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LA FIRA DE L’OLI PREMIA EL PRAEDIUM KYLATT
COM EL MILLOR VERD FRUITAT DEL 2021

Grup
Cooperatiu
Fruits de
Ponent renova
la sevaweb

L’oli Praedium Kylatt, del Molí
d’Alcanó (Grup Cooperatiu
Fruits de Ponent), ha obtingut
en l’edició d’aquest any de la
Fira de l’Oli el primer premi al
millor oli en la categoria Fruitat
Verd Dolç. El jurat, format per
expertes del Panell de Tast Ofi‐
cial de Catalunya, va otorga el màxim guardó en

aquesta categoria en una edició, la
d’aquest any, que ha estat virtual.
El president del Grup Cooperatiu, Se‐
bastià Escarp, i el representant al
Consell Rector de la Cooperativa d’Al‐
carràs de la secció de l’oli i fruita seca,
Josep Ramon Estopà, van recollir aquest
distintiu en una cerimònia amb restric‐

cions de públic per motius de la pandèmia.

Amb l’objectiu d’adaptar-
nos als temps actuals,
tant en continguts in‐

formatius com també en tec‐
nologia, a Grup Cooperatiu
Fruits de Ponent hem renovat
la pàgina web www.fruitspo‐
nent.com. Es tracta d’una web
que recull l’evolució del Grup al
llarg dels darrers anys, que ha
passat de Cooprativa de Segon
Grau a Grup Cooperatiu. També
s’hi inclouen ja les diferents
àrees de negoci del grup: fruita,
cereals, fruita seca, oli d’oliva i
agrobotigues… així com un
apartat actualitzat i de serveis
als socis al qual només ells po‐
den accedir.
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INCORPOREM UN VEHICLE
100% ELÈCTRIC

Aquest any hem
incorporat al parc
de vehicles del
Grup Cooperatiu
una furgoneta
100% elèctrica, un
primer pas per anar
reconvertint tota la
flota actual cap a
energies
renovables (ja sigui
a través de motors
híbrids o 100%
elèctrics).
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L a cooperativa de segon grau d’Alcarràs es
avui un GRUP COOPERATIU, una forma
jurídica que té, com a objectiu, integrar

l’activitat comercial, assolir un dimensionament
competitiu i facilitar la gestió única. La decisió
fou aprovada la tardor passada per l’Assemblea
General de socis que representa a les 4 coopera‐
tives de base integrants del grup: Camp d’Al‐
carràs i Secció de Crèdit; Agrària Progressiva Be‐
navent-Portella; Ramell, i Agrària del Llobregós.
Sebastià Escarp, president del Grup Coopera‐
tiu Fruits de Ponent, explica que “aquest pro‐
jecte d’intercooperació respon a una voluntat
clara de marcar un criteri únic en la nostra for‐
ma de treballar dels pròxims anys, tant pel
que fa a la tasca productiva com en els àm‐
bits comercial, ambiental, social i admi‐
nistratiu”.
El salt a constituir-se com a ‘Grup
Cooperatiu’ permet a Fruits de
Ponent dimensionar la seva activi‐
tat a la realitat actual i establir uns
criteris d’unificació
decisòria, posant en
comú els mitjans i
els esforços, pro‐
duint-se una cessió
de funcions en la
gestió i administració per a l’exercici de direcció
unitària del grup. Aquest tipus de projectes es
duen a terme amb el suport dels ajuts per al fo‐
ment de la millora de la competitivitat de les co‐
operatives i altres entitats associatives agràries
(PMCCA) del Departament d’Agricultura, que re‐

sulta una eina estratègica per al foment de la in‐
tercooperació. En aquest sentit, el Grup Coope‐
ratiu preveu per a les seves cooperatives de base
i diferents àrees de negoci un període d’inver‐
sions que permetin guanyar qualitat, sostenibili‐
tat i, en definitiva, més competitivitat.
En els darrers anys, l’aposta de Fruits de Ponent
ha estat la diversificació, per tal de garantir una
viabilitat els 365 dies de l’any i deixar de ser una
companyia estacional. Aquest pas l’ha portat a
comptar amb diferents àrees de negoci: de la
fruita, dels fruits secs i l’oli, serveis als socis com
subministraments i secció de crèdit, estaciones
de servei i agrobotigues, configurant un eco-sis‐
tema cooperatiu per als seus associats.

