ments que realitzen 
els productors a les 
finques i les lectu-
res de les trampes de 
confusió sexual que 
estan instal·lades a les 
parcel·les per contro-
lar els nivells de les 
plagues. Els produc-
tors també disposen 
d’aquesta aplicació, 
corroboren els trac-
taments i comproven 
el nivell de plagues de 
cada parcel·la. La in-
formació serveix per 
generar els quaderns 
de camp de les plan-
tacions, documents 
que és obligatori tenir 
actualitzats i revisats 
abans de les audito-
ries.
Mitjançant l’app Hes-
pèrides, l’any 2017 
s’elaboraran costos de 
producció de fruita 
amb tres productors. 
L’aplicació de l’última 
tecnologia al camp és 
un dels objectius del 
departament tècnic de 
Fruits de Ponent per 
avançar en la moder-
nització tecnològica 
de la producció.

Amb l’objectiu de ser 
més eficients en la ges-
tió dels conreus, el servei 
tècnic del Grup Coope-
ratiu situa a les finques 
uns punts d’observació 
de nutrients del sòl, de 
les fulles i del fruit per 
ajustar les recomana-
cions d’adobatge de les 
parcel·les. S’inicia du-
rant els mesos de de-
sembre i gener amb una 
analítica dels sòls per sa-
ber les quantitats de ma-
cronutrients disponibles 
a l’inici de campanya.
Després, els tècnics 
comproven si els ma-

cronutrients han passat 
a les fulles i si no hi ha 
cap mancança. Final-
ment, examinen el fruit 
per confirmar que tots 
els nivells tenen els valor 
recomanats per la guia 
de producció integrada.
Un cop valorat tot l’any, 
s’informa el productor i 
se li donen els inputs per 
planificar les següents 
campanyes
Cal recordar que la Pro-
ducció Integrada és la 
modalitat d’agricultura 
que garanteix la traçabi-
litat de la fruita en tot el 
seu recorregut.
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Fruits de Ponent ha fina-
litzat la campanya d’estiu 
del 2016 amb uns bons 
nivells de producció de 
fruita i de confecció. La 
nectarina roja, blanca i 
préssec pla o paraguaià i 
préssec roig, han estat les 
varietats de fruita d’os amb 
més producció: més de 45 
milions de quilograms. 
Cal sumar-hi les varietats 
de préssec groc, blanc i 
platerina. 
La campanya ha estat mo-
deradament més positiva 
que l’anterior, encara que 
ha estat marcada per un 
descens generalitzat de la 
producció a causa de la 
mtereologia atípica de la 
passada primavera, que va 
registrar gelades. Pel que 
fa als preus, s’han donat 
episodis de preus erràtics. 
Els principals destinataris 
de la fruita del Grup han 
estat els mercats europeus, 
com en anys anteriors. 
Fruits de Ponent va ini-
ciar la campanya d’estiu 
a començaments de juny 
i la va finalitzar gairebé la 
primera setmana de se-
tembre. 
Previsió OKI
El Grup potencia la marca 
del préssec OKI de cara a 
la campanya 2017/2018. 
La finalitat és que la mar-
ca arribi a diferents punts 
dels mercats nacional i 
internacional com una 
fruita de qualitat i sigui el 
préssec pla de referència 
del consumidor final pel 
seu color, sabor i aroma.
Es preveu un volum de 
producció similar o lleu-
gerament superior al d’al-
tres anys, ja que el para-
guaià representa el 20% de 
la producció total de fruita 
d’os del Grup Cooperatiu 
Fruits de Ponent.

BALANÇ DE LA 
PRODUCCIÓ DE POMA 
DE MUNTANYA
La poma de munta-
nya que produeix la 
Cooperativa Agrà-
ria del Llobregós i 
comercialitza Fruits 
de Ponent guanya 
terreny i millora tant 
en volum com en qua-
litat. La pedregada 
d’aquesta campa-
nya 2016 només va 
afectar la part sense 
xarxa protectora de la 
finca de Ribelles, uns 
8.000 m2, i la collita va 
ser bona en general, ja 
que es van collir uns 
45.000 kg/h.
Les varietats que van 

EL GRUP POTENCIA 
LA MARCA OKI PER 
A LA CAMPANYA 
2017/2018
UNA CAMPANYA D’ESTIU AMB 
QUALITAT, PERÒ MENYS PRODUCCIÓ

funcionar més bé van 
ser la Jeromine i la 
Story, que tenen mol-
ta coloració. Les Fuji, 
comparades amb les 
del pla, també van te-

nir una coloració molt 
bona. L’any vinent es fo-

calitzarà la producció en 
la varietat Story, atesos 
els bons resultats obtin-
guts i el fet que és una 
fruita amb gran accep-
tació per part del con-
sumidor.
Les plantacions de po-

meres del Llobregós es-
tan situades a 400 metres 

d’altura.

