
El Grup Cooperatiu de Fruits de
Ponent fa un pasmés el seu camí
de compromís amb la societat i el
territori amb la signatura de
l’acord de col·laboració amb l'As‐
sociació de Donants de Sang del
Segrià per tal de promoure pro‐
jectes i activitats per fomentar la
donació de sang i teixits a Al‐
carràs i Lleida.
Els objectius d'aquesta aliança
són potenciar el compromís i res‐
ponsabilitat social en una qüestió
clau per la salut, refermar la tasca
de la cooperativa en l’àmbit soli‐
dari i de compromís, fomentar la

Responsabilitat Social Corporati‐
va inherent en Fruits de Ponent,
col·laborar en la millora les re‐
serves de sang i teixits a Catalu‐
nya, i també projectar i difondre
els mitjans i canals de comunica‐
ció les activitats realitzades.
D’entrada, en l’acord es proposen
diferents activitats com, per
exemple, que Grup Cooperatiu
Fruits de Ponent col·labori en les
quatre campanyes que es realit‐
zen anualment a Alcarràs, apor‐
tant fruita per als i les donants.
També hi ha el compromís d’aju‐
dar en forma de difusió i/o pro‐
ductes amb laMarató de donació
de sang de Lleida que se celebra
anualment. L’acord entre amb‐
dues entitats tindrà una durada
de tres anys, amb la qual cosa el
Grup Cooperatiu reforça lligams
amb una de les entitats referents
de la nostra societat.

News

E l Grup Cooperatiu Fruits de
Ponent va inaugurar el
passat 3 de desembre una

nova agrobotiga. Ho va fer a
Ponts (la Noguera) mitjançant
l’Agrària del Llobregós, cooperati‐
va de primer grau del grup amb
seu a Vilanova de l’Aguda/Ri‐
belles i que produeix pomes de

muntanya. El dia abans d’obrir les
portes al públic es va fer un petit
acte d’inauguració on hi van ser
presents, entre d’altres, el pre‐
sident del Grup Cooperatiu, Se‐
bastià Escarp; l’alcaldessa de
Ponts, Solés Carabassa; la presi‐
denta de l'Agrària del Llobregós,
Maria Casoliva; i socis i sòcies de la

cooperativa.
Sota el nom d’Agrobotiga de
Fruits dePonent, és el tercer esta‐
bliment d’aquestes caracterís‐
tiques del grup, després dels que
ja té a Alcarràs i Alcanó. Està ubi‐
cat al centre de la localitat, al nú‐
mero 12 del carrer Seu d’Urgell,
que és la via que condueix cap a
Andorra, en un petit local d’uns 17
metres quadrats.
Amb l’obertura d’aquest espai, es
volen posar a disposició de la co‐
marca de la Noguera els pro‐
ductes cooperatius del grup
(com ara l’oli L’Or de Ponent, la
fruita de Fruits de Ponent, les
pomes de la Vall del Llobregós
sota lamarca GR Apple i aliments
d’altres cooperatives).
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OBRE LES PORTES
L’AGROBOTIGA DE PONTS
El tercer establiment del Grup Cooperatiu es
fa realitat mitjançant l’Agrària del Llobregós

ELMINISTRED’AGRICULTURA, PESCA I ALIMENTACIÓ, LUIS
PLANAS, VISITA LA SEUCENTRALDEL GRUPCOOPERATIU
El ministre d'Agricultura, Pesca i
Alimentació, Luis Planas, va visi‐
tar, el passat 24 de novembre, la
seu central del Grup Cooperatiu
Fruits de Ponent a Alcarràs on va
conèixer de pri‐
mera mà l'àmplia
estructura del
grup, el seu com‐
promís amb el
sector agrícola i el
territori, l'aposta
per la sostenibili‐
tat i l'eficiència

energètica, i el catàleg de pro‐
ductes agroalimentaris, que van
des de la fruita de pinyol a l'oli
d'oliva verge extra.
Luis Planas va ser rebut pel pre‐

sident del Grup Cooperatiu Fruits
de Ponent, Sebastià Escarp, i pel
CEO del Grup Cooperatiu, Josep
Presseguer, a més de membres
del Consell Rector i del comitè de
direcció. Abans d'accedir a les ins‐
tal·lacions, es va guardar un mi‐
nut de silenci amb motiu del Dia
internacional per a l'eliminació de
la violència contra les dones i en
memòria de les víctimes en un
simbòlic acte on també hi van ser
estat presents treballadors i tre‐
balladores del grup.

