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Des que vam obrir el nostre primer centre a 
Espanya ja fa 41 anys, vam tenir ben clar el nostre 
objectiu: formar part de la societat, com un veí 
més, en aquelles regions on som presents.

El nostre compromís es tradueix en el suport a 
l’economia local i regional, als seus productes i 
als qui els produeixen, elaboren, conreen o crien 
( ja siguin empreses, agricultors o ramaders).

Dinamitzem l’economia regional, i assumim, a 
més, un compromís social desenvolupant una 
intensa tasca a través de la Fundació Solidaridad 
Carrefour. Així mateix, ens comprometem amb el 
medi ambient en els entorns on ens situem.

El nostre model comercial aposta per la 
competitivitat en preus, la satisfacció de la 
demanda local, així com per la modernització 
al servei de la satisfacció dels nostres clients, 
que són el centre de les nostres refl exions i 
accions diàries.

El nostre suport a l’economia regional 
actua com a motor dinamitzador i creador 

d’ocupació, i la nostra aposta ferma pels 
productes dels agricultors i ramaders, així 
com per les empreses espanyoles, forma 
part de la nostra identitat.

Carrefour a Espanya 
Treballem amb més de 9.300 empreses 
espanyoles de les diferents comunitats 
autònomes - una majoria pimes - a les quals 
fem una gran part de les nostres compres.

Som la primera empresa comercialitzadora 
de fruites i verdures d’Espanya a través 
de la nostra fi lial de compres de productes 
hortofructícoles, SOCOMO. Per tant, 
comercialitzem mitjançant la nostra xarxa 
d’establiments els productes del camp 
espanyol, tant en països d’Europa com 
d’altres continents.

La nostra proposta comercial està basada en 
la pluralitat de marques i assortiments, uns 
preus competitius i l’atenció a la demanda 
local incorporant-hi les empreses locals i els 
seus productes.

La proximitat mitjançant els nostres 
supermercats també forma part de la nostra 
aposta, adaptant-nos a les diferents realitats i 
necessitats dels nostres clients i situant-los al 
centre de les nostres accions diàries.

Un model de comerç responsable
Així mateix, el nostre model de comerç 
refl ecteix el nostre compromís amb el 
desenvolupament sostenible. Dins les nostres 
prioritats no sols hi ha promoure l’agricultura 
sostenible i el consum responsable, sinó també 
garantir la qualitat dels productes que distribuïm 
mitjançant el control de tota la cadena de valor.

Reduir l’impacte mediambiental de la nostra 
activitat també forma part dels nostres 
objectius. Fomentem l’estalvi energètic 
incorporant les últimes tecnologies en els 
nostres centres, i som actius en la gestió efi cient 
de residus, així com en la reducció d’emissions 
de CO2 a l’atmosfera.

D’acord amb el nostre model de 
desenvolupament sostenible, el 2001 vam 

crear la Fundació Solidaridad Carrefour 
que canalitza l’acció social de la companyia 
a Espanya, i desenvolupa programes tant 
nacionalment com localment. 

Per dinamitzar l’acció social en l’àmbit local 
en tots aquells llocs on estem implantats, la 
Fundació compta amb 131 comitès, formats per 
902 voluntaris que integren els nostres equips.

Treballem amb els agricultors, els 
ramaders i les empreses espanyoles
El nostre suport a les economies locals es 
tradueix en la col·laboració conjunta amb més 
de 9.300 empreses espanyoles, la majoria 
pimes. El nostre model comercial es diferencia 
per l’ampli assortiment local i regional que 
oferim als nostres clients.

Així mateix, desenvolupem des de fa més 
d’una dècada programes de promoció dels 
productes agroalimentaris locals en els 
nostres centres. El 2013 es va concretar en 17 
campanyes específi ques d’aquests productes, 
en què van participar 674 empreses amb 

3.068 productes, i les van visitar més de 15,8 
milions de persones en totes les comunitats 
autònomes (CA).

En el marc d’aquestes promocions de 
productes regionals en els nostres centres, 
organitzem els Premis Carrefour a la Millor 
Pime Agroalimentària i a l’Empresa més 
Innovadora. El 2013 es van dur a terme a 
les comunitats autònomes de: Aragó, 
Castella-la Manxa, Comunitat Foral de Navarra, 
Comunitat Valenciana, les Illes Balears i 
el País Basc.

Aquests premis estan dirigits especialment a 
reconèixer el treball de les petites i mitjanes 
empreses agroalimentàries regionals, així 
com el de cooperatives agràries i ramaderes, i 
reforçar l’assortiment de productes locals en 
els nostres lineals, adaptant-nos als gustos i 
costums dels consumidors allà on ens trobem.

