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Carrefour és present a 34 països, i a Espanya, des de fa 38 anys. Entre 
els nostres objectius hi ha el compromís amb les economies locals, 
integrant-nos a les regions on treballem. Assumim i integrem els 
costums, els usos locals i els productes dels voltants dels llocs on ens 
establim, la qual cosa comporta un compromís de responsabilitat amb 
el desenvolupament econòmic, social i mediambiental de les regions 
en què som presents.

Apostem per la innovació permanent del model comercial i els productes 
i les marques, la competitivitat en preus, els formats de comerç i de 
serveis adaptats a les noves necessitats, i generem ocupació als llocs on 
ens establim. 

La nostra presència implica una important inversió local, i la posada en 
funcionament d’un motor dinamitzador de les zones on ens implantem. 
Des del punt de vista comercial, comporta un suport per a les pimes 
espanyoles, ja que els proveïdors regionals saben que tenen una gran 
oportunitat a Carrefour, del moment que esdevenim un aparador per 
als excel·lents productes locals del nostre país.

Carrefour a Espanya 
Som presents a Espanya des de fa 38 anys amb els nostres formats 
comercials d’hipermercat, supermercat i botigues de proximitat. El 96,23% 
de les nostres compres es fan a empreses ubicades a Espanya, de totes 
les comunitats autònomes, i el 2010 van ser més de 10.800, la major part, 
pimes –comercials, de serveis i d’immobilitzat. 

Ens hem convertit en la primera empresa comercialitzadora de fruita i 
verdura d’Espanya per mitjà de la nostra fi lial de compres de productes 
hortofructícoles, SOCOMO, i, per tant, en vehicle proveïdor de la nostra 
xarxa a Europa d’aquests productes.

Una proposta comercial propera
Els nostres equips estan totalment implicats i orientats vers les demandes 
dels consumidors, i oferim els millors preus als nostres hipermercats, 
supermercats i botigues de proximitat.

Els nostres clients
Mitjançant el nostre parc d’establiments i fi lials, assumim el nostre paper 
en un sector –el consum de les famílies– que actualment és un dels 
motors de l’economia. La pluralitat de marques i assortiments adaptats 
a la nova realitat, la competitivitat en preus i la proximitat –per mitjà dels 
nostres supermercats i botigues de proximitat–, es posen en marxa per 
adaptar-nos a les diferents realitats i necessitats dels nostres clients: 
assortiments nacionals i internacionals, productes locals i regionals de 
qualitat –tant de les nostres indústries proveïdores com de les nostres 
marques–, i una experiència de compra atractiva.

Un model de comerç sostenible i responsable
El nostre compromís amb el desenvolupament sostenible d’àmbit 
mundial és un dels eixos del nostre model de comerç. Entre les nostres 
prioritats hi ha la de garantir la qualitat dels productes que distribuïm, i 
és per això que controlem tota la cadena de valor. Fomentem l’estalvi 
energètic incorporant les últimes tecnologies als nostres centres 
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implicació local
“Espanya té una gran força, que són els productes regionals. 
Treballem per desenvolupar aquests productes, que aporten 
sabor, història, connexió amb l’origen i proximitat” 
(Noël Prioux, director general de Carrefour España).
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amb aquest objectiu, instal·lem plataformes de generació d’energia 
fotovoltaica, i som especialment actius en la gestió efi cient de residus. 
Totes les nostres activitats en aquest sentit es recopilen anualment als 
informes de sostenibilitat nacional i internacional. Així mateix, i des del 
2001, formem part del Pacte Global de l’ONU.

Ens impliquem en la societat
Som conseqüents amb el nostre model de desenvolupament sostenible, 
conscients del nostre potencial per contribuir a la millora dels nostres 
entorns més propers. La Fundació Solidaridad Carrefour canalitza 
l’acció social de la companyia a Espanya i desenvolupa els seus 
programes tant en l’àmbit nacional com en el local. Per a la dinamització 
de l’acció social en l’àmbit local, la Fundació disposa de 131 comitès 
formats per 902 voluntaris. També és una mostra del nostre compromís 
amb la societat la tasca integradora de la nostra política de recursos 
humans. 

Donem suport a les pimes agroalimentàries espanyoles 
Un dels nostres objectius és integrar-nos a les regions on treballem i 
donar suport a les economies locals. A Carrefour, l’assortiment local i 
regional és un aspecte diferenciador del nostre model. Des de fa més de 
dues dècades, duem a terme anualment un programa de promoció dels 
productes agroalimentaris locals als nostres centres, que el 2010 es va 
concretar en 16 campanyes específi ques d’aquests productes, on van 
participar 892 pimes amb més de 3.660 productes, que van ser visitades 
per més de 7 milions de persones a totes les comunitats autònomes.



