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INFORME DE
LA PRESIDENTA
Cooperatives Agroalimentàries de
Balears té com a missió la representació
i defensa dels interessos de 37
empreses, cooperatives i SATs de les
Illes Balears.

econòmicament i no dependent d’ajuts
i subvencions. Haurem de ser capaços
de generar recursos suficients per
mantenir na independència i poder
treballar al servei desenvolupament de l
sector cooperatiu agroalimentari.

La facturació de les cooperatives va
davallant i hem de tenir en compte el
panorama que han hagut de suportar
els diferents sectors de l’agricultura i la
ramaderia des de fa uns anys. L’any
2010 s’ha complicat amb la forta crisi
econòmica que persisteix i afecta a tots
els sectors de l’economia espanyola.

Hem de fer especial menció a que
durant l’any 2010, les cooperatives han
tingut l’oportunitat d’acollir-se al marc
d’ajuts que per elles ha publicat el
Govern de les Illes; un programa que
tracta de impulsar projectes de fusió i
intercooperació entre elles.

S’ha viscut una gran tensió en els
mercats, en gran mesura provocat per
la guerra de preus de la gran distribució
i una important disminució del consum
que han patit les nostres cooperatives
que transformen i comercialitzen el seu
producte.

Nosaltres seguirem lluitant per defensar
aquest model com a fórmula per
protegir les rendes dels que es
dediquen al camp i a la ramaderia, per
protegir i desenvolupar un territori, per
oferir el desenvolupament i la formació
a els persones que hi creuen.

Des de Cooperatives Agroalimentàries
Illes Balears hem apostat pel
desenvolupament de multitud
d’actuacions per potenciar aquest
sector i amb la màxima vocació de
servei, hem intentat implicar-nos en el
dia a dia per que les nostres
cooperatives siguin competitives i
exerceixin de vertaders motor de
l’economia rural.

Seguirem treballant, llançant missatges,
organitzant actes i preparant projectes
que tinguin com a últim objectiu la
millora del cooperativisme a les Illes
Balears.

Uns dels nostres reptes de cara al futur
és canviar el model de l’organització per
orientar-la a una entitat viable

Jerònima Bonafé Ramis
PRESIDENTA
Cooperatives agro-alimentàries
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INFORME DE GESTIÓ
DE LA DIRECTORA
Tanquem un any amb un resultat
positiu en els comptes anuals, però amb
moltes cauteles. Hem aconseguit reduir
la despesa e incrementar la facturació
dels serveis en un 27,50% respecte l’any
anterior.
La
gestió
d’aquesta
organització es basa en la millora i la
superació constant de tots els qui hi
treballam.
Hem de destacar que ha estat un any on
s’ha fet més patents els retards en els
pagaments i la davallada de les ajudes i
subvencions respecte al que havíem
pressupostat i que ha suposat un 10%.
La nostra missió implica un gran
compromís, responsabilitat i grans dosis
d’il·lusió i motivació. Exigir resultats tan
dispars i conjugar les dues àrees no està
exempt de dificultats.
Hem
treballat
amb
diferents
Conselleries on era important estar-hi
per aconseguir un major recolzament a
les cooperatives: Agricultura, Comerç,
Treball, Turisme i Medi Ambient.
Entre les actuacions més destacables
d’aquest any que trobareu a l’extensa
memòria trobam: la celebració del VI
Congrés de cooperatives Agràries
d’Espanya a Saragossa en el mes de
febrer, els projectes d’ intercooperació,
la implantació de guies per a la
competitivitat i la promoció dels
productes de les nostres cooperatives
amb actes com el TAST, l’intercanvi
gastronòmic amb productes entre
Cantabria i Balears i el corner de
productes, gràcies al Programa Impuls.

Però la direcció d’aquesta organització
té el compromís de dur el dia a dia amb
la màxima rendibilitat i competitivitat.
Per això seguim treballant per arribar a
una autosuficiència econòmica que ens
permeti deixar la dependència de les
ajudes i subvencions per seguir actuant.
Reorientar el model de negoci no és un
treball que s’aconsegueixi en dos dies
però crec que anam cap a la direcció
adequada.
Hem tancat amb una baixa respecte
l’any 2009 i amb tres socis més dins la
nostra organització. És cert que la
manca de relleu generacional i
l’envelliment del sector és un greu
problema però han començat iniciatives
amb un projecte clar i gent
compromesa,
dues
qualitats
fonamentals si volem pensar en el futur.

Teniu per ben segur que cap de les
actuacions que hem fet durant aquest
any no hagués estat possible sense un
equip
de
tècnics,
persones
compromeses amb les cooperatives que
treballen
al
servei
i
pel
desenvolupament d’aquest sector i que
mereixen en aquest moment un
reconeixement a la seva tasca.