Així mateix, i en un clar camí cap a la sosteni‐
bilitat, Fruits de Ponent ha creat una

nova àrea de negoci per promoure
l’economia circular entre els seus
socis: Ponent Organics, que pro‐
mou per a la gestió dels fertilit‐

zants d’origen orgànic. També, ha
apostat per a la di‐
gitalització de
l’empresa, per tal
d’adaptar-se als
nous temps mar‐
cats per la pandè‐

mia (Assemblees telemàtiques, una APP Mòbil
de Comunicació Interna, Pantalles de TV infor‐
matives a les seus...). I, per l’optimització de la
gestió administrativa i productiva mitjançant el
sistema ERP (software de control) de planificació
dels recursos.

FRUITS DE PONENT ES CONVERTEIX
EN GRUP COOPERATIU

LA COL·LABORACIÓ ENTRE 'COOPERATIVES
HA PERMÈS A FRUITS DE PONENT FER EL

SALT A GRUP COOPERATIU
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És la segona Cooperativa de SegonGrau de Catalunya
que passa a aquesta figura

Grup Cooperatiu

Cooperatives de primer grau



GRUP COOPERATIU FRUITS
DE PONENT HA CONSTITUÏT
AQUEST MES DE DESEMBRE
LA COMISSIÓ NEGOCIADORA
PER PROMOURE LA IGUALTAT
ENTRE TREBALLADORS I
TREBALLADORES EN EL SI DE
L’EMPRESA I PERQUÈ ELS
PROPERS MESOS ELABORIN
UN PLA D’IGUALTAT QUE
RECULLI LES ACCIONS QUE
CAL PORTAR A TERME

La comissió està formada
tant per representants dels
treballadors/es com de
l’empresa.

• Antonio Dolcet en representació
dels treballadors/es.

• Amaya Elbaile en representació
dels treballadors/es.

• Helena Ribes en representació dels
treballadors/es.

• Joaquim Sumalla en representació
dels treballadors/es.

• Mª Asunción Capdevila en repre‐
sentació de l’empresa.

• Xavier Vidal en representació de
l’empresa.

• Maria Roca en representació de
l’empresa.

• Santi Bonet en representació de
l’empresa.

RENOVACIÓ DE
CÀRRECS AL

CONSELL RECTOR
Recentment ha tingut lloc la renovació de
nous membres al Consell Rector del Grup

Cooperatiu Fruits de Ponent i Camp
d’Alcarràs i Secció de Crèdit:

Al Consell Rector de Fruits de Ponent

A la Cooperativa Camp
d’Alcarràs i Secció de Crèdit

Pel que fa als representants
de les diferents seccions

CÀRREC COOPERATIVA
President Sebastià Escarp Tomàs
SOTS PRESIDENT Albert Gilart Fontanals
SECRETARI Robert Moreno Calderó
TRESORER Fernando Aixalà Escarp
VOCAL Benjamí Ibars Vitores
VOCAL Llorenç Guixé Esteve
VOCAL Josep Boix Balagué
VOCAL Albert Gòdia Gòdia
VOCAL Oriol Ribes Moreno
VOCAL Gemma Charles Moliné
VOCAL Josep Ramon Estopà Jové
VOCAL Jordi Estela Ribes
VOCAL Robert Anoro Sisó

CÀRREC COOPERATIVA
President Sebastià Escarp Tomàs
Cap de la Secció de
Crèdit

Fernando Aixalà Escarp

Cap de la Secció de
Fruita

Benjamí Ibars Vitores

Secretària de la
Secció de Fruita

Gemma Charles Moliné

Cap de la Subsecció de
Fruita Seca i Oli

Josep Ramon Estopà Jové

Cap de l’Àrea de Submi-
nistraments-Cereals

Oriol Ribes Moreno

CÀRREC COOPERATIVA
President SEBASTIÀ ESCARP TOMÀS

(Camp d’Alcarràs i Secció de Crèdit)
SOTS PRESIDENT JAUME GENÉ ROIG

(Agrària Progressiva de Benavent-la
Portella)

SECRETARI JOSEP CASTELLS GÒDIA
(Ramell)

VOCAL MARIA CASOLIVA ZALDO
(Agrària del Llobregós)
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Els darrers mesos hem rebut visites oficials de
membres del Govern de la Generalitat.
D’una banda, al gener ens va visitar el conseller
d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Trans‐
parència, Bernat Solé, que va aprofitar per
anunciar l’ingrés del Grup Cooperatiu Fruits de

Ponent a l’Aliança Catalunya per a l’Agenda
2030.
I al mes de febrer vam rebre la visita de la
consellera de la Presidència, Meritxell Budó, que
va visitar el Centre de Confecció del Grup Co‐
operatiu.

Els socis del Grup Cooperatiu han rebut una formació en riscos laborals i manipulació d’aliments, per‐
qué ampliïn els seus coneixements en qualitat del producte i protecció del medi ambient, així com de
seguretat a la feina.
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Visites oficials al Grup Cooperatiu

Curs per a Socis del Grup Cooperatiu
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