ANDALUSIA
Nre. d’hipermercats: 37
Empreses participants: 68
Visitants: 1.237.072
Productes: 208

ARAGÓ
Nre. d’hipermercats: 2
Empreses participants: 39
Visitants: 110.742
Productes: 140

COMUNITAT VALENCIANA
Nre. d’hipermercats: 22
Empreses participants: 70
Visitants: 886.569
Productes: 300

EXTREMADURA
Nre. d’hipermercats: 9
Empreses participants: 46
Visitants: 686.077
Productes: 170

DATES: DEL MAIG A L’AGOST DE 2010

NOMBRE DE PROMOCIONS: 16
EMPRESES PARTICIPANTS: 892
PRODUCTES PRESENTATS: 3.664
NOMBRE DE VISITANTS: 7.475.059
NOMBRE D’HIPERMERCATS: 166

COMUNITAT FORAL 
DE NAVARRA
Nre. d’hipermercats: 3
Empreses participants: 40
Visitants: 101.916
Productes: 70

Carrefour manté des 
de fa més de dues 
dècades un compromís 
ferm amb les petites 
i mitjanes empreses 
de les comunitats 
autònomes.
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CATALUNYA
Nre. d’hipermercats: 24
Empreses participants: 56
Visitants: 1.019.104
Productes: 240

PRINCIPAT D’ASTÚRIES
Nre. d’hipermercats: 5
Empreses participants: 50
Visitants: 232.344
Productes: 163

GALÍCIA
Nre. d’hipermercats: 10
Empreses participants: 79
Visitants: 329.514
Productes: 625

ILLES BALEARS
Nre. d’hipermercats: 3
Empreses participants: 27
Visitants: 243.363
Productes: 58

COMUNITAT DE MADRID
Nre. d’hipermercats: 25
Empreses participants: 82
Visitants: 1.391.320
Productes: 224

CANÀRIES
Nre. d’hipermercats: 6
Empreses participants: 97
Visitants: 289.682
Productes: 255

REGIÓ DE MÚRCIA
Nre. d’hipermercats: 4
Empreses participants: 32
Visitants: 205.675
Productes: 300

CANTÀBRIA
Nre. d’hipermercats: 3
Empreses participants: 48
Visitants: 229.375
Productes: 205

CASTELLA I LLEÓ
Nre. d’hipermercats: 8
Empreses participants: 60
Visitants: 384.386
Productes: 300

PAÍS BASC
Nre. d’hipermercats: 5
Empreses participants: 52
Visitants: 127.920
Productes: 239
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La X Edició de la Jornada 
Nacional de Pimes 
Carrefour es va celebrar a 
Madrid sota la presidència 
del Sr. Josep Puxeu, 
secretari d’Estat de Medi 
Rural i Aigua. Amb aquesta 
jornada es va clausurar el 
programa anual 2010 de 
promoció i reconeixement 
de Carrefour al teixit 
agroalimentari espanyol, les seves empreses i els seus productes. A 
l’acte es va posar en valor les empreses guardonades amb els Premis 
Carrefour el 2010, que es van celebrar a vuit comunitats autònomes. 
Vam atorgar el Premi Carrefour a la Millor Pime Agroalimentària i a 
l’Empresa més Innovadora.

Balanç
El 2010 es van celebrar 16 campanyes promocionals específi ques de 
productes regionals a 166 hipermercats Carrefour, on van participar 892 
empreses amb més de 3.660 productes. Aquestes promocions van ser 
visitades per més de 7,4 milions de clients.

Donem suport als productes locals
Des que ens vam implantar a Espanya, la nostra companyia dóna suport a 
les economies regionals per mitjà de compres i promocions específi ques 

Valorem la trajectòria, la qualitat 
i la capacitat d’innovació de les 
nostres pimes.
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Amb les pimes 
espanyoles
La X Jornada Nacional de Pimes va reunir les petites 
i mitjanes empreses agroalimentàries guardonades 
amb els Premis Carrefour 2010.



dels productes locals. El 2010, el 96,2% de les nostres compres, tant 
comercials com de serveis, s’han fet a més de 10.800 empreses 
espanyoles.

Dintre de les nostres marques pròpies, comercialitzem productes de la 
nostra àmplia gastronomia seleccionant indústries espanyoles per la seva 
qualitat, capacitat i innovació. Així mateix, desenvolupem una promoció 
activa dels productes espanyols, tant a escala nacional com per mitjà del 
Grup a Europa (França, Itàlia, Polònia i Romania, per exemple).

Col·laborem amb les institucions
Com a mostra de suport a la indústria espanyola, trobem els nombrosos 
convenis de col·laboració signats al llarg de la nostra trajectòria amb 
institucions polítiques i empresarials nacionals i autonòmiques, per 
al desenvolupament de diversos sectors agroalimentaris, o de bones 
pràctiques professionals en diversos àmbits (amb els organismes de 

comerç de les comunitats 
autònomes per a la 
comercialització dels seus 
productes autonòmics, 
amb cooperatives 
agràries, el FROM, etc.).

Amb les pimes espanyoles 07



La companyia es troba entre les més acti-
ves d’Espanya quant a la comercialització de 
productes hortofructícoles del camp espan-
yol, i és un important agent dinamitzador de 
l’exportació i la distribució a països europeus.

El sector hortofructícola espanyol té un gran prestigi, no tan sols a 
Espanya, sinó també fora de les nostres fronteres. La qualitat dels 
productes, així com la seva adaptació –cada cop més gran– a les 
últimes tecnologies i a la innovació, són altament valorades, tant pels 
consumidors espanyols com pels dels països del nostre entorn.

La nostra fi lial de compres de productes hortofructícoles, SOCOMO, 
ha esdevingut la primera empresa comercialitzadora de fruita i verdura 
d’Espanya, amb presència a totes les zones productores del nostre país. 
L’any 2010 va assolir un volum de compres de més de 387.000 tones de 
productes d’origen espanyol. 

