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5 anys promovent el Cooperativisme i la Responsabilitat Social
La Fundació Fruits de Ponent ha arribat aquest any
2021 als 5 anys de recorregut. Malgrat la pandèmia, ha
deixat en stand-by alguns dels projectes presencials, i
val a dir que aquesta organització ha portat a terme en
tots aquests anys un seguit d’activitats centrades a:
-Promoure el Cooperativisme i la responsablitat social
En el transcurs d’aquests anys, la Fundació ha portat a
terme fites transcendentals per al Grup, com la cele‐
bració dels 25 anys de Fruits de Ponent, que va comp‐
tar amb activitats de caire social i solidari (una donació
de sang); lúdic (una trobada cooperativista), i solemnes
(la celebració a la Seu Vella). Actes com aquest van aju‐
dar a projectar una imatge positiva del Grup, tant a es‐
cala nacional com internacional.
Pel que fa a les activitats de promoció de l’alimenta‐
ció saludable, durant aquest temps s’ha arribat a un
total de 20.000 infants, els quals han pogut degustar la
fruita a través d’una activitat que n’ha volgut resaltar
els seus valors saludables.
Pel que fa a activitats culturals, cal tenir en compte
també els 2 llibres que s’han editat i publicat gràcies a
les sòcies de la Cooperativa: El Rebost i El Recetario.
Són llibres que donen a conèixer les receptes de cuina
locals, algunes fetes amb fruita de la nostra terra.
I per als socis sèniors, cal esmentar la subvenció de les
quotes dels carnets de jubilats/jubilades perquè els
nostres associats puguin gaudir sense cost de les acti‐
vitats de lleure que fan als seus municipis, ja que des de
la Fundació també volem promoure que aquest col·lec‐
tiu tingui una ingent activitat social.
La Fundació compta amb diferents convenis de caire
solidari. Per exemple, amb l’Associació d’Amics i Fami‐
liars d’Alzheimer d’Alcarràs, amb els quals col·laborem
oferint el berenar cada dia, amb l’Associació Espanyola
contra el Càncer aportant la fruita i els sucs per als ma‐
lalts que són a l’hospital Arnau de Vilanova fent el trac‐
tament de quimioteràpia i radioteràpia; amb l’Institut
de Recerca Biomèdica de Lleida per ajudar a la investi‐
gació contra malalties, i amb Banc d’Aliments.
Actualment la Fundació està elaborant el seu pla de
treball per als propers 5 anys, així com un recull de la
feina feta fins ara.
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LA CENTRAL DE CONFECCIÓ S’ADAPTA AL
MÀXIM A LES MESURES QUE MARQUEN ELS
PROTOCOLS CONTRA LA COVID-19

G

rup Cooperatiu Fruits
de Ponent estem a
punt per iniciar una
nova campanya de fruita d’es‐
tiu. I ho fem, un any més, po‐
sant el focus en la seguretat
de les persones: plantilla pro‐
fessional, socis i sòcies, clients,
proveïdors... La pandèmia de
la Covid-19 obliga a doblar
els esforços en prevenció i a
posar en pràctica els proto‐
cols en matèria de salut la‐
boral. Es tracta de no abaixar
la guàrdia per poder treballar
aquest estiu oferint el millor
als nostres clients.
L'equip tècnic de Fruits de
Ponent ha estat treballant du‐
rant els darrers mesos, i així ho
continua fent, per adaptar al

Grup Cooperatiu

màxim la nostra Central de
Confecció i la resta de seus del
Grup als protocols anti-Covid
establerts per les autoritats
sanitàries. Així, per exemple,
s’han reforçat els elements de
separació de persones en les
línies de treball mitjançant
mampares protectores; hem
instal·lat una carpa exterior
per esponjar la zona de men‐
jador i sobretot garantir una
ventilació adequada. Tot el
personal compta amb els
equips de protecció individual
corresponents. A més , es va
portar a terme –conjun‐
tament amb Salut– un cri‐

bratge entre tota la plantilla
per detectar possibles casos i
posteriorment es va coordinar
la la vacuna per a tot el perso‐
nal de central i camp per part
del Departament de Salut.
L’objectiu és que les persones
i les instal·lacions estiguin pro‐
tegits de la Covid-19 per
d’aquesta manera poder de‐
senvolupar les tasques habi‐
tuals amb unes condicions de
seguretat màximes.