ENS COMPROMETEM LOCALMENT

Ens hi 
impliquem 
localment

Atenem la demanda 
local incorporant 
en la nostra 
proposta comercial 
les empreses i 
les cooperatives 
agràries i ramaderes 
locals, així com els 
seus productes
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CCANÀÀRIESS
Empreses participants: 100

Visitants: 471.136
Referències: 1.000

Nombre d’hipermercats: 6

COOMUNITAAT 
VAALENNCIANNA

Empreses participants: 60
Visitants: 2.315.966

Referències: 300
Nombre d’hipermercats: 23

EXTTREMMADUURA
Empreses participants: 54

Visitants: 632.590
Referències: 250

Nombre d’hipermercats: 8

PRINCIPPAT DD’ASTTÚRRIES
Empreses participants: 55

Visitants 388.625
Referències: 93

Nombre d’hipermercats: 5

CAASTELLA--LA MMANXXA
Empreses participants: 31

Visitants: 188.829
Referències: 61

Nombre d’hipermercats: 5

CAANTÀÀBRIIA
Empreses participants: 46

Visitants: 387.166
Referències: 167

Nombre d’hipermercats: 3

CCASTTELLLA I LLLEÓÓ
Empreses participants: 50

Visitants: 1.245.847
Referències: 154

Nombre d’hipermercats: 8

GALÍCIA
Empreses participants: 43

Visitants: 622.291
Referències: 103

Nombre d’hipermercats: 11

ILLEES BAALEAARS
Empreses participants: 30

Visitants: 318.739
Referències: 104

Nombre d’hipermercats: 3

PPAÍS BBASCC
Empreses participants: 59

Visitants: 477.964
Referències: 250

Nombre d’hipermercats: 5

ANNDALUSIIA
Empreses participants: 43

Visitants: 2.924.476
Referències: 140

Nombre d’hipermercats: 37

ARAAGÓ
Empreses participants: 34

Visitants: 328.184
Referències: 137

Nombre d’hipermercats: 2

COMUUNITAAT FOORAAL 
DEE NAVVARRRA

Empreses participants: 39
Visitants: 322.940
Referències: 250

Nombre d’hipermercats: 3

COMMUNITATT DE MMADDRID
Empreses participants: 30

Visitants: 5.239.138
Referències: 59

Nombre d’hipermercats: 25

Programa anual 
2013 de promoció 
de productes 
regionals 
d’Espanya
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Dates: de juny a 
octubre de 2013

Empreses participants: 674
Productes presentats: 3.068
Nombre de visitants: 15.833.889 
Nombre d’hipermercats: 144
Nombre de promocions: 17 



La riquesa, varietat i alta qualitat dels 
productes del camp espanyol és de sobres 
coneguda i reconeguda tant al nostre país 
com a la resta del món.

Conscients d’això i d’acord amb un dels nostres 
objectius principals, apostar pels productors 
locals i regionals, oferim els productes 
d’aquests proveïdors, amb la frescor i qualitat 
que els nostres clients demanen.

Ens hem convertit en aparador de la riquesa 
rural d’Espanya i, a través de la nostra fi lial 
de compres de productes hortofructícoles 
SOCOMO, ens hem posicionat com la primera 
empresa comercialitzadora de fruites i 
verdures d’Espanya, amb presència en totes 
les zones productores del nostre país.

El 2013 vam arribar a un volum de compres 
de més de 370.000 tones de productes del 
camp espanyol.

SOCOMO és també la primera empresa 
exportadora de productes hortofructícoles 
d’Espanya. A més de la ja tradicional 
exportació als països d’Europa, hem introduït 
a través de la nostra xarxa de centres 
productes dels nostres agricultors en països 
com ara: Emirats Àrabs Units, el Marroc, 
Taiwan o Brasil.

06 COMERCIALITZEM PRODUCTES ESPANYOLS 07

Som la primera 
empresa 
comercialitzadora 
i exportadora 
de fruites i 
verdures del 
camp espanyol, a 
través de la nostra 
fi lial de compres 
hortofructícola, 
SOCOMO

Comercialitzem 
Productes 
Espanyols

Comprem més de 
370.000 tones de 
productes procedents 
del camp espanyol
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Premi a la Millor Pime Agroalimentària: 
BODEGAS SAN VALERO
Aquest celler es va fundar el 1944 a Cariñena, 
zona que gaudeix d’una llarga tradició vinícola 
i que es va constituir el 1932 com la primera 
denominació d’origen de la comunitat aragonesa. 

Va començar reunint en una cooperativa 
60 viticultors de la comarca, que en els seus 
començaments van fer prevaler la producció 
de vins a granel. La contínua incorporació de 
millores el va convertir el 1962 en el primer celler 
a introduir l’embotellament industrial a Aragó; així 
mateix, el 1983 va adoptar l’anomenada verema 
controlada, en un camí imparable cap a la recerca 
de la màxima qualitat. 

Actualment compta amb 700 socis viticultors 
propietaris de 3.500 hectàrees de vinya, i s’ha 
convertit en un dels cellers més moderns de 
Cariñena, combinant la tradició i passió per 
la vinya, amb les tècniques enològiques més 
modernes d’Europa. Això li ha valgut nombrosos 
reconeixements també internacionalment.

Premi a l’Empresa més Innovadora: 
EL GALLO ROJO
Aquesta empresa, fundada el 1969, va 
començar el seu camí amb la fabricació de 
patates fregides i la seva distribució als petits 
comerços de la zona. Va ser a partir de 2008 
quan va passar a les mans d’un altre grup 
aragonès i va començar el seu creixement. 