Sebastià Escarp, de Fruits de Ponent, i Josep M. 
Bosch, de l’IRBLleida
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Fruits de Ponent i l’Insti-
tut de Recerca Biomèdi-
ca de Lleida (IRBLleida) 
han renovat un any més 
el conveni a través del 
qual la Fundació Fruits 
de Ponent aporta una 
ajuda econòmica anual 
a l’institut. La missió de 
l’IRBLleida és promou-
re, desenvolupar, gesti-
onar i difondre la inves-
tigació biomèdica i la 
formació en recerca en 
les Ciències de la Salut, 
principalment a Lleida. 
Per aquest motiu, dóna 
suport als grups d’inves-
tigació que treballen a la 

Universitat de Lleida i en 
el sistema sanitari lleida-
tà per investigar malalti-
es rellevants com càncer, 
ictus, esclerosi múltiple, 
diabetis, pleura, envelli-
ment, sistema nerviós, 
sistema cardiovascular, 
trastorns i infeccions 
respiratòries i trastorns 
mentals, entre d’altres.
La Fundació Fruits 
de Ponent reafirma 
d’aquesta manera el seu 
compromís social amb 
els projectes del territo-
ri que compten amb un 
vessant solidari i d’ajuda 
a les persones.

COL·LABORACIÓ 
AMB L’INSTITUT 
DE RECERCA 
BIOMÈDICA DE 
LLEIDA

El secretari general 
d’Agricultura, David 
Mascort, acompanyat 
pel director general de 
Desenvolupament Ru-

ral, Oriol Anson, i el 
director dels serveis del 
DAAM a Lleida, Ferran 
de Noguera, van visitar 
el 14 de setembre Fruits 
de Ponent per conèixer 
la central de confecció 
que la companyia té a 
Alcarràs. La delegació 
del DAAM també es va 
reunir amb el Consell 

Rector de la Cooperati-
va del Camp d’Alcarràs, 
que pertany a Fruits de 
Ponent.

Visita del 
secretari 
general 
d’Agricultura, 
David 
Mascort
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galeria
FESTA INFANTIL DE NADAL. Els més petits del Grup van gaudir el 27 de desem-
bre de la tradicional festa infantil de Nadal a les instal•lacions de la Cooperativa del 
Camp d’Alcarràs. El Grup havia convidat enguany els nens i les nenes a fer arribar 
a la Cooperativa una fotografia seva divertida i amb ambient nadalenc. La festa va 
consistir en una xocolatada, elaborada per sòcies de l’Àrea de la Dona de la Fundació 
Fruits de Ponent, i un espectacle a càrrec de dos animadors.

ALUMNES DE L’EPISCOPAL S’INFORMEN SOBRE COOPERATIVISME A 
FRUITS DE PONENT. Setanta alumnes del col•legi Episcopal de Lleida, de segon 
d’ESO, van visitar les instal•lacions de Fruits de Ponent el passat mes d’octubre. 

SOCIS JOVES DEL GRUP PARTI-
CIPEN EN ELS CURSOS DE LA 
CEAP. El CEAP d’Alcarràs ha celebrat 
la cloenda dels cursos de formació per 
a joves agricultors i ramaders. Socis jo-
ves del Grup Fruits de Ponent han fet 
alguns d’aquests cursos.

DINAR FINAL DE CAM-
PANYA. Fruits de Ponent 
va celebrar el 22 d’octubre 
el dinar de final de campa-
nya d’estiu a la Central de 
Confecció d’Alcarràs amb 
socis i treballadors.  Hi van 
assistir els alcaldes d’Alcar-
ràs, Benavent, La Portella i 
un regidor de Binaced.

VISITA POPULAR AL MOLÍ D’ALCANÓ, QUE FORMA PART DEL GRUP 
COOPERATIU. Unes 500 persones van participar en l’esmorzar popular, en les visi-
tes guiades al Molí d’Alcanó i van viure l’experiència de conrear olives amb diferents 
mètodes. El molí va acollir una nova edició dels Camins d’Or Líquid del Segrià, que 
promou el Consell Comarcal amb cooperatives i empreses de la comarca. 

FRUITS DE PONENT CELE-
BRA LES FESTES DE NADAL. 
El Grup va celebrar el Nadal amb 
un sopar dels treballadors en un 
restaurant d’Alcarràs (Lleida) i 
també amb la torronada que l’em-
presa va organitzar per desitjar 
unes bones festes a tothom. 