EL CONSELL RECTOR DE CAMP
D'ALCARRÀS I SECCIÓ DE CRÈDIT
VA VISITAR LES INVERSIONS
FETES A LA CENTRAL

D’ALTRA BANDA, LA CAMPANYA D’ESTIU COMENÇARÀ AQUEST ANY AMB MENYS FRUITA,
EN L’ÀMBIT SECTORIAL, QUE L’ANY PASSAT. SEGONS AFRUCAT, UN 30% INFERIOR A LA
D’ALTRES CAMPANYES. PERÒ MALGRAT AQUESTA XIFRA, DES DE FRUITS DE PONENT
SEGUIREM TREBALLANT PER OFERIR LA MÀXIMA QUALITAT ALS NOSTRES CLIENTS
D’ARREU DEL MÓN, SENSE DEIXAR DE BANDA EL NOSTRE MERCAT DE PROXIMITAT.
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FRUITS DE PONENT REFORÇA LA SEVA
APOSTA PER L’R+D AMB LA
PARTICIPACIÓ EN QUATRE PROJECTES
Els grups operatius Peachnir, Fruit Forecast, PamInCat i Gomori,
tots amb el repte de millorar la producció en tots els seus
vessants, compten amb el suport i la participació activa del
Grup Cooperatiu
par models de predicció que anticipin informació
sobre l’evolució de paràmetres de qualitat i volums
de collita per al sector del presseguer i el cirerer.
D’aquesta manera, s’aconsegueix millorar la fiabili‐
tat de la planificació de collita, un factor crític per a
la competitivitat de les empreses productores
fructícoles

NOU PUNT DE RECÀRREGA ELÈCTRICA
PER A TOTES LES CARRETILLES DE LA
CENTRAL DE CONFECCIÓ
Instal·lem una màquina amb
tecnologia avançada per classificar la
fruita
La Central de Confecció del Grup Cooperatiu disposa
des de fa poc d’un nou punt de recàrrega elèctrica
per a totes les carretilles que operen en aquest espai.
L’objectiu d’aquest nou equipament s’emmarca dins
la línia de Fruits de Ponent de millorar l'eficiència
energètica en tot el Grup Cooperatiu, i d’apostar per‐
manentment per la sostenibilitat i la preservació del
medi ambient, oferint a més d’una eina de qualitat,
ràpida i eficient.
Així, aquest nou punt de recàrrega elèctrica perme‐
trà carregar simultàniament fins a 10 màquines
d'aquest tipus, un fet que suposa un pas endavant en
tots els sentits i que referma l’aposta de Fruits de
Ponent per l’eficiència energètica.

Dins aquesta mateixa aposta per la innovació de
Fruits de Ponent, hem de situar la seva participació
al projecte PamInCat-Pam Industrial de Catalunya,

D

varietats comercials d’un conjunt d’espècies de

ció i el desenvolupament, el Grup Coope‐

plantes aromàtiques i medicinals (PAM) que po‐

ratiu Fruits de Ponent es troba immers en
un seguit de projectes que així ho posen de mani‐

drien cultivar-se a escala comercial en diferents es‐
cenaris agraris de Catalunya. Per fer-ho, s’han es‐

fest i que materialitzen en fets aquesta línia de tre‐

collit aquelles espècies que tenen bona demanda

ball, que comparteixen altres empreses del sector,

al mercat i s’han plantat en tres parcel·les ubicades

l’IRBLleida i l’IRTA.