La inversió en les seves instal·lacions comprant 
maquinària nova i més moderna, la millora dels 
processos productius, la renovació en la seva 
imatge corporativa, així com els canvis en el 
concepte de venda la van convertir en una de 
les marques més reconegudes a Aragó. 

El resultat de la seva aposta per la innovació 
és el llançament al mercat de productes 
diferenciadors, com són les seves ja famoses 
patates fregides amb sabors originals, 
elaborades partint d’una primera matèria de 
gran qualitat: les patates d’Aragó.

Dades de la promoció
“Productos de Aragón, 
Sabores Únicos”
Del 20 de juny al 3 de juliol i 
del 4 al 14 d’octubre   
Empreses participants: 34
Productes presentats: 137
Visites: 328.184

Dades 2013 de Carrefour a Aragó
Compres a empreses aragoneses: 
190,7  Milions/ €
Entitats que van mantenir relacions 
comercials amb Carrefour:  178

08

Les mostres van tenir lloc del 
20 de juny al 3 de juliol i del 4 al 
14 d’octubre als hipermercats 
Carrefour a Aragó i les van visitar 
328.184 persones. 

La presidenta del Govern d’Aragó, 
Luisa Fernanda Rudi, va presidir 
l’acte de lliurament dels Premis 
Carrefour a Aragó.

Presents 
en cada CA
Edició 2013 
Premios Carrefour
Aragó

08080808
www.sanvalero.com www.gallorojo.g4comunicacion.com
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Premi a la Millor Pime Agroalimentària: 
SOCIEDAD COOPERATIVA DEL CAMPO
VINÍCOLA DE TOMELLOSO
Els inicis d’aquest celler es remunten a 1986, 
quan 28 famílies de viticultors i elaboradors 
amb celler propi decideixen unir-se per 
comercialitzar conjuntament els vins que fi ns 
aleshores cadascun d’ells elaborava a les seves 
coves tradicionals. 

Impregnats d’un esperit d’innovació i motivats 
per l’empenta d’una regió, que en aquells anys 
començava a mostrar el seu gran potencial 
per a la producció de vins d’estil modern, van 
reestructurar les vinyes. Així mateix, van introduir-
hi noves varietats, i van construir un celler 
d’elaboració i criança amb els mitjans tècnics 
més innovadors. 

Així, amb la tenacitat i la fe dels socis d’aquesta 
cooperativa, la quantitat d’ampolles produïdes 
ha anat creixent any rere any, i les seves 
marques van coneixent-se fora de la regió i de 
les nostres fronteres.

Premi a l’Empresa més Innovadora: 
QUESOS VEGA SOTUÉLAMOS S.L.
Aquesta empresa arrenca la seva història el 
1985 amb una fàbrica que elaborava formatge 
artesanal en una pedania anomenada 
Sotuélamos. Va ser el 1998 quan dos amics 
enamorats del formatge artesanal, que 
elaboraven en aquesta petita fàbrica, van decidir 
adquirir-ne la propietat. 

Amb molt esforç i respectant sempre les 
tècniques tradicionals, van desenvolupar noves 
estratègies de màrqueting, van buscar nous 
formats i van llançar nous productes. 

Al formatge tendre d’ovella, que ja tenia prou 
fama, s’hi van unir el formatge romaní d’ovella, que 
va revolucionar el mercat, i el formatge d’ovella 
envellit amb llard Gran Reserva. 

Van invertir en l’ampliació i la millora de les 
instal·lacions, i van començar la seva activitat 
comercialitzadora fora d’Espanya.

La seva preocupació per la innovació i la 
millora dels processos de fabricació i la 
qualitat han anat sempre en augment. 
Per això van decidir instal·lar el sistema 
de qualitat BRC de seguretat alimentària i 
incorporar noves referències per satisfer la 
demanda de clients i distribuïdors. Tot això 
sense perdre el caràcter tradicional i artesà 
dels seus productes.

Dades de la Promoció
“Productos de Castilla - La Mancha” 
Del 10 al 28 d’octubre
Empreses participants: 31
Productes presentats: 61
Visites: 188.829

Dades 2013 de Carrefour 
a Castella-la Manxa
Compres a empreses 
castellanomanxegues  : 
159 Milions/ €
Entitats que van mantenir relacions 
comercials amb Carrefour: 291

La mostra va tenir lloc del 
10 al 28 d’octubre als hipermercats 
Carrefour a Castella-la Manxa i la 
van visitar 188.829 persones. 

La presidenta de Castella-la 
Manxa, Mª Dolores de Cospedal, 
va presidir l’acte de lliurament 
dels Premis Carrefour a 
Castella-la Manxa.

Presents 
en cada CA
Edició 2013 
Premis Carrefour
Castella-la Manxa

PRESENTS EN CADA CA10
www.vinicolatomelloso.com www.vegasotuelamos.com
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Premi a la Millor Pime Agroalimentària: 
BODEGAS PRÍNCIPE DE VIANA
El camí del celler va començar el 1983 amb 
les seves primeres instal·lacions a Murchante. 
Actualment, compta amb més de 420 hectàrees 
de vinya pròpia i 480 de vinyes controlades, amb 
capacitat d’elaboració per a 11 milions de quilos 
de raïm. La capacitat de la sala de criança és de 
15.000 bótes i la seva capacitat de producció és 
de 15.000 ampolles a l’hora. 