SOCOMO és també la primera empresa exportadora de productes 
hortofructícoles d’Espanya. Expressió d’aquest lideratge és que, a més 
de la ja tradicional exportació als països d’Europa, hem introduït des de fa 
dos anys, per mitjà de la nostra xarxa de centres, productes dels nostres 
agricultors a països com ara Bulgària, el Brasil o Colòmbia, i l’any passat ho 
hem fet també a Malàisia, Taiwan i Indonèsia.
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Carrefour, present a 
Espanya des de fa ja 
38 anys, forma part 
del teixit comercial 

de les 17 comunitats 
autònomes de l’Estat.
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68 empreses andaluses van presentar 208 productes a la promoció 
anual “Quinzena Andalusa de Qualitat Certifi cada”.

La mostra es va celebrar del 9 al 23 de juny als hipermercats de 
Carrefour a Andalusia, i la van visitar 1.237.072 persones. L’acte de 
lliurament dels Premis Carrefour a Andalusia va ser presidit per la 
directora general d’Indústria i Qualitat Agroalimentària de la Junta 
d’Andalusia, Ana M.a Romero.

Premi a la Millor Pime Agroalimentària: 
CONSORCIO DE JABUGO, S.A.
Aquesta empresa, sinònim de tradició i saber fer artesà, és present al 
món dels ibèrics des del 1986. És la capçalera d’un grup empresarial 
dedicat a la producció del porc ibèric i a l’elaboració i la comercialització 
dels productes derivats. Combinen el saber fer artesà, transmès durant 
generacions, amb les tècniques més avançades de control sanitari i de 
qualitat, tot assegurant la traçabilitat des de l’origen fi ns al producte 
elaborat. En aquest context i seleccionant les millors peces ibèriques, neix 
“Capa Negra”, marca de qualitat “Prèmium”. Les característiques del seu 
emplaçament, Jabugo, per la seva altitud i el seu microclima, unides a una 
elaboració acurada, 
garanteixen la qualitat 
d’aquests productes 
d’aroma i sabor 
inigualables.

Premi a l’Empresa més Innovadora: BORNAY DESSERTS, S.L.
Aquesta empresa va ser creada pels germans Bornay per abordar els 
reptes de futur d’una activitat centenària: la fabricació i la comercialització 
de gelats, sorbets, pastisseria i postres làcties en general. Va ser la tercera 
generació, el matrimoni format per en Carlos i la María, la que va crear una 
indústria dotada de tecnologia que els va situar a l’avantguarda del sector. 
Disposen de sistemes de control de seguretat alimentària i tecnològica 
de fred d’última generació, certifi cacions ISO, IFS i BRC, i un programa 
de traçabilitat molt complet i innovador. Això els ha permès adaptar-se i 
respondre amb rapidesa a les noves necessitats del mercat, com ara línies 
de productes 
sense sucre i 
sense gluten, 
i la innovació 
en referències 
de mercats 
creixents, com 
ara l’infantil. Així 
mateix, els ha 
permès obrir-se a 
l’exportació amb 
totes les garanties 
del mercat.
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Dades de la promoció 
“Quinzena Andalusa de Qualitat Certifi cada”
Del 9 al 23 de juny
Empreses participants: 68
Productes: 208
Visites: 1.237.072

Dades 2010 de Carrefour a Andalusia
Empleats directes a la comunitat: 7.722
Compres a empreses andaluses: 678,3 milions d’€
Entitats que van mantenir relacions 
comercials amb Carrefour: 1.406

Premiem les pimes.
Edició 2010 Premis Carrefour 1111



97 empreses canàries van presentar 255 productes a la promoció 
anual “Productes de Canàries”.

La mostra es va celebrar del 29 de maig al 12 de juny als hipermercats 
de Carrefour a les Canàries, i la van visitar 289.682 persones. L’acte 
de lliurament dels Premis Carrefour a les Canàries va ser presidit pel 
vicepresident del Govern canari i conseller d’Economia i Hisenda, 
José Manuel Soria.

Premi a la Millor Pime Agroalimentària: 
GRUPO KALISE MENORQUINA, S.A.
Els orígens d’aquest grup amb capital d’origen canari es remunten al 1960, 
a Las Palmas de Gran Canaria, on aquesta empresa d’origen familiar va 
començar la fabricació de gelats. Després del creixement comercial de 
Kalise i la seva venda posterior a una empresa americana, la família va 
recuperar el negoci, al qual ja s’havia incorporat La Menorquina. La fusió 

el 1999 d’aquestes dues 
empreses fabricants de 
gelats i productes lactis, 
amb les marques de Kalise 
i Menorquina, va donar lloc 
al grup tal com el coneixem 
avui. És el primer fabricant 
nacional de gelats, i es 
troben a l’altura dels 
primers competidors de 
renom mundial. 

Tenen una extensa varietat tant de gelats (clàssics, originals, per a celíacs, 
en snacks, etc.) com de postres (inventors de les fruites gelades i les 
ceràmiques), i es pot dir que avui dia són un referent a les Illes Canàries.