BONES I COOPERATIVES
FESTES

BUENAS Y
COOPERATIVAS FIESTAS
HAPPY COOPERATIVE

HOLIDAYS
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IMPULSANT L’ADN SOLIDARI DE FRUITS DE PONENT
UN ANY MÉS, AL COSTAT DE L’IRBLLEIDA

ACORDDE
COL·LABORACIÓ
AMB L’ASSOCIACIÓ
DEDONANTSDE
SANGDEL SEGRIÀ

El Grup Cooperatiu Fruits de Ponent ha renovat el
conveni de col·laboració amb l’IRBLleida, amb la
qual cosa dona continuïtat a una entesa entre
ambdues parts que es va iniciar l’any 2007.
L’acord s’emmarca dins el compromís de Fruits de
Ponent amb la investigació, les entitats del territori
i la salut, tot plegat amb l’objectiu de promoure,
desenvolupar, gestionar i difondre la recerca bio‐
mèdica a Lleida.
Així, les aportacions que, entitats com Fruits de
Ponent, realitzen a l’IRBLleida permeten investigar
sobremalalties com ara el càncer, l'ictus, l'esclerosi
múltiple, la diabetis, les malalties de la pleura, l'en‐
velliment, el sistema nerviós, el sistema cardiovas‐
cular, els trastorns i infeccions respiratòries, tras‐
torns mentals, entre altres, per proporcionar uns
millors serveis a la ciutadania.

https://www.youtube.com/watch?v=sy-iap-HK8U


Benvolguts SOCIS i SÒCIES i
TREBALLADORS i TREBALLA‐
DORES DEL GRUP,
Us faig arribar aquestes pa‐
raules un cop acabada la meva
etapa com a president de
CAMP D’ALCARRÀS I SECCIÓ
DE CRÈDIT, i del GRUP COOPE‐
RATIU FRUITS DE PONENT.
Sembla que fa quatre dies, però
ja fa vuit anys que em van no‐
menar president! Va ser el 23 de
desembre de l’any 2013, i la veri‐
tat és que, al llarg de tota aques‐
ta etapa, intens i apassionant a
la vegada, no he tingut temps
d’avorrir-me. És cert que han es‐
tat anysmolt complicats en tot
allò referent a la fruita, amb al‐
gunes campanyes fins i tot per
oblidar; però encara sort
d’aquestes últimes, doncs –mal‐
grat les inclemènciesmeteo‐
rològiques– sembla que podem
sermés optimistes gràcies a uns
millors preus i a l’Agroseguro.
Els grans protagonistes d’una
Cooperativa sou vosaltres, els so‐
cis i les sòcies, i per això he de dir
quem’hagués agradat que en
tots aquests anys no s’hagués
produït cap baixa. L’important,
però, és que també hi ha hagut
noves incorporacions, i aquesta
és unamolt bona notícia i un in‐

dicador de la bona salut del
Grup Cooperatiu, viu i dinàmic a
la vegada.
Les persones que es troben al
capdavant d’una entitat han de
prendre decisions, i de vegades
aquestes no són gens fàcils. En
aquest sentit, al llarg d’aquest
temps segurament n’hi ha ha‐
gut que no han satisfet a to‐
thom. De totamanera, allò més
important és que el nostre Grup
Cooperatiu gaudeix avui dia
d’un ampli reconeixement, i no
solament a escala local, sinó
també global, i això no té preu.
La professionalitat i els valors co‐
operativistes –dels que tant en
fem bandera– són part del
nostre ADN. Us he de dir que
penso que, en aquest moment,
comptem amb un equip direc‐

