On estem, on anem.
www.cerimacherries.com
cerima@cerimacherries.com

L’Empresa
• CERIMA és una empresa dedicada exclusivament a la producció,
calibrat, envasat i exportació de cirera.
• Els cirerers es cuiden amb la major cura als camps propis situats
en diversos emplaçaments de la comarca de la Ribera d’Ebre
(Tarragona), reconeguda per la seva climatologia molt favorable al
cultiu de la cirera.
• La Ribera d’Ebre bessada pel riu Ebre, es caracterítza pel seu
microclima que ens permet collir les primeres cireres a l’Abril
allargant la collita fins a primers de Juliol.
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Les finques
Els nostres camps es troben situats a diferents municipis, amb diferents latituds respecte el mar:

•
•
•
•

Tivissa, a 350 metres
Miravet, sobre 200 metres
La Torre de l’Espanyol, a 150 metres
Maials, aproximadament a 500 metres sobre el nivell del mar
Maials
La Torre de l’Espanyol

Ribera d’Ebre
Tivissa
Miravet
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La collita
La collita de cireres de CERIMA té el seu inici a mitjans d’abril fins a principis
de Juliol.
Totes les cireres son selectivament collides a mà en el moment óptim de la
seva maduració: realitzant tantes pasades com sigui necessari per tal de recollir les cireres
amb el color, firmesa i nivell de sucre adecuats, tenint en compte en tot moment les exigències
del mercat.
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Les varietats
DATE
VARIETY

APRIL
MAY
JUNE
JULY
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Early Bigi / Burlat
Rocket / Frisco

(*)

Chelan
Santina
Somerset Group

(**)

Sonata
Lapins
Sweet Heart
Stacatto
(*)

New varieties

(**)

Somerset, Tulare, Satin, Giorgia, 3-13, Van, SP106
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On estem,on anem.
• Actualment CERIMA té 150 Ha plantades, aquestes tindran una plena
producció en els propers anys (actualment un 60% está en producció)
Més de 800 tones collides en la darrera campanya 2011.
• Algunes de les inversions realitzades en els darrers anys:
– Ampliació del magatzem construint un segon PACKING i ampliant la zona de
fred.
– Adquisisió d’una calibradora òptica, que ha augmentat considerablement la
capacitat del packing i a la vegada ha millorat la qualitat del producte final amb
calibres i colors més homogenis.

• L’objectiu a curt plaç de l’empresa, es continuar inverntint en noves
plantacions per arribar a tenir 200 Ha de camps propis, ajudant així
augmentar la producció entre 2000-2500 tones de cireres.
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Punts forts (1/2)
• CERIMA comença la collita aviat, entre el entre el 10 – 15 d’Abril, treballant
amb varietats de cireres que ens permetin arribar al mercat amb garantia
de gust i forma.
• CERIMA cull les millors varietats de cirera: Chelan, santina, tulare,
somerset, lapins, sweetheart…, i degut a la propera relació amb els millors
viveristes, ja estem plantant les últimes generacions de cirera.
• CERIMA disposa de finques a diferents latituds, el que ens permet collir una
mateixa varietat durant un periode més llarg, asegurant així un volum
homogeni amb les mateixes condicions morfológiques de la mateixa
manera que allarguem la collita fins a principis de Juliol.
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Punts forts (2/2)
• CERIMA cultiva, precessa i exporta. Aquest fet que ens permet conèixer la
cirera en tot el seu cicle, podent oferir el millor producte als nostres clients.
• CERIMA te flexibilitat al requeriments de volums i s’adapta a diferents
formats d’envasat demanats pels nostres clients.

• ‘More than a cherry’ es el resum de la nostra filosofia: ja que es
tracta de sentiment, passió i amor pel que fem.
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La qualitat, el punt fort de CERIMA
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La Galeria

Els nostres camps, cuidats
amb passió…

La nostra comarca, de la que
ens sentim orgullosos…
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