Premi a l’Empresa més Innovadora: JOSÉ SÁNCHEZ PEÑATE, S.A.
Empresa canària arrelada a les illes fa més de quatre dècades, té una 
activitat industrial diversa. Van instal·lar la primera envasadora de llet i 
productes lactis, i més tard van ampliar la seva línia de productes a iogurts 
i postres, entre d’altres. La seva activitat s’estén, a més a més, a diverses 
àrees (venda automàtica; torrat, envasament i comercialització de 
cafè). El 1997 va començar el seu camí al sector industrial de la paneteria 
ultracongelada, i recentment ha posat en marxa l’obrador de pastisseria 
fresca. La investigació nutricional, duta a terme sobretot a la llet i els 
productes lactis –on són pioners en fer servir oli d’oliva com a ingredient 
als seus productes lactis–, proporciona al consumidor una alimentació 
més saludable, a l’avantguarda de la dietètica moderna. Tot això els ha 
situat com a líders del mercat canari de productes cardiosaludables. 
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Dades de la promoció 
“Productes de Canàries”
Del 29 de maig al 12 de juny
Empreses participants: 97
Productes: 255
Visites: 289.682

Dades 2010 de Carrefour a les Canàries
Empleats directes a la comunitat: 1.371
Compres a empreses canàries: 70,5 milions d’€
Entitats que van mantenir relacions 
comercials amb Carrefour: 415

ns 
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48 empreses càntabres van presentar 205 productes a la promoció 
anual “Productes de Cantàbria”.

La mostra es va celebrar del 16 de juliol al 4 d’agost als hipermercats 
de Carrefour a Cantàbria, i la van visitar 229.375 persones. L’acte de 
lliurament dels Premis Carrefour a Cantàbria va ser presidit pel conseller 
de Presidència i Justícia del Govern de Cantàbria, Vicente Mediavilla.

Premi a la Millor Pime Agroalimentària: SOBAOS SERAFINA, S.L.
Aquesta empresa familiar, dedicada a la rebosteria, va ser creada el 1920 
a la Vega de Pas per l’avi de la família, i va ser implantada com a indústria 
artesana el 1948 pels pares de la generació. És la tercera generació la que 
ara en té la gestió a càrrec seu, i actualment la quarta ja s’ha incorporat a 
l’activitat del grup. Els “sobaos pasiegos”, les “quesadas pasiegas” i altres 
especialitats com ara pasta de full, cocos, mantegades i pans de pessic, 
entre d’altres, estan elaborats amb ingredients típics de Cantàbria. Les 
inversions dels últims anys, tant econòmiques com en innovació, els han 
comportat un increment de la producció, 
més diversifi cació i una quota de mercat 
més gran. L’experiència de molts anys i 
els seus excel·lents productes, elaborats 
segons els consells de l’avi, han convertit 
aquesta empresa en un referent de la 
rebosteria càntabra.

Premi a l’Empresa més Innovadora: 
SERGACAN. SOCIEDAD COOPERATIVA DE SEGUNDO GRADO
Els seus inicis es remunten a l’any 2002, amb l’objectiu de comercialitzar 
el bestiar dels seus socis, nascut, criat i sacrifi cat a Cantàbria. A fi nals del 
2007, van iniciar la seva activitat amb la sala d’especejament i fi letejat, 
que va donar lloc a noves possibilitats de comercialització de la seva 
carn. La seva aposta per la innovació, tant en maquinària, creació d’un 
programa de qualitat de carn de boví, analítiques i controls de qualitat 
constants, com en presentacions més còmodes per al client fi nal, ha 
aconseguit revifar la 
comercialització de la 
IGP Carn de Cantàbria. 
La innovació és l’eina 
utilitzada per satisfer 
el client fi nal. Per això 
són presents als lineals 
i els mostradors de 
les millors empreses 
d’alimentació del sector, 
i als millors restaurants 
de Cantàbria.
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Dades de la promoció 
“Productes de Cantàbria”
Del 16 de juliol al 4 d’agost
Empreses participants: 48
Productes: 205
Visites: 229.375

Dades 2010 de Carrefour a Cantàbria
Empleats directes a la comunitat: 872
Compres a empreses càntabres: 76,5 milions d’€
Entitats que van mantenir relacions 
comercials amb Carrefour: 199

72
6,5 milions d’€
s 
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60 empreses castellanolleoneses van presentar 300 productes a la 
promoció anual “Productes de Castella i Lleó”.

La mostra es va celebrar del 9 al 23 de juny als hipermercats de Carrefour 
a Castella i Lleó, i la van visitar 384.386 persones. L’acte de lliurament dels 
Premis Carrefour a Castella i Lleó va ser presidit per la viceconsellera de 
Desenvolupament Rural de la Junta de Castella i Lleó, M.ª Jesús Pascual.

Premi a la Millor Pime Agroalimentària: ASOCIACIÓN DE 
ARTESANOS ALIMENTARIOS DE CASTILLA Y LEÓN
L’Asociación de Artesanos Alimentarios de Castilla y León neix el 2002 
creada per petits productors agroalimentaris davant la necessitat d’unifi car, 
protegir i promocionar els productes artesans alimentaris que s’elaboren 
a la regió. La seva missió, entre d’altres qüestions, consisteix a assessorar 
els artesans i organitzar i promoure esdeveniments i col·laboracions 
amb diferents organismes, tant públics com privats, per donar a conèixer 
els seus productes. Per mitjà de 
Plataforma Artesanos Alimentarios, 
comercialitzen els seus productes. 
Aquests productes estan subjectes 
a un seguit de condicions que 
garanteixen al consumidor un producte 
fi nal individualitzat i de qualitat i 
característiques diferenciades, gràcies 
a la intervenció personal de l’artesà, 
atès que es fa de manera tradicional, 
com ho van fer els nostres avis.