Magdalena Llull Ferretjans
DIRECTORA – GERENT
Cooperatives agro-alimentàries
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03 Cooperatives agro-alimentàries,
l’entitat representativa
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MISSIÓ
MISSIÓ.- La Unió de Cooperatives
Agràries de Balears, (Cooperatives agroalimentàries
Illes
Balears)
és
l’organització
representativa
del
Moviment Cooperatiu Agrari a les Illes
Balears, representa i defensa els
interessos econòmics i socials de les
Cooperatives i Societats Agràries de
Transformació
davant
qualsevol
organisme públic o privat, les assessora
i presta serveis encaminats a la millora
de la gestió de les cooperatives sòcies i
també als seus socis.

Cooperatives agro-alimentàries va
evolucionant des dels seus inicis
adaptant-se a les circumstàncies que
envolten el sector en cada moment.
Si bé inicialment va néixer amb la
vocació primordial de representació i
formació al sector agrari, en aquests
moments ja estem davant una
organització amb un conjunt de serveis
professionals
encaminats
a
l’autosuficiència per donar un valor
afegit a la seva missió.

Cooperatives agro-alimentàries es va
constituir com a Unió de Cooperatives
per temps indefinit. Està subjecte a les
disposicions de la Llei de Cooperatives
de les Illes Balears Llei 1/2003 de 20 de
març i als seus estatuts. Està
domiciliada a Santa Maria 07320, al
Polígon de Son Llaüt, parcel·la nº 37, 1er
pis, despatx nº 2. També disposa d’una
oficina a Menorca, situada al Polígon
Industrial de Llinaritx, Vial A, parcel·la 67, 07740 de Es Mercadal.

Representació de Cooperatives agroalimentàries dins la Confederació de
Cooperatives Agràries d’Espanya

VISIÓ.- Cooperatives Agroalimentàries
serà reconeguda com el referent de
màxim rigor en la defensa i impuls de
les polítiques agràries de les Illes per a
les cooperatives, els seus socis i les
altres institucions vinculades al sector
agrari.
VALORS.- Els valors que centren les
actuacions de Cooperatives agroalimentàries són la unió, cooperació, la
transparència, la professionalitat, el
compromís, l’esforç, la proximitat i el
futur.

Cooperatives agro-alimentàries està
integrada dins “Cooperativas agroalimentarias (CCAE)” i per això
representada dins la Unió Europea,
mitjançant el COGECA (Comitè General
de la Cooperació Agrària) participa
activament dins el Comitè Consultiu i
Grups permanents que té establerts la
Comissió de la UE pel desenvolupament
de la funció consultiva amb els agents
socio - econòmics relacionats amb la
Política Agrària Comunitària.
Cooperatives agro-alimentàries,
representada per la Presidenta, ocupa
en aquests moments la Vicesecretaria
dins el Consell Rector de “Cooperativas
agro-alimentarias (CCAE)”.
Cooperatives agro-alimentàries, forma
part dels consells sectorials de
“Cooperativas agro-alimentarias
(CCAE)”.
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COOPERATIVES I SATs
Actualment tenim associades a 34 Cooperatives i 2 Societats Agràries de
Transformació. La facturació de l’any 2010 va ésser de 69,805,689.93 euros i el número
de socis de les cooperatives va ésser de 5.900 aproximadament.
Cooperatives i SATs associades a Cooperatives agro-alimentàries (2010)____________
Mallorca________________________________________________________________
RAÓ SOCIAL_________________________
Nº DE SOCIS________
Scl Agrària de Sineu
Scl Agrícola i Ramadera de Petra
Scl Agrícola de Lloret
Scl Agrícola de Llucmajor
Scl Agrícola de Porreres
Scl Agrícola de Sant Joan
Scl Agrícola Murense
Alpira Scl Agrària
Lleters de Mallorca Scl
Lleters de Ses Veles S. Coop.
S. Coop. Ramaders de l’Ovella Mallorquina
Scl Pagesa de Mallorca
Scl Pagesa de Pollença
Scl Sant Bartomeu de Sóller
Scl Sant Salvador d’Artà
Frusebal S. Coop.
Scl Sa Malvasia de Banyalbufar
Scl Sa Vinya de Ca’n Servera
Vidauba S. Coop.
Coop. de Productors d’Aliments Ecològics
Això És Vida S. Coop.
Agrícola i Ramadera de Calvià Scl
Coop. Agrícola d’Andratx
Illa camp SAT
Fruita Bona SAT
Bon Mè Segle XXI SAT
Camp Mallorquí Scl (2on grau)

19____________
14____________
31____________
20____________
188____________
123____________
74 ___________
67_ __________
10____________
nova creació (2010)
_
nova creació (2010)
_
30____ _______
42________ ___
286______ _____
160____________
616
_
5
_
3
_
4___ ___ ____
33
_
______
4
_
5
_
reinici activitat (2010)
_
17
_
52
_
9
_
17
_

Menorca
Scl COINGA
Sant Guillem i Santa Escolàstica, S. Coop.
Scl Sant Martí
Scl Sant Bartomeu
Scl Sant Llorenç
Coop. Agrària Ecològica de Menorca
Scl UCAME (2on grau)

_
125___________
370
_
147
_
65
_
215
_
16
_
5
________

Eïvissa
Scl Sant Antoni d’Eïvissa
Agroeïvissa S. Coop.
Societat Coop. Agrícola Santa Eulàlia

_
1.586
24
1.578

_
_
_
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ORGANIGRAMA
La Unió de Cooperatives Agràries de Balears està composta pels següents òrgans
socials: Assemblea General, Consell Rector, Interventors i Consells Sectorials.