Disposen d’una àmplia gamma en estils, cupatges 
de varietats i tendències, gràcies a la seva contínua 
tasca de recerca i aposta per la innovació. 

Apliquen els últims corrents i tecnologies en la 
gestió i conreu de les seves vinyes respectant 
sempre l’entorn natural. 

El caràcter i l’esperit innovador traslladat als seus 
vins els han convertit en una referència dins la DO 
Navarra, i en mereixedors dels més prestigiosos 
premis nacionalment i internacionalment.

Premi a l’Empresa més Innovadora: 
EMBUTIDOS ARBIZU S.L.
Aquesta empresa de caràcter familiar 
desenvolupa la seva tasca des dels anys seixanta. 

Els seus productes són fruit d’una elaboració 
tradicional, seguint un estricte procés artesanal. 
La selecció acurada d’unes primeres matèries de 
gran qualitat és imprescindible per a l’obtenció 
de la gamma excel·lent de productes que ofereix 
aquesta empresa. 

Disposen d’unes àmplies i renovades 
instal·lacions dotades de la maquinària 
necessària per augmentar la seva capacitat de 
producció, sempre des del plantejament artesà 
pel que fa a concepció i elaboració. 

Entre els seus productes es troben el xoriço 
fresc, el paté, la cansalada viada adobada i la 
seva reconeguda xistorra o “xistorra verda” com 
és coneguda pels consumidors, i que ha estat 
guardonada amb el premi Coq Dor al millor 
producte gastronòmic a París.

Actualment, aquesta família ha llançat una 
línia de productes ecològics, començant per 
la xistorra, a partir d’ingredients cent per cent 
ecològics, i que la diferencia i posiciona en el 
mercat com una empresa de referència.

Dades de la Promoció
“El Sabor de lo Nuestro”  
Del 20 de juny al 15 de juliol
Empreses participants: 39
Productes presentats: 250
Visites: 322.940

Dades 2013 de Carrefour a la 
Comunitat Foral de Navarra:
Compres a empreses navarreses: 
129,4 Milions/ €
Entitats que van mantenir relacions 
comercials amb Carrefour: 160
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La mostra va tenir lloc del 
20 de juny al 15 de juliol als 
hipermercats Carrefour a la 
Comunitat Foral de Navarra i la 
van visitar 322.940 persones. 

La presidenta de la 
Comunitat Foral de Navarra, 
Yolanda Barcina, va presidir 
l’acte de lliurament dels Premis 
Carrefour en aquesta comunitat.

Presents 
en cada CA
Edició 2013 
Premis Carrefour
Comunitat Foral 
de Navarra

PRESENTS EN CADA CA120881212
www.principedeviana.com www.embutidosarbizu.es
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Premi a la Millor Pime Agroalimentària: 
BODEGAS PEDRO MORENO 1940, S.L.
Aquests cellers tenen el seu origen en l’activitat 
vitícola que al principi del segle XX va iniciar 
Pedro Beltrán, més conegut com “El Moreno”, 
a la localitat de Jaraguas, a l’est de la comarca 
d’Utiel Requena. 

El 1940, amb molt esforç, va construir un petit 
celler per a l’elaboració dels seus propis vins. 
Això va ser el començament d’una activitat que 
van prosseguir als anys seixanta els seus fi lls. 

Amb el repte present de mantenir la il·lusió clara 
del fundador, la tercera generació ha dut a terme 
la construcció d’una nova planta d’elaboració, 
i va reformar l’edifi ci corresponent al celler 
original per allotjar-hi una sala de tastos, una sala 
de bótes de criança, un laboratori i les ofi cines. 

Així mateix, el 2008, es va construir un edifi ci per 
allotjar-hi la línia automàtica d’embotellament 
que els va dotar de més autonomia i 

competitivitat en l’activitat comercialitzadora 
de vins embotellats. 

La unió de la tradició i les noves tecnologies, 
juntament amb la cura en l’elaboració, doten els 
seus vins d’un caràcter únic.

Premi a l’Empresa més Innovadora: 
ANECOOP SOCIEDAD COOPERATIVA
Aquesta empresa cooperativa del sector 
hortofructícola està integrada per 76 
cooperatives agrícoles. El seu principal objecte 
és la comercialització dels seus productes 
hortofructícoles en el mercat exterior, així com 
dels seus vins i del seu oli d’oliva. 

Des de la seva fundació s’ha posicionat, entre 
altres aspectes, com una de les primeres 
empreses hortofructícoles espanyoles i 
una de les principals d’Europa, la primera 
empresa citrícola d’Europa i la segona del món, 
comercialitzant 735.000 tones de productes. 
Per tant, és una de les empreses espanyoles 

més internacionalitzades, amb estructura 
internacional pròpia, i actualment exporta la 
seva producció a 65 països. 

La responsabilitat social com a cooperativa 
respon a les expectatives dels consumidors 
i la societat, ja que un dels seus pilars és la 
producció de productes com més naturals 
i saludables millor, sempre a través del 
respecte al medi ambient i la conservació 
dels recursos naturals.