Premi a l’Empresa més Innovadora: GALLETAS GULLÓN
Aquesta empresa, nascuda el 1892, es va dedicar a l’elaboració i la 
comercialització de galetes. El 1986 va ampliar la seva gamma de 
productes, i actualment disposa de més de 200 referències dividides 
en 5 gammes de productes principals. És un exemple del seu afany 
d’investigació i innovació el projecte HIGEA, desenvolupat per 14 empreses 
i liderat per Galletas Gullón. Té l’objectiu d’assolir un gran avenç tecnològic a 
la indústria agroalimentària des del punt de vista de la salut, i especialment 
de l’alimentació 
en les malalties 
cròniques no 
transmissibles. 
Aposta, per tant, 
per un model 
empresarial 
compromès 
amb la innovació 
i la qualitat dels 
productes en el 
segment de la 
galeta-salut, per 
la qual cosa ha 
rebut nombrosos 
reconeixements.
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Dades de la promoció 
“Productes de Castella i Lleó”
Del 9 al 23 de juny
Empreses participants: 60
Productes: 300
Visites: 384.386

Dades 2010 de Carrefour a Castella i Lleó
Empleats directes a la comunitat: 1.993
Compres a empreses de Castella i Lleó: 295,8 milions d’€
Entitats que van mantenir relacions 
comercials amb Carrefour: 587

Premiem les pimes.
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46 empreses extremenyes van presentar 170 productes a la 
promoció anual “Aliments d’Extremadura”.

Les mostres es van celebrar del 9 al 23 de juny i del 22 de juliol al 10 d’agost 
als hipermercats de Carrefour a Extremadura, i les van visitar 686.077 
persones. L’acte de lliurament dels Premis Carrefour a Extremadura va ser 
presidit per la vicepresidenta segona i consellera d’Economia, Comerç i 
Innovació de la Junta d’Extremadura, M.a Dolores Aguilar Seco.

Premi a la Millor Pime Agroalimentària: DEGUSTE
Societat que va néixer el 2008 producte de la fusió de cinc grans 
cooperatives d’Extremadura, unides per comercialitzar els seus productes 
sota una única marca. Actualment té set cooperatives associades, amb 
més de 120.000 hectàrees de conreu propi i més de 20.000 professionals 
del camp. Produeixen una extensa i variada gamma de productes, com 
ara oli d’oliva verge extra, olives de taula, aiguardents i licors de fruita, 
melmelada extra, mel, pebre vermell, pol·len, tomàquet natural triturat, 
arròs, vi i dolços artesans, entre d’altres. Són pioners en la utilització del 
licopè en una exclusiva línia d’olis verges extra, excel·lent per les seves 
nombroses propietats. La preocupació per oferir als consumidors 
productes naturals 
que benefi cien la salut 
és un dels principals 
objectius d’aquesta 
empresa que busca la 
satisfacció total 
del client.

Premi a l’Empresa més Innovadora: TANY NATURE, S.A.
Aquesta empresa va ser fundada el 1986 per Atanasio Naranjo Hidalgo, 
i està formada per una sèrie d’empreses dedicades a la producció i la 
comercialització de fruita fresca i plantes de viver. Ofereixen a l’agricultor 
el seu suport i saber fer, i el converteixen en productor competitiu i així 
l’impulsen cap a altres mercats. Controlen tots els processos del cicle 
de la fruita i investiguen i desenvolupen noves varietats de fruites –per 
a la qual cosa disposen d’un camp d’experimentació propi de 50.000 
metres quadrats– que conreen als seus propis vivers. El cicle es tanca 
amb la comercialització de les produccions pròpies de l’empresa i les dels 
agricultors que hi col·laboren. Són pioners en la implantació de tecnologies 
aplicades al conreu de fruiters, i en els projectes a curt termini faran servir 
la robòtica i crearan una planta intel·ligent. Actualment són un referent al 
sector hortofructícola, i són al capdavant de la innovació i la tecnologia.
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Dades de la promoció 
“Aliments d’Extremadura”
Del 9 al 23 de juny i del 22 de juliol al 10 d’agost
Empreses participants: 46
Productes: 170
Visites: 686.077

Dades 2010 de Carrefour a Extremadura
Empleats directes a la comunitat: 1.375
Compres a empreses extremenyes: 58,9 milions d’€
Entitats que van mantenir relacions 
comercials amb Carrefour: 294

Premiem les pimes.
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79 empreses gallegues van presentar 625 productes a la promoció 
anual “Da Terra e do Mar a Maior Calidade”

La mostra es va celebrar del 9 al 23 de juny als hipermercats de Carrefour 
a Galícia, i la van visitar 329.514 persones. L’acte de lliurament dels Premis 
Carrefour a Galícia va ser presidit per la directora general de Comerç de la 
Xunta de Galícia, M.a Nava Castro.

Premi a la Millor Pime Agroalimentària: 
THENAISIE PROVÔTE, S.A.
Els seus orígens es remunten al 1904, quan un emprenedor francès es va 
instal·lar a Galícia, a El Grove, atret per les expectatives de creixement de 
la indústria conservera. Després de moltes difi cultats i el pas dels anys, 
aquesta empresa centenària va assolir una posició rellevant amb capital 
totalment gallec. Actualment és un referent al sector en famílies com la 
sardina, la sardineta, els musclos, els cefalòpodes i el verat, sense oblidar 

els túnids. Durant els 
últims anys ha duplicat 
la seva xifra de negoci i el 
seu objectiu és continuar 
creixent amb projectes 
d’internacionalització, 
com a via per mantenir 
més sòlides les seves 
infraestructures a Espanya, 
sobretot a la seva terra, 
Galícia.

