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Caprabo inicia la campanya del tomàquet amb una previsió
d'augment de vendes del 25%

    NOTE DE PREMSA 28/06/2021

Barcelona, 28 de juny del 2021.-
Caprabo arrenca la temporada de tomàquet de
proximitat amb origen a Catalunya oferint als
seus supermercats aquest producte procedent
de les zones de l’Alt Maresme i La Selva.

Després de dues campanyes complicades el 2019 i el
2020 per la climatologia i la pandèmia de la COVID-19,
la companyia preveu que les vendes d'aquest producte
augmentin un 25% respecte a l'últim exercici. Després
de finalitzar la temporada, que s'espera poder allargar
fins a finals d'octubre, es preveu que un de cada tres
tomàquets venuts sigui d'origen català.

Caprabo treballa per fomentar el coneixement i el consum dels productes de proximitat de petits agricultors i cooperatives
agràries. La companyia ven tomàquet procedent dels agricultors de la cooperativa de la Conca de la Tordera, dels pobles de
les subcomarques de l’Alt Maresme (Palafolls, Malgrat, Santa Susanna i Tordera) i de la comarca de la Selva (Blanes). La
major part de les finques estan situades a l'espai geogràfic de la conca del riu Tordera, especialment a la zona del delta del
riu. Aquestes terres de cultiu s'han format amb els sediments que al llarg dels temps han dipositat les crescudes del riu, la
qual cosa els aporta una fertilitat natural que afavoreix la qualitat del producte.

Al tradicional tomàquet de sucar i d'amanida, es sumen les varietats recuperades de pera, pebrotet i cor de bou, així com
altres varietats adaptades (rosa i asurcat) que adquireixen en aquestes terres unes qualitats específiques.

Enguany, per primera vegada,  La el tomàquet es ven en envàs de cartó, amb l'objectiu de minimitzar l'ús de plàstic.
iniciativa permetrà reduir el consum de plàstic en 5,5 tones. 

 

Josep Ferrer, Director de la Cooperativa de la Conca de la Tordera, ha assenyalat que “seguint l'esperit cooperativista
dels nostres agricultors, estem treballant intensament i col·laborant amb Caprabo per poder oferir el nostre producte de
proximitat. Volem donar sortida als nostres productes, conreats entre el mar i el riu, com el tomàquet amanida, tomàquet cor
de bou, tomàquet pera, tomàquet “pebrot” i, sobretot, el nostre orgull, el tomàquet de sucar pa. A més, estem introduint
aquesta temporada l'envàs ecològic de cartó. Tenim previst produir, entre juny i octubre, prop de 2.000 tones de tots aquests
productes”.

 

Veure imatge
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Per a , Fernando Tercero, Responsable de Proximitat de Caprabo “el compromís amb la producció de proximitat és
especialment important en moments com l'actual. La nostra aposta és clara pel suport als petits productors i cooperatives
agràries. Les campanyes específiques en temporada, addicionalment, conviden al consum de productes que es troben en
les seves millors condicions de frescor i naturalitat”.

 

Programa de Proximitat per Comarques

Caprabo és el supermercat amb major compromís amb la producció de proximitat. La companyia compta amb un Programa
 a través del qual ha donat entrada als seus supermercats, a més de 300 petits productors ide Proximitat per Comarques

cooperatives agràries i a més de 2.800 productes a les seves botigues.

https://www.caprabo.com/ca/proximo-a-ti/ [ /sites/caprabocom/ca/proximo-a-ti/ ]

 

Suport del Departament d´Agricultura, la FCAC i la Federació DOP-IGP

El desenvolupament del Programa de Proximitat per Comarques compta amb el suport del Departament d'Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació, d'una banda, i treballat conjuntament amb la Federació de Cooperatives Agràries de
Catalunya (FCAC) i la Federació Catalana de DOP-IGP. El Programa posa èmfasi en aquest exercici per dotar de visibilitat i
fomentar el consum dels productes de proximitat a les botigues de nova generació de Caprabo. Especialment, a les seccions
de frescos.

 

Primer supermercat amb el segell oficial “Venda de Proximitat”

Caprabo ha estat el primer supermercat a incloure el segell oficial “ ” per a aquells productes deVenda de Proximitat
procedència directa del camp. L'objectiu del segell és identificar davant el consumidor aquells productes agroalimentaris de
Catalunya que per la seva proximitat redueixen al mínim el procés d'intermediació, alguna cosa que redunda en el cost i
benefici del productor i del consumidor, afavoreix la viabilitat de les explotacions i contribueix a millorar l'economia local. Al
mateix temps, el segell indica frescor, qualitat, mínima petjada ecològica, més valor afegit i major confiança.

 

Caprabo, primer supermercat amb totes les DOP de Catalunya

Caprabo disposa dels 11 segells oficials europeus de Denominació d'Origen Protegida (DOP): la DOP Arròs del Delta de
l’Ebre, la DOP Avellana de Reus, la DOP Formatge de l’Alt Urgell i la Cerdanya, la DOP Mantega de l’Alt Urgell i la
Cerdanya, la DOP Mongeta del Ganxet, la DOP Pera de Lleida, les 5 DOP d'oli -la DOP Els Garrigues, DOP Siurana, DOP
Oli del Baix Ebre-Montsià, DOP Oli de la Terra Alta i DOP Oli de l'Empordà-.

Caprabo, companyia de supermercats de referència, va néixer a la ciutat de Barcelona l'any 1959. Té una xarxa d'uns 300
supermercats a les quatre províncies de Catalunya i a la companyia treballen més de 6.000 persones. Caprabo aposta per la
diferenciació a través de la salut, la producció agroalimentària de proximitat, els productes frescos, l'estalvi personalitzat, la
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varietat i la innovació. Cada dia, més de 150.000 persones compren en els supermercats Caprabo i un milió de clients

disposen de targeta de fidelització. Caprabo és pionera en la venda d'alimentació per Internet a través de Capraboacasa [ 
 i ha estat la primera empresa de distribució a llançar al mercat una app dehttps://www.capraboacasa.com/portal/ca ]

compra.

 

www.caprabo.com/ca/home/ [ /sites/caprabocom/ca/home/ ]

www.caprabo.com/ca/home/ [ /sites/caprabocom/ca/home/ ]

www.caprabo.com/ca/clubcaprabo/ [ /sites/caprabocom/ca/clubcaprabo/ ]

www.twitter.com/caprabo [ http://www.twitter.com/caprabo ]

www.facebook.com/caprabo [ http://www.facebook.com/caprabo ]

www.flickr.com/photos/caprabo [ http://www.flickr.com/photos/caprabo ]

www.youtube.com/user/Caprabo50 [ http://www.youtube.com/user/Caprabo50 ]

www.instagram.com/caprabo_supermercats/ [ http://www.instagram.com/caprabo_supermercats/ ]
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