Dades de la Promoció
“Productos de la Comunidad Valenciana”  
Del 20 de juny al 7 de juliol
Empreses participants: 60
Productes presentats: 300
Visites: 2.315.996

Dades 2013 de Carrefour a la 
Comunitat Valenciana:
Compres a empreses valencianes: 
454,1 Milions/ €
Entitats que van mantenir relacions 
comercials amb Carrefour: 969

La mostra va tenir lloc del 
20 de juny al 7 de juliol als 
hipermercats de Carrefour a la 
Comunitat Valenciana i la van 
visitar 2.315.966 persones. 

El president de la Generalitat 
Valenciana, Alberto Fabra, va 
presidir l’acte de lliurament dels 
Premis Carrefour a la 
Comunitat Valenciana.

Presents 
en cada CA
Edició 2013 
Premis Carrefour
Comunitat 
Valenciana

PRESENTS EN CADA CA
www.bodegaspedromoreno1940.es www.anecoop.com
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Premi a la Millor Pime Agroalimentària: 
CAFÉ RICO S.L.
Aquesta empresa mallorquina va ser fundada el 
1959 pel Sr. Fontanet. Amb un llarg recorregut i 
tradició, ha sabut adaptar-se als canvis continus, 
i es constitueix com a empresa líder en la 
fabricació i torrat dels millors cafès. 

Està situada en l’avantguarda tecnològica en 
processos de producció, sense perdre per això 
la seva essència: l’elaboració de cafès basant-
se en un estricte control de cadascuna de les 
fases del procés, des de la selecció en origen 
de cafè de primera qualitat fins a l’envasament 
i la distribució. 

La diversitat dels seus formats i l’adaptació a les 
noves tendències i gustos dels consumidors, 
juntament amb la seva preocupació per 
oferir la màxima qualitat en els seus serveis, 
han fet mereixedora aquesta empresa del 
reconeixement dels consumidors.

Premi a l’Empresa més Innovadora: 
FRUITES I VERDURES AGROILLA S.L.
Aquesta empresa va ser constituïda el 1992 per 
productors mallorquins que utilitzaven el mercat 
setmanal de Mercapalma per donar sortida a les 
seves produccions. Per millorar el seu rendiment 
van decidir concentrar l’oferta en una sola 
empresa per distribuir tot el gènere. 

Actualment compta amb un grup de 460 
treballadors que persegueixen aportar valor afegit 
als seus clients, gràcies a la diversitat i qualitat dels 
seus productes i a la varietat dels serveis. 

Els seus principals productes són: tomàquets, 
síndries i melons, a més de cítrics, colifl ors, 
pebrots, cols i pomes. 

Amb més de 500 hectàrees de conreu, 
ofereixen al mercat fruites i verdures fresques de 
gran qualitat, fet que els posiciona com a referent 
en el mercat.

Dades de la Promoció
“Fira de Productes Balears”   
Del 20 de juny al 3 de juliol
Empreses participants: 30
Productes presentats: 104
Visites:  318.739

Dades 2013 de Carrefour a 
les Illes Balears:
Compres a empreses balears: 
15,5 Milions/ €
Entitats que van mantenir relacions 
comercials amb Carrefour: 153

La mostra va tenir lloc del 20 de 
juny al 3 de juliol als hipermercats 
de Carrefour a les Illes Balears i la 
van visitar 318.739 persones. 

El conseller d’Economia i 
Competitivitat del Govern de les 
Illes Balears, Joaquín García, va 
presidir l’acte de lliurament dels 
Premis Carrefour a les Illes Balears. 

Presents 
en cada CA
Edició 2013 
Premis Carrefour
Illes Balears

PRESENTS EN CADA CA
www.caferico.net www.agroilla.com



19

Premi a la Millor Pime Agroalimentària: 
ARROYABE (Conservas La Gaviota S.L)
Aquesta empresa conservera amb 100 anys de 
trajectòria és una de les empreses del sector 
amb més tradició i experiència de les que operen 
actualment en el mercat. 

Nascuda el 1890, està especialitzada en 
l’elaboració de conserves de bonítol del Cantàbric 
i tonyina clara d’alta qualitat i elaboració artesanal, 
pescada a canya una a una i respectant les arts de 
pesca tradicionals. 

El seu objectiu principal és satisfer les necessitats 
dels clients oferint productes de diversos formats 
i grandàries però amb un referent comú: la 
màxima qualitat. 

Les seves excel·lents instal·lacions permeten 
posar en marxa les últimes novetats del mercat, 
i això, unit a una mà d’obra qualifi cada, li permet 
diferenciar-se en el mercat. 

La inversió en tecnologia moderna, sense perdre 
en cap moment l’essència artesanal, els ha fet 

mereixedors de diversos premis que avalen la 
seva llarga trajectòria.

La inversió en tecnologia moderna, sense perdre 
en cap moment l’essència artesanal, els ha fet 
mereixedors de diversos premis que avalen la 
seva llarga trajectòria.

Premi a l’Empresa més Innovadora: 
PETRITEGI SAGARDOAK
Actualment és la cinquena generació qui continua 
amb l’herència d’una tradició centenària que es va 
començar a desenvolupar abans de 1527: 
l’elaboració i venda de sidra. 