Premi a l’Empresa més Innovadora: ADEGAS MOURE
Empresa familiar vinculada a la comarca de la Ribeira Sacra i fundada el 
1958. Es dedica a l’elaboració i la comercialització de vins i aiguardents 
amb les varietats de raïm Ribeira Sacra, i estan integrats a la DO d’aquesta 
comarca. És pionera en el conreu de la vinya escalonada per les vores 
del Miño, i disposen d’una superfície 
de plantació de 12 hectàrees. Amb 
les seves instal·lacions, arriben a 
una capacitat de 350.000 litres de 
vi. Van inaugurar un celler només 
per elaborar vins de criança amb 
una tecnologia específi ca, amb 
tines troncocòniques de roure 
francès per fer-hi la fermentació 
alcohòlica. Així mateix, la seva 
darrera destil·leria està equipada 
amb tecnologia punta. Representen 
un exemple d’adaptació dels 
sistemes tradicionals d’elaboració 
a la modernitat actual. Tanmateix, 
el seu orgull més gran és la seva 
terra, a més del seu compromís amb 
aquesta terra perquè la Galícia rural 
sigui valorada.
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Dades de la promoció 
“Da Terra e do Mar a Maior Calidade”
Del 9 al 23 de juny
Empreses participants: 79
Productes: 625
Visites: 329.514

Dades 2010 de Carrefour a Galícia
Empleats directes a la comunitat: 1.963
Compres a empreses gallegues: 320,1 milions d’€
Entitats que van mantenir relacions 
comercials amb Carrefour: 580

ns 
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50 empreses asturianes van presentar 163 productes a la promoció 
anual “Sabors d’Astúries”.

La mostra es va celebrar del 9 al 23 de juny als hipermercats de Carrefour a 
Astúries, i la van visitar 232.344 persones. L’acte de lliurament dels Premis 
Carrefour a Astúries va ser presidit pel conseller d’Indústria i Ocupació del 
Principat d’Astúries, Graciano Torre.

Premi a la Millor Pime Agroalimentària: FAST EUROCAFE, S.A.
Aquesta empresa familiar, 100% asturiana, té més de vint anys d’experiència. 
Vinculada originàriament al món de la restauració, va començar amb la creació 
d’una empresa de distribució on el cafè era un dels productes principals. 
Passats els primers anys d’activitat, l’empresa es va centrar en torrar i distribuir 
cafè i en envasar sucre, així com també en distribuir a HORECA productes 
afi ns (infusions, cacau, edulcorant, etc.). Actualment està posicionada en un 
mercat de cafè madur amb una gamma de productes i serveis d’alta qualitat, i 
amb delegacions al 80% del territori nacional. Ha llançat al mercat dos envasos 
innovadors per a cafè mòlt: 
els proveïts de vàlvula 
selectiva d’aromes i l’envàs 
Cofi box. 

Per això, entre altres coses, ha estat objecte de nombrosos reconeixements, 
com el “Taste Award” o “Producte de l’any”, entre d’altres. Ofereix una 
àmplia varietat de formats: cafè en gra de diferents capacitats, en 
llauna pressuritzada, monodosi i soluble, a més de tes i infusions, sucre i 
edulcorant. Això els ha permès esdevenir una de les empreses espanyoles 
de cafè torrat amb més projecció internacional.

Premi a l’Empresa més Innovadora: ASTURVISA
Una de les companyies asturianes més importants dedicada a l’elaboració, 
la venda i la distribució de vi, sidra i productes d’alimentació. L’adquisició 
el 1999 de les instal·lacions a Gijón, va permetre a aquesta empresa 
desenvolupar El Lagar La Nozala, per elaborar i comercialitzar sidra natural 
d’alta qualitat i una acurada elaboració en diverses versions. L’abocament 
és una tradició a Espanya, a diferència d’altres països, per la qual cosa els 
últims anys han treballat en investigació, desenvolupament i innovació 
per elaborar el seu producte estrella: Escalada, sidra natural de taula amb 
DOP Sidra d’Astúries. Una sidra estabilitzada, fi ltrada i llesta per consumir-
la directament de l’ampolla sense haver-la d’abocar, cosa que en facilita la 
comercialització també fora del Principat. Els dos tipus de sidra natural amb 
DOP Sidra d’Astúries, tant la natural 
d’abocar com la de taula, han estat 
reconegudes amb el “Broche de 
Plata” pel Consell Regulador de la 
Sidra al I Saló de la Sidra amb DOP.
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Dades de la promoció 
“Sabors d’Astúries”
Del 9 al 23 de juny
Empreses participants: 50
Productes: 163
Visites: 232.344

Dades 2010 de Carrefour a Astúries
Empleats directes a la comunitat: 922
Compres a empreses asturianes: 119,9 milions d’€
Entitats que van mantenir relacions 
comercials amb Carrefour: 209

Premiem les pimes.
Edició 2010 Premis Carrefour 23



32 empreses murcianes van presentar 300 productes a la promoció 
anual “Productes de la Regió de Múrcia”.

La mostra es va celebrar del 23 de juny al 7 de juliol als hipermercats de Carrefour 
a Múrcia, i la van visitar 205.675 persones. L’acte de lliurament dels Premis 
Carrefour a Múrcia va ser presidit pel conseller d’Agricultura i Aigua de la Regió de 
Múrcia, Antonio Cerdá Cerdá.

