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Projecte d’Assistència tècnica per a la millora de la 
comercialització de la fruita dolça mitjançant la 

cooperació empresarial

“Aquesta acció està subvencionada pel Servei d’Ocupació de Catalunya, en el marc del Projecte “Treball a les 7 comarques” i amb finançament del Servei Públic 
d’Ocupació Estatal i el Fons Social Europeu”
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Fitxes dels entrevistats potencials partners
COOPERATIVA ALIMER (MURCIA)

• Cooperativa que neix al 2006 de la fusió de diferents cooperatives de la Regió de Murcia (8). Funcionen 
actualment amb un sol consell executiu, un sol president i agrupen a 1600 socis en 4 seccions diferents

• Actualment tenen una facturació agregada de prop de 150M€ i exporten pràcticament el 80% de la seva 
producció total d’hortalisses i fruita. 

• El 60% dels seus productes són fruita i hortalisses (sobretot brócoli, enciam o coliflor entre d’altres) de les 
quals un 35% és en fruita de pinyol, que es reparteix de la següent manera:

• “Compartimos la idea de colaboración, ya que actualmente compramos para poder cubrir temporada, pero 
para que funcione tiene que ser contra unos objetivos claros y concretos”

• Els podria resultar interessant col·laborar per 

– Entrar a algun mercat nou on no tenen presència actualment (Suïssa)

– A algun client on ara no podem accedir, donat que requereix continuïtat i una qualitat de gamma mitja i alta

• Per ells per poder col·laborar es tracta de trobar una “ànima bessona”, la dimensió de l’empresa no té res a 
veure ni tan sols la marca, es tracta de trobar algú amb mentalitat oberta i amb ganes de col·laborar

TIPO DE FRUTA CANTIDAD (tn) TIPO DE FRUTA CANTIDAD (tn)

Paraguaio 9.000 tn Nectarina 7.500 tn

Prèssec Roig 5.500 tn Albercoc 1.500 tn

Prèssec Groc 4.600 tn Pruna 1.500 tn



Fitxes dels entrevistats potencials partners
COOPERATIVA UNILAND

• Es una empresa familiar que al 2000 es constitueix com a cooperativa. Treballen amb 
terres pròpies i també amb productors associats que els porten la seva producció.

• Aproximadament tenen una facturació agregada de 40M€, dels quals 15M€ provenen de 
la fruita de pinyol i el seu mercat està repartit al 50%-50% entre el mercat espanyol i el 
mercat internacional.

• Actualment tenen una producció estimada de 25.000 tn de fruita (raïm, maduixes a 
Huelva) i concretament de fruita de pinyol repartits principalment entre;

– Prunes

– Albercocs

– Préssecs

• Ells per poder cobrir tota la temporada, el que han fet és plantar en diferents alçades 
simulant zones de producció més tardanes com per exemple Catalunya o Aragó.

• Troben una bona idea el fet de col·laborar però estan preocupats pel “com” ja que 
algunes experiències prèvies que han conegut no han acabat de tenir èxit. En qualsevol 
cas estarien interessats en tot allò que pogués representar un increment de la 
rendibilitat de la seva empresa. Participació en Difrusa (una operadora que va fallar per 
temes sobretot, logístics)



Fitxes dels entrevistats potencials partners
THADER CIEZA

• Es una cooperativa de primer grau especialitzada en fruita; sobretot fruita de pinyol 
(20.000 Mkg), però també toquen raïm i caqui. 

• Facturen aproximadament uns 15M€ i exporten al voltant del 80% de la seva producció.

• Tot i que comparteixen el diagnòstic i creuen que és necessari poder cobrir tota la 
temporada creuen que és millor solució;

– O bé plantar directament, opinien que a Murcia es pot produir perfectament al llarg 
de tota la temporada

– O bé, comprar a d’altres productors, actualment compren a Lleida per poder 
satisfer la demanda dels seus clients

• Murcia és una regió que permet moltíssimes varietats i allargar la temporada el que 
vulguem



Fitxes dels entrevistats potencials partners
FRUTAS ESTHER

• Es una empresa familiar amb molts anys al mercat que factura uns 60M€ i té un nivell 
d’exportació del 80%, per ells el mercat nacional és secundari i a més de moment, no 
tenen interès en focalitzar-s’hi, creuen que és més rendible l’internacional.

• Principalment es dediquen a la fruita de pinyol que els representa un volum de 35.000 M 
kg però també toquen alguna cosa de raïm i de caqui.

• Comparteixen el diagnòstic i creuen que és necessari poder cobrir tota la temporada, 
tant pels clients nacionals com pels clients internacionals. Per poder cobrir aquesta 
necessitat ells han optat per:

– Establir plantacions pròpies en d’altres zones 

– Comprar a zones com Lleida que els permetin allargar la temporada



Fitxes dels entrevistats potencials partners
NATURCREX

• Empresa privada amb una facturació estimada de 40M€ i una producció en fruita de 
pinyol d’unes 40.000 M kg (sobretot en préssec, nectarina i pruna). El seu mercat està 
repartit al 50% entre el mercat nacional i el mercat internacional.

• Exporten fruita de pinyol sota el consorci “VITAOLÉ” i a través de transport marítim

• Comparteixen el diagnòstic exposat i creuen que es clau col·laborar, actualment tenen 
aliances amb tercers però potser no són suficientment sòlides ja que en alguns casos 
se’ls escapen certes èpoques. 

• Des d’un temps ençà han començat a comprar en zones com per exemple PORTUGAL i 
MARROC



Fitxes dels entrevistats potencials partners
SOLBADAJOZ/ FRUTAS LA SALUD

• Empresa privada que disposa de 1.700 hectàrees de producció pròpia i una producció agregada de 30 
M kg de fruita i cada any augmenten entre 1,5 i 2 Mkg la seva producció total de fruita. Principalment 
tenen una producció centrada en la fruita de pinyol tot i que també tenen alguna cosa en caquis i 
magranes. La fruita de pinyol es reparteix de la següent manera:

• Principalment el 90% de la seva producció es destina a la exportació, donat que per a ells el mercat 
local no és rendible. Aquest 10% va dirigit al mercat gallec o andalús i sobretot per “netejar la 
producció”.

• Estem interessats en buscar potencials col·laboracions però molt centrades en dos aspectes;

– Allargar la temporada per davant o per darrere (sobretot per davant per un tema de preu)

– Amb tipologies diferents de productes, a demanda del client. 

• Actualment nosaltres per tal de poder cobrir tota la temporada al nostre client comprem a tercers, 
ens estem plantejant plantejar en d’altres zones, com fan d’altres (en refrència a la Royal a Marroc)

TIPUS DE FRUITA QUANTITAT (tn) TIPUS DE FRUITA QUANTITAT(tn)

Nectarina 14.000 tn Paraguaio n.d

Préssec 9.000 tn Platerina n.d

Pruna 10.000 tn