a les Garrigues, la Noguera i la Segarra. Els so‐

D’una banda, Fruits de Ponent ha adquirit una mà‐
quina classificadora automàtica de fruita del grup

cis que formen part d’aquest grup operatiu són
Grup Cooperatiu Fruits de Ponent, com a líder;

operatiu Peachnir. Aquest aparell facilita la classifi‐

Aigües del Segarra-Garrigues, Laboratori Ventós i

cació dels fruits de qualitat homogènia en funció

Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalu‐

del seu estat de maduració, per poder destinar els

nya.

fruits més madurs a comercialització ràpida o de
proximitat i els fruits de més recorregut a mercats

Finalment, Fruits de Ponent també participa al
projecte Gomori, un Grup Operatiu que té com a

més llunyans. Es descarten així criteris basats en

objectiu principal controlar les malalties de

atributs d'aparença externa. En l'execució del pro‐

postcollita de préssecs i nectarines causades per

jecte hi col·laboren el sector científic i tecnològic

Monilinia spp. i Rhizopus spp. mitjançant estra‐

amb la participació de l'IRTA i l'empresa fabricant
de màquines classificadores Maf Roda Agrobotic,

tègies que no deixin residus a la fruita en el mo‐
ment de la collita, i així poder accedir als mercats

mentre que el Grup Cooperatiu Fruits de Ponent és

més exigents. En l’execució del projecte hi col·labo‐

un dels intervinents per part del sector productor i

ren el sector productor i comercialitzador, mitjan‐

comercialitzador.

çant Fruits de Ponent, Agropecuària i secció de

Fruits de Ponent també col·labora amb Fruit Fore‐
cast, un projecte de grup operatiu basat en l’ús de

Crèdit de Soses, SCCL i SAT Fruita d'Alcarràs, així
com el sector científic i tecnològic amb la partici‐

dades i tecnologies Big Data per poder desenvolu‐

pació de l’IRTA.

Us informem que el president
del Grup Cooperatiu Fruits de
Ponent, Sebastià Escarp, ha es‐
tat nomenat president del Co‐
mitè de Fruita de Pinyol d'Afru‐
cat, l'Associació de Productors
de Fruita de Catalunya. Aquest
comité s'encarrega, en el si de
l'organització Afrucat, de vetllar i
defensar els interessos dels pro‐
ductors de fruita de pinyol.
Sebastià Escarp substitueix en
aquest càrrec Francesc Palau, de
la Cooperativa de Soses.
Així mateix, la Junta d’Afrucat
també va aprovar designar a
Montse Baró com a presidenta
en substitució de Francesc
Torres, càrrec que passarà a ocu‐
par a l’octubre.

que pretén analitzar el comportament de diferents
ins la seva aposta decidida per la innova‐

EL PRESIDENT DEL
GRUP COOPERATIU, AL
CAPDAVANT DEL
COMITÈ DE FRUITA DE
PINYOL D'AFRUCAT

Conveni de Fruits de Ponent
amb la Fundació ONCE per a
la integració laboral

G

rup Cooperatiu ha sig‐
nat un conveni amb
Fundació ONCE per
incorporar aquesta campanya
treballadors i treballadores
amb algun tipus de
discapacitat. Aquesta
acció se suma a les que
el Grup té vigents amb
altres entitats, com Fun‐
dació Ilersis, Creu Roja o Acu‐
dam, entre d’altres. Per al Grup
Cooperatiu,
la
integració

laboral de les persones és un
valor afegit, ja que es tracta de
professionals que s’adapten a
la cultura del Grup, a més d’a‐
prendre un ofici.

Projecte contra la bretxa digital
D’altra banda, Fruits de Po‐
nent és una de les empreses

que participa en el projecte
Upskill 4 Future, una iniciativa
coordinada per CSR Europe
amb el suport de J. P. Morgan.
El seu objectiu és, des d'una
perspectiva de sostenibilitat,
investigar i promoure com des
dels departaments de Recur‐
sos Humans es pot donar su‐
port a l'ocupabilitat dels tre‐
balladors més vulnerables, és a
dir, a aquells que a causa de la
transformació digital i l'auto‐
matització, tenen més risc de
perdre el seu lloc de treball. El
repte és, per tant, no deixar
ningú enrere en la transició
cap al futur laboral.
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