La família Otaño-Goicoechea va començar el seu 
camí al començament del segle XX en un dels masos 
trulls que van sorgir en territori guipuscoà durant el 
segle XVI. 

Aquests edifi cis estaven destinats a l’elaboració 
de grans quantitats de sidra, amb una fi nalitat 
comercial: ja fos la venda a particulars, el 
proveïment de la fl ota pesquera guipuscoana o la 
venda al públic a les “tavernes de sidra”.

D’aquella herència, actualment en 
conserven l’essència: l’elaboració d’una 
sidra natural, partint d’una poma de la més 
alta qualitat, amb la maduresa adequada i 
l’acidesa i l’amargor necessàries. 

Sense perdre la tradició, l’aposta de la 
família ha estat millorar la qualitat de la 
sagardoa elaborada 100% amb poma 
autòctona i amb el segell de qualitat Eusko 
Label. La modernització de les instal·lacions, 
mantenint el més alt nivell de qualitat des 
de la mateixa implantació del pomerar fi ns a 
l’arribada del producte al consumidor fi nal, 
ha estat un altre dels seus interessos. 

La suma de l’elaboració artesanal, heretada 
generació rere generació, juntament amb 
la innovació tecnològica en modernes 
instal·lacions i l’encant de l’actual ritu del 
txotx als seus cellers fan d’aquesta empresa 
familiar un referent al País Basc. 

La mostra va tenir lloc del 
23 de juliol al 10 d’agost als 
hipermercats de Carrefour 
al País Basc i la van visitar 
447.964 persones. 

El viceconseller d’Agricultura, 
Pesca i Política Alimentària, 
Bittor Oroz, va presidir l’acte de 
lliurament dels Premis Carrefour 
en aquesta comunitat.

Dades de la Promoció
“Bertako Produktuak, 
El Sabor de lo Nuestro”
Del 23 de juliol al 10 d’agost
Empreses participants: 59
Productes presentats: 250
Visites: 447.964

Dades 2013 de Carrefour al País Basc:
Compres a empreses basques: 
156,3 Milions/ €
Entitats que van mantenir relacions 
comercials amb Carrefour: 372

Presents 
en cada CA
Edició 2013 
Premis Carrefour
País Basc

PRESENTS EN CADA CA
www.arroyabe.es www.petritegi.com



617,7 
Milions d’euros de compres

1.312 
Entitats amb les quals vam mantenir relacions comercials

Premi a la Millor Pime
Agroalimentària 2012:
Navisa (Industrial Vinícola Española S.A.)

Premi a l’Empresa més Innovadora 2012: 
Industrias Espadafor S.A.

56,8 
Milions d’euros de compres

330 
Entitats amb les quals vam mantenir relacions comercials

Premi a la Millor Pime
Agroalimentària 2012: 
Gestión del Medio Rural de Canarias

Premi a l’Empresa més Innovadora 2012: 
Compañía Cervecera de Canarias S.A.

219,1 
Milions d’euros de compres

550 
Entitats amb les quals vam mantenir relacions comercials

Premi a la Millor Pime
Agroalimentària 2012: 
Embutidos La Encina S.L.

Premi a l’Empresa més Innovadora 2012: 
Bodega Matarromera S.L.
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Andalusia Canàries Castella i Lleó

153,9 
Milions d’euros de compres

172 
Entitats amb les quals vam mantenir relacions comercials

Premi a la Millor Pime
Agroalimentària 2012: 
Patatas Fritas El Cántabro S.L.

Premi a l’Empresa més Innovadora 2012: 
Orujo de Potes S.L. (Sierra del Oso)

Cantàbria

PRESENTS EN CADA CA

Presents 
en cada CA
La nostra dimensió a les 
comunitats autònomes 
que van organitzar els 
Premis Carrefour el 2012



61,4 
Milions d’euros de compres

269 
Entitats amb les quals vam mantenir relacions comercials

Premi a la Millor Pime
Agroalimentària 2012:
Marín Rama Pérez

Premi a l’Empresa més Innovadora 2012:  
Bodegas Habla

261 
Milions d’euros de compres

543 
Entitats amb les quals vam mantenir relacions comercials

Premi a la Millor Pime
Agroalimentària 2012:
Fontecelta

Premi a l’Empresa més Innovadora 2012:  
Corporación Hijos de Rivera

211,7 
Milions d’euros de compres

253 
Entitats amb les quals vam mantenir relacions comercials

Premi a la Millor Pime
Agroalimentària 2012:
Pastelería Artesanal La Gloria

Premi a l’Empresa més Innovadora 2012:  
Hida Alimentación S.A.

22 23

Extremadura Galícia Regió de Múrcia

83,1 
Milions d’euros de compres

182 
Entitats amb les quals vam mantenir relacions comercials

Premi a la Millor Pime
Agroalimentària 2012:
Embutidos Naturales Asturianos S.L.