Premi a la Millor Pime Agroalimentària: 
PATATAS FRITAS RUBIO, S.C.L.
Els seus orígens es remunten al 1965, en una pedania de Cehegín, Múrcia. El seu 
fundador va començar a torrar ametlles al forn del poble, però més endavant va 
elaborar de manera artesana patates fregides i cotnes de porc. Anys després 
van obrir una nova fàbrica a Bullas que els va permetre augmentar la capacitat de 
producció i desenvolupar noves línies de productes. Actualment té quatre línies de 
productes: les patates clàssiques, aperitius, fruita seca i el seu producte gurmet, les 
patates artesanes de tall gruixut. Força conegudes a la Regió de Múrcia, n’exporten 
també a França, i estan ampliant el seu abast a altres mercats exteriors. La fi delitat 
de les seves arrels i la confi ança que el consumidor ha dipositat en aquesta 

empresa són la seva millor carta de presentació, tant a la 
regió com fora de la regió.

Premi a l’Empresa més Innovadora: 
FRUTAS EL DULZE
Empresa familiar creada el 1990 i dedicada a la 
preparació, l’envasament i l’empaquetament de verdures 
i hortalisses. Els seus orígens, però, es remunten als 

anys cinquanta, quan José Sánchez (més conegut 
com a “Pepe el Dulze”) va iniciar aquesta activitat 
comercial. Al principi comercialitzava una gran varietat 
d’hortalisses, mentre que els últims anys s’ha especialitzat 
en el preenvasament dels enciams, que representen 
aproximadament el 90% de la facturació total. El control 
de qualitat dels productes està garantit des de la selecció 
de les llavors fi ns que arriba a la taula del consumidor. La 
seva aposta per la investigació i la innovació es refl ecteix 
tant en la millora contínua dels processos com en 
col·laboracions amb el Centre per al Desenvolupament 
Tecnològic Industrial per a la identifi cació de productes de 
radiofreqüència. Tot això situa aquesta empresa a l’avantguarda del sector. 

MENCIÓ ESPECIAL A L’EMPRESA NO PIME MÉS VOTADA: HERO ESPAÑA, S.A.
Instal·lada el 1922 a Alcantarilla, va començar dedicant-se a l’elaboració de 
confi tures, que ben aviat van guanyar una gran popularitat. Posteriorment va 
ampliar el seu assortiment llançant la primera gamma completa d’alimentació 
infantil al canal d’alimentació, i va arribar a comercialitzar més de 400 productes 
diferents. Des dels seus inicis s’ha compromès amb la qualitat, mitjançant 
processos d’elaboració sofi sticats i implantant un sistema de qualitat integrada que 
aplica en el disseny, el desenvolupament i la fabricació dels seus productes. És una 
de les empreses d’alimentació més grans del país i ha estat objecte de nombrosos 
reconeixements.
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Dades de la promoció 
“Productes de la Regió de Múrcia”
Del 23 de juny al 7 de juliol
Empreses participants: 32
Productes: 300
Visites: 205.675

Dades 2010 de Carrefour a la Regió de Múrcia
Empleats directes a la comunitat: 936
Compres a empreses murcianes: 242,3 milions d’€
Entitats que van mantenir relacions 
comercials amb Carrefour: 273
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518
empleats

183,2
milions d’euros de compres

214
entitats hi van mantenir relacions 
comercials

Premi a la Millor 
Pime Agroalimentària 2009: 
Bodega Grandes Vinos y Viñedos, S.A.

Premi a l’Empresa 
més Innovadora 2009: 
La Zaragozana

888
empleats

166
milions d’euros de compres

316
entitats hi van mantenir relacions comercials

Premi a la Millor Pime Agroalimentària 2009: 
Quesos Vega Sotuélamos, S.L.

Premi a l’Empresa més Innovadora 2009: 
Apimancha, S.L.

Menció especial a l’empresa 
no pime més votada: 
Bodegas Ayuso

Aragó Castella-
la Manxa
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Catalunya Illes Balears

5.784
empleats

2.136
milions d’euros de compres

1.770
entitats hi van mantenir relacions 
comercials

Premi a la Millor 
Pime Agroalimentària 2009: 
Bodegas Ramón Roqueta

Premi a l’Empresa 
més Innovadora 2009: 
Càrniques Valldan, S.A.

755
empleats

16,1
milions d’euros de compres

153
entitats hi van mantenir relacions 
comercials

Premi a la Millor 
Pime Agroalimentària 2009: 
Esplet Sociedad Agraria de 
Transformación

Premi a l’Empresa 
més Innovadora 2009: 
Quely, S.A.

La nostra dimensió a les comunitats 
autònomes que van celebrar els 
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9.881
empleats

3.521,3
milions d’euros de compres

2.476
entitats hi van mantenir relacions 
comercials

Premi a la Millor 
Pime Agroalimentària 2009: 
Rogu, S.A.

Premi a l’Empresa 
més Innovadora 2009: 
Embutidos Frial, S.A.

479
empleats

125,1
milions d’euros de compres

194
entitats hi van mantenir relacions 
comercials

Premi a la Millor 
Pime Agroalimentària 2009: 
Martiko

Premi a l’Empresa 
més Innovadora 2009: 
Lácteos Belate, S.A.T.

Comunitat 
de Madrid

Comunitat Foral 
de Navarra 
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5.222
empleats

513,3
milions d’euros de compres

1.153
entitats hi van mantenir relacions 
comercials

Premi a la Millor 
Pime Agroalimentària 2009: 
Productos Velarte, S.L.