tiu jove i molt preparat per assu‐
mir els reptes que tenim pel da‐
vant, així com un equip humà
molt vàlid per ajudar-lo.
Com us deia abans, les decisions
han estat difícils, però s’han pres
sempre pensant en allò que en‐
teníem que eramillor per la
casa, i us puc assegurar que en
totmoment ho he fet el millor
que he sabut i sempre posant
pel davant el bé de la Cooperati‐
va, que és allò que hem heretat
dels que ens han precedit i del
que tan orgullosos n’estem.
Només em queda agrair de tot
cor a tothom: SOCIS, SÒCIES,
TREBALLADORS I TREBALLA‐
DORES, CLIENTS I PROVEÏ‐
DORS, la confiança quem’heu
donat durant aquets anys, així
com l’estima quem’heu fet arri‐
bar en els últims temps. També
voldria agrair molt especialment
l’ajut dels socis i sòcies que
m’heu acompanyat en els
CONSELLS RECTORS successius.
Per últim, demanar-vos per a
l’actual president, Benjamí Ibars,
la mateixa confiança quem’heu
brindat ami al llarg de tots
aquests anys. Segur que agrairà
el vostre recolzament.
Una forta abraçada a tothom.

B enjamí Ibars Vitores, soci
de Camp d’Alcarràs i
Secció de Crèdit, ha es‐
tat escollit nou pre‐

sident de Grup Cooperatiu Fruits
de Ponent, SCCL. Ibars substi‐
tueix en el càrrec a Sebastià Es‐
carp i Tomàs, qui ha ocupat la
presidència els últims vuit anys,
termini establert en els Estatuts
de Camp d’Alcarràs i Secció de
Crèdit, Cooperativa de Primer
Grau de Grup Cooperatiu Fruits
de Ponent.
El nomenament es va fer efectiu
el 16 de desembre, després que
durant la setmana se celebressin
els corresponents consells rec‐
tors. Primer, el de Camp d’Al‐
carràs i Secció de Crèdit –del
qual Ibars n’és soci i on fou pro‐
posat per unanimitat en aquest
càrrec–, i posteriorment, el de
Grup Cooperatiu Fruits de
Ponent, el qual el va ratificar,

també per acord unànime.
Al mateix temps es van escollir
dos nous membres del Consell
Rector de Camp d’Alcarràs. Es
tracta de Francisco Xavier Saló
Muñoz i de Xavier Companys
González.
Alcarrassí de 52 anys, casat i amb
un fill i una filla, Benjamí Ibars ha
mantingut des de sempre un es‐
tret lligam amb la cooperativa
Camp d’Alcarràs i Secció de Crè‐
dit, i per tant amb el Grup Co‐
operatiu Fruits de Ponent. Pri‐
mer com a soci de base –pro‐
vinent d’una família ja cooperati‐
vista– i posteriorment ocupant
llocs de representació en el
Consell Rector, tal com feia en
l’actualitat, ja que era el cap de la

Secció de Fruita.
Ibars va voler agrair al fins ara
president del Grup, Sebastià Es‐
carp, la seva entrega i dedicació a
la Cooperativa en aquest període
animant-lo, ara que continuarà
com a soci, a seguir aportant la
seva experiència del sector.
Grup Cooperatiu Fruits de
Ponent, amb una facturació dels
60 milions d’euros, compta amb
quatre cooperatives de 1er Grau:
Camp d’Alcarràs i Secció de Crè‐
dit, Agrària Progressiva Be‐
navent-La Portella, Ramell i
Agrària del Llobregós. Format
per unes 180 unitats familiars de
socis (que agrupen a diverses
generacions), el Grup es caracte‐
ritza per ser un dels líders a Euro‐
pa en producció i comercialitza‐
ció de fruita de pinyol, a més
d’altres unitats de negoci que al
llarg dels darrers anys ha anat
desplegant, com la fruita i seca i
els cereals; l’oli d’oliva verge extra,
amb el Molí d’Alcanó; dos esta‐
cions de servei de combustible i
amb electrolineres; una xarxa
amb agrobotigues a Alcarràs, Al‐
canó i Ponts; i una secció de crè‐
dit que contribueix a promoure
l’activitat agrícola dels seus socis.
En els darrers anys, Grup Coope‐
ratiu Fruits de Ponent ha centrat
la seva activitat en una sostenibi‐
litat entesa des d’un punt de vis‐
ta mediambiental, econòmic i
social erigint-se en un ecosiste‐
ma cooperatiu.