Premi a l’Empresa més Innovadora 2012:  
Bodegas Monasterio de Corias

Principat d’Astúries

Presents 
en cada CA
La nostra dimensió a les 
comunitats autònomes 
que van organitzar els 
Premis Carrefour el 2012

PRESENTS EN CADA CA



La XIII Jornada 
Nacional 
d’Empreses 
Agroalimentàries 
espanyoles va 
aplegar les entitats 
guardonades 
amb els Premis 
Carrefour el 2013

El ministre d’Agricultura, Alimentació i Medi 
Ambient, Miguel Arias Cañete, va presidir a 
Madrid la XIII Edició de la Jornada Nacional 
d’Empreses Agroalimentàries Espanyoles. 

El programa anual 2013 de promoció 
i reconeixement de Carrefour al teixit 
agroalimentari regional espanyol, les seves 
empreses i els seus productes va quedar 
clausurat en aquesta Jornada. En l’acte es va 
posar en valor les empreses guardonades amb 
els Premis Carrefour el 2013, que es van dur a 
terme en sis CA on atorguem el Premi Carrefour 
a la Millor Pime Agroalimentària i a l’Empresa 
més Innovadora.

Balanç
El 2013 es van fer 17 campanyes promocionals 
específi ques de productes regionals, en les 
quals van participar 674 empreses amb més de 
3.000 productes. Més de 15,8 milions de clients 
van visitar aquestes promocions.

Donem suport als productes locals
El compromís de Carrefour amb les economies 
locals i regionals ha estat sempre un dels 

seus objectius principals. Això porta implícit 
una responsabilitat en el desenvolupament 
econòmic, social i mediambiental de les 
regions on som presents. 

A Carrefour, l’assortiment local i regional és 
un aspecte diferenciador del nostre model. 
Donem suport a les economies regionals, a 
través de compres i promocions específi ques 
dels productes locals. El 2013, una gran part de 
les nostres compres, tant comercials com de 
serveis o immobilitzat, s’han fet a més de 
9.300 empreses espanyoles, la majoria pimes. 

Dins les nostres marques pròpies 
comercialitzem productes de totes les nostres 
regions, seleccionant indústries espanyoles 
per la seva qualitat, capacitat i innovació. 

Som la primera empresa comercialitzadora 
de fruites i verdures d’Espanya a través de 
la nostra fi lial de compres de productes 
hortofructícoles, SOCOMO, i, per tant, 
vehicle proveïdor de la nostra xarxa a 
Europa d’aquests productes.
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Donem suport a 
l’economia local i 
regional

DONEM SUPORT A L’ECONOMIA LOCAL I REGIONAL
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Preus petits, 
plaer monstruós

També 
per a tu

Aquesta marca està orientada 
als nens entre 3 i 10 anys amb 
l’objectiu d’oferir als pares 
bons productes per als seus 
fi lls a preus assequibles. 

El seu disseny exclusiu i la 
incorporació d’un joc lúdic en 
la majoria dels paquets fan que 
el nen es diverteixi menjant. 

Aquesta línia exclusiva 
amb més de 70 productes 
d’alimentació i higiene, 

adaptats als gustos dels més 
petits de casa, cobreix els 
diferents moments del dia a 
dia dels nens, com l’esmorzar, 
el berenar o el bany. 

Els pràctics paquets estan 
dissenyats perquè els puguin 
manejar “els petits monstres 
de casa”.

Carrefour ofereix una 
gamma de productes especials 
sense gluten per a celíacs, sota 
la marca Carrefour Sin Gluten, 
que enguany ha crescut amb la 
incorporació de dues 
noves galetes. 

Es tracta d’aliments d’alta 
qualitat, garantits per Carrefour 
i amb la marca de garantia de 
FACE (Federació d’Associacions 
de Celíacs d’Espanya) identifi cats 
pel seu logotip Controlat per 
FACE, i que ens converteix en 
referència en el mercat. 

Dins la resta de marques de 
Carrefour trobem més de 190 
productes que garanteixen 
l’absència de gluten, recollits 
també en la llista d’aliments 
que edita la FACE. Entre 
l’àmplia gamma de productes 
de Carrefour lliures de gluten, 
s’hi poden trobar embotits, 
formatges, patés, gelats i postres. 
També una gran varietat en 
conserves elaborades, salses, 
fruites seques torrades i fregides, 
així com un ampli assortiment en 
productes frescos.

Les nostres 
marques: 
compromís amb 
la qualitat

LES NOSTRES MARQUES: COMPROMÍS AMB LA QUALITAT

Qualitat excel·lent 
i millors preus

Present en les categories 
d’alimentació, begudes, 
drogueria, perfumeria i 
higiene, comprèn més de 
2.000 referències. Inclou 
productes des dels més 
habituals al cistell de consum 
fins als més innovadors, 
adequant així l’assortiment a 
les últimes tendències 
del mercat i mantenint els 
estàndards de qualitat. 

Sota aquesta marca trobem els 
productes amb millor relació 
qualitat/preu. 

A Carrefour també volem 
ajudar aquells que vulguin tenir 

cura de la seva alimentació, 
bé de manera preventiva o per 
necessitats concretes, amb més 
de 300 productes específi cs. 
Componen aquesta gamma 
productes baixos en sal, sucres o 
matèries grasses, productes font 
de calci o fi bra i també productes 
que ajuden a reduir el colesterol. 
Enguany hem incorporat al nostre 
assortiment la gamma Sense 
Lactosa amb el llançament de 
dos tipus de llets aptes per als 
intolerants a aquest sucre. Tots 
aquests compleixen el Reglament 
Europeu relatiu a les declaracions 
nutricionals i de propietats 
saludables dels aliments.