Premi a l’Empresa 
més Innovadora 2009: 
Cooperativa Valenciana Unión 
Protectora del Perelló (UNIPRO)

1.426
empleats

273,3
milions d’euros de compres

468
entitats hi van mantenir relacions 
comercials

Premi a la Millor 
Pime Agroalimentària 2009: 
D.O.P. Queso Idiazabal

Premi a l’Empresa 
més Innovadora 2009: 
Casa Eceiza

Comunitat
Valenciana

País Basc

La nostra dimensió a les comunitats 
autònomes que van celebrar els 
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Per 
a cada dia
Abasta una gamma de més de 5.500 
referències, que van des de productes bàsics 
del cistell de la compra fi ns a productes 
innovadors al mercat, perquè els nostres clients 
tinguin una oferta moderna, saludable, segura i 
còmoda. Tots els productes estan garantits per 
un sistema doble de control de qualitat: el que 
estableix el proveïdor i el propi de Carrefour, 
homologat per la norma ISO 9001: 2000.

Qualitat dels nostres 
productes frescos
És una marca de productes frescos amb 
traçabilitat garantida, origen seleccionat i 
màxima qualitat. El segell Carrefour Qualitat 
i Origen contribueix a preservar el teixit 
social i econòmic de les regions en què es 
desenvolupa. La seva elaboració implica les 
indústries agroalimentàries de les millors 
zones i DO, per crear una marca dinàmica que 
s’adapta al mercat.s adapta al mercat.

El model multimarca 
de Carrefour, 
basat en exigents 
protocols de 
qualitat, fomenta 
la llibertat d’elecció 
d’un ampli 
assortiment de 
productes.
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El millor de la 
gastronomia
Està formada per productes “Gurmet” de 
la més alta qualitat, procedents tant de la 
gastronomia espanyola com de la d’altres 
països d’arreu del món. Dintre d’aquesta línia 
hi ha els productes “De la Nostra Terra”, els 
millors productes espanyols produïts al 100% 
amb matèries primeres d’origen espanyol i amb 
una elaboració tradicional. La majoria tenen 
denominació d’origen certifi cada i indicació 
geogràfi ca protegida.

Tenim cura de tu i del 
medi ambient
Aquests productes procedeixen de l’agricultura 
ecològica: un sistema alternatiu de producció, 
respectuós amb el medi ambient i que evita 
l’ús de substàncies químiques i la manipulació 
genètica. Tots els seus productes compleixen 
les condicions de producció i fabricació del 
Reglament Europeu 834/2007 CE, i provenen 
d’empreses controlades i certifi cades per 
organismes autoritzats per les administracions 
competents. La gamma comprèn lactis, pasta, 
llegum, conserves, 
pa, cafès i 
infusions, 
embotits, 
dolços, sucs, 
alimentació 
infantil, olis i 
vinagres, entre 
d’altres.

Tenim cura de la 
teva salut
Carrefour vol ajudar els qui volen tenir cura 
de la seva alimentació, ja sigui com a mesura 
preventiva o bé per necessitats concretes, amb 
una àmplia gamma de productes específi cs. 
Componen aquesta gamma més de 150 
referències de productes baixos en sal, sucres 
o matèria grassa; productes que són una font 
de calci o fi bra, i també productes que ajuden a 
reduir el colesterol. Tots els nostres productes 
compleixen el Reglament Europeu relatiu 
a les declaracions 
nutricionals i de 
propietats saludables 
dels aliments. 

denominació d origen certifi cada i indicació
geogràfi ca protegida.
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les declaracions
utricionals i de 
ropietats saludables
els aliments. 

gum, conserves,
 cafès i

usions,
mbotits,

lços, sucs, 
mentació 
antil, olis i 
agres, entrre 
ltres.



També 
per a tu
Carrefour disposa d’una gamma de productes 
específi cs per a celíacs, elaborats sense 
gluten, a un preu més econòmic que altres 
distribuïdors. Es tracta d’aliments d’alta qualitat, 
certifi cats amb la marca de garantia “Controlat 
per FACE”, que pertany a la Federació 
d’Associacions de Celíacs d’Espanya (FACE).

Per 
als infants
Aquesta marca està orientada als infants 
entre 3 i 10 anys. Presenta una línia exclusiva 
d’aliments i de productes d’higiene i salut, 
adaptats als gustos dels més menuts de la 
casa. Els aliments tenen un embalatge atractiu 
per als infants i s’elaboren amb ingredients 
seleccionats i nutricionalment equilibrats, 
supervisats per la cap del Servei de Nutrició de 
l’Hospital La Paz, 
de Madrid.

Els productes més 
econòmics
Ofereix una gamma de productes que 
cobreixen les necessitats de la teva llar 
en alimentació, basar, productes frescos, 
perfumeria i drogueria. Més de 300 articles al 
preu més baix i amb la garantia Carrefour. Els 
productes Discount procedeixen de proveïdors 
autoritzats per Carrefour que han superat 
una rigorosa auditoria en què es revisen les 
condicions d’higiene, seguretat, traçabilitat i 
compliment de la qualitat.

cions d higiene, seguretat, traçabilitat i 
liment de la qualitat.de Madrid. compllim
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Aquest any 2011, Carrefour ha continuat 
sent un sòlid aliat per a les petites 
i mitjanes empreses agroalimentàries 
de totes les comunitats autònomes. 
Perquè les pimes són al nostre ADN.
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