BENJAMÍ IBARS VITORES,
NOU PRESIDENT DEL
GRUP COOPERATIU

News

D’ALCANÓ AL MÓNKYLATT,

E l Molí d’Alcanó, del Grup Cooperatiu Fruits de
Ponent, va acollir el 12 de desembre la jornada
‘KYLATT, d’Alcanó almón’, en la qual es va pre‐

sentar l’oli d’oliva verge extra de Selecció Especial
Praedium KYLATT d’aquesta campanya 21-22. L’acte
va fusionar elmón de l’agricultura, l’art i la gastrono‐
mia, i va comptar amb la participació del xef ambes‐
trella Michelin del restaurant Hisop Oriol Ivern, l’ex‐
pert gastronòmic Jordi Morillo i l’arpista Berta Puig‐
demasa.
La jornada es va desenvolupar entorn els valors del
cooperativisme, la gastronomia i l’art, així com de
l’oli d’oliva verge extra de ‘Selecció Especial’ Prae‐
dium KYLATT. En aquest sentit, Ivern i Morillo va ex‐

plicar la seva tasca d’assessorament en el projecte
de KYLATT i la seva participació en els tastos previs
per elaborar aquest Selecció Especial, a banda de
ser ambaixadors d’aquest oli en l’alta gastronomia
arreu del món.

OLI SOLIDARI CONTRA EL CÀNCER DE MAMA
Grup Cooperatiu Fruits de Ponent i l’Associació
contra el Càncer a Lleida han tret al mercat una am‐
polla d’oli solidari contra el càncer demama. Demig
litre i ambuna etiqueta especial, el preu és de 3,90€
i 1 € anirà destinat íntegrament a la lluita contra
aquesta enfermetat. Es pot trobar a les ‘Agroboti‐
gues’ del Grup i a la web, entre d’altres.

Per una altra part, us infor‐
mem també de la composició
del Consell Rector de Grup Co‐
operatiu Fruits de Ponent
SCCL, després de la reunió del
passat dia 16 de desembre:
President, Camp d’Alcarràs i
Secció de Crèdit, SCCL, repre‐
sentada per Benjamí Ibars Vi‐
tores
Sots president, Agrària Pro‐
gressiva Benavent Portella,
SCCL, representada per
Jaume Gené Roig
Secretari, Ramell, SCCL, re‐
presentada per Josep Castells
Gòdia
Vocal, Agrària Llobregós,
SCCL, representada per Maria
Casoliva Zaldo

President
Benjamí Ibars Vitores

Cap de la Secció de
Crèdit
Fernando Aixalà
Escarp

Cap de la Secció
Fruita
Josep Boix Balagué

Cap de la Subsecció
de Fruita Seca i Oli
Josep Ramon Estopà
Jové

Cap de l’Àrea
Subministres-Cereals
Oriol Ribes Moreno

ART, MÚSICA I GASTRONOMIA EN L’ACTE DE PRESENTACIÓ DE
L’OLI VERGE EXTRADELMOLÍ D’ALCANÓ

Substitueix a Sebastià Escarp,
qui deixa el càrrec després
d’un període de vuit anys per
finalització de mandat
estatutari

El passat dia 14 de desembre, reunit el Consell Rector de la Cooperativa CAMP D’ALCARRÀS i SECCIÓ DE
CRÈDIT, SCCL, va acordar la nova distribució de càrrecs del Consell Rector, quedant de la següent manera:

CARTA D’AGRAÏMENT /SEBASTIÀ ESCARP TOMÀS

CÀRREC NOM i COGNOMS
PRESIDENT Benjamí Ibars Vitores
SOTS – PRESIDENT Albert Gilart Fontanals
SECRETARI Robert Moreno Calderó
TRESORER Fernando Aixalà Escarp
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
VOCAL Francisco Xavier Saló Muñoz

VOCAL Francisco Xavier Companys
Gonzalez