Qualitat Carrefour 
a preus Baby

Per a les mares i pares que busquen 
productes de qualitat per als seus 
nadons al millor preu. Una gamma 
àmplia i variada amb gairebé 100 
productes que cobreixen les 
necessitats d’alimentació i entre 
els quals podem trobar potets 
dolços i salats, postres i farinetes 
de cereals. Així mateix, comptem 
amb productes d’higiene com ara 
bolquers, banyadors, tovalloletes, gel, 

xampú, crema, talc i bastonets, entre 
d’altres. Aquesta línia també ofereix 
accessoris com ara pitets d’un sol ús, 
protectors de bressols, etc. 

El 2013 hem ampliat l’assortiment 
amb les tovalloletes amb emulsió 
de llet o Sensitive sense perfum, 
ambdues sense parabens, o els 
bolquers ecològics.

28

Bons per 
naturalesa

Símbol de 
la nostra 
gastronomia

És la marca exclusiva de 
Carrefour amb més de 
170 productes, que ofereix 
la possibilitat de gaudir de 
productes espanyols elaborats 
amb primeres matèries 
seleccionades, símbol de la 
nostra gastronomia. 

Els productes De la Nostra 
Terra són elaborats per petites 
i mitjanes empreses nacionals 
amb ingredients i primeres 
matèries locals. Donar suport 
a les PIME i a les denominacions 
d’origen són els objectius de 
la marca. 

Perfectes per als incondicionals 
de la cuina tradicional, té un 

ampli assortiment entre els quals 
es troben: embotits, conserves, 
postres, salses i guarnicions i 
vins dolços. 

Els productes “De la Nostra 
Terra”, mitjançant un panell 
d’experts en cada categoria, 
superen els estàndards de 
qualitat més exigents per satisfer 
les necessitats dels amants de la 
gastronomia espanyola i oferir el 
sabor autèntic. 

El 2013, s’ha començat a 
modifi car-ne la imatge per 
recobrar la seva identitat més 
tradicional i, per descomptat, 
sense modifi car la qualitat dels 
seus productes.

Sota la marca Carrefour BIO 
comptem amb una gamma de més 
de 150 productes ecològics a bon 
preu per cobrir les necessitats diàries: 
pa, fruites i verdures, llet, oli, llegums, 
iogurts, pizzes, etc. i enguany, amb 
la novetat de les noves plantes 
aromàtiques Carrefour BIO. 

Els productes ecològics són bons 
per a tu i per al medi ambient, ja que 
procedeixen de l’agricultura ecològica, 
que limita o evita l’ús de mitjans de 
producció artifi cials, com són els 
fertilitzants sintètics o els pesticides. 

Carrefour BIO s’elabora sense 
potenciadors del sabor ni colorants 
artifi cials, respectant tot el sabor del 
producte original. Tots els productes 
Carrefour BIO estan certifi cats 
segons les estrictes normes europees 

de producció ecològica, i s’identifi ca 
pel logotip europeu de productes 
ecològics. Addicionalment, es pot 
trobar el logotip de l’entitat de control 
de la seva comunitat autònoma en els 
productes d’Espanya o els logotips 
específi cs de cada país 
de procedència. 

Tots els productes Carrefour BIO 
compleixen les condicions de 
producció i fabricació que estableix 
el Reglament Europeu 834/2007 
CE, que regula la producció de 
productes ecològics, i procedeixen 
d’empreses controlades i certifi cades 
per organismes de control, públics 
o privats, autoritzats per les 
administracions competents, segons 
estableix aquest reglament.

Les nostres 
marques: 
Compromís amb 
la qualitat



Ingredients 
d’alta cuina

Marca d’alimentació d’alta gamma, 
moderna i innovadora, amb gairebé 
100 productes gurmet. Dins el 
seu assortiment, hi podem trobar 
una gran varietat de productes 
premium, tant nacionals com 
internacionals: productes frescos, 
conserves, aperitius salats, 
adobs i condiments. 

Ideal per a paladars exigents, 
amants de l’alta cuina que 

gaudeixen dels fogons i amfi trions 
que volen sorprendre els seus 
comensals amb nous sabors i 
textures. Els productes Carrefour 
Selección superen controls de 
qualitat exigents mitjançant un 
panell d’experts per satisfer les 
necessitats dels consumidors que 
busquen ingredients de gran valor.
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La màxima 
qualitat en els 
nostres productes 
frescos

Aquesta marca de productes 
frescos amb traçabilitat 
garantida, d’origen seleccionat 
i màxima qualitat, contribueix 
a preservar el teixit social 
i econòmic de les regions 
on es desenvolupa. La seva 
elaboració implica les indústries 
agroalimentàries de les millors 
zones i DO, per crear una marca 
dinàmica adaptada al mercat.

Les nostres 
marques: 
Compromís amb 
la qualitat
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www.carrefour.es
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