ASSEMBLEA GENERAL
L’Assemblea General és l’òrgan de
govern i expressió de la voluntat social i
està constituïda pels representants
legals de les entitats associades i els
membres dels Consells Rectors de les
Cooperatives i SATs de la Unió de

Cooperatives Agràries de Balears. L’any
2010 es va celebrar una única
Assemblea General ordinària, que va
tenir lloc dia 29 de juny al Centre Bit
d’Inca allà on aprovarem els comptes
anuals.

CONSELL RECTOR
El Consell Rector és l’òrgan de govern,
gestió i representació de Cooperatives
agro-alimentàries, així que estableix les
directrius generals d’actuació amb
subordinació a la política fixada per
l’Assemblea General i amb subjecció a la
Llei. Està integrat pels presidents o
representants dels membres del Consell
Rector de les cooperatives i entitats
sòcies. Els seus mandats són simultanis i
per quatre anys. Durant l’any 2010 s’ha
reunit en 9 ocasions.

Consell Rector de la Unió de Cooperatives Agroalimentàries ______________
Càrrec
Nom i Llinatges
Cooperativa
_
Presidenta
Vicepresident
Secretari
Tresorer
Vocal 1
Vocal 2
Vocal 3
Vocal 4
Vocal 5
Vocal 6

Jerònima Bonafé Ramis
Xec Truyol Olives
Jaume Orell Canals
José Mayans Marí
Francisco Capó Moll
Antoni Garcías Simón
José Capó Pelegrí
Pep Lluís Reche García
Lluís Nadal de Olives
Bernat Ramis Coll

_

Frusebal, S. Coop.
________
Sant Bartomeu de Ferreries__
_
Sant Bartomeu de Sóller_ _
_
Agroeïvissa, S. Coop.__ _
_
Sant Guillem i Sta. Escolàstica
_
Camp Mallorquí Scl__
_
_
Scl COINGA
_
_
Scl Sant Salvador d'Artà_ _
_
Scl UCAME
_
_
Scl Pagesa de Mallorca _
_
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INTERVENTORS
L’òrgan d’intervenció és l’encarregat de fiscalitzar els comptes de l’entitat i, en tot cas,
el tancament dels comptes anuals i altres documents que es presenten a l’Assemblea
per a la seva aprovació. És un òrgan col·legiat i es renova cada quatre anys.
Interventors de Cooperatives Agro-alimentàries________________________________
Càrrec
Nom i Llinatges
Cooperativa
_
_
Interventor 1
Interventor 2
Interventor 3

Martí Solivelles Ferrer
Onofre Gonyalons
Juan Viñas

Scl Pagesa de Pollença______
Coop. Agrària Ecol. Menorca_
Scl Sant Antoni d’Eïvissa_ _

_
_
_

CONSELLS SECTORIALS
Els Consells Sectorials són els òrgans de
gestió i representació dels sectors
d’activitat de les cooperatives agràries i
ramaderes, establint les directrius
generals d’actuació sectorial, amb
subordinació a la política general fixada
pels Òrgans socials de Cooperatives

Consells sectorials 2010
Consell sectorial
Llet i Productes Lactis
Fruites i Hortalisses
Ecològic
Fruits Secs
Pinsos
Cereals i subministraments
Oví
Patata
Vi

agro-alimentàries.
Els Consells Sectorials es reuneixen
periòdicament, en funció de les
circumstàncies de cada sector i estan
integrats pels representants designats
per les Cooperatives i SATs per a cada
sector.

Estructura

Càrrecs

Cooperativa

Titular
Suplent
Titular
Suplent
Titular
Suplent
Titular
Suplent
Titular
Suplent
Titular
Suplent
Titular
Suplent
Titular
Suplent
Titular
Suplent

Margarita Tudurí
Miquel Martí
Joan Juan Moll
José Mayans
Pep Reche

Scl COINGA
Lleters de Mallorca
Fruita Bona SAT _
Agroeivissa, S. Coop._
Camp Mallorquí Scl__

Georgina Brunet
Maria del Mar López
Gaspar Mas
Gaspar Mas
Benita Pons
Bartomeu Garau
Paco Úbeda
Joan Cantallops
Martina Crespí
Antoni Mora
Miquel Binimelis

_
_

_
_
_
_
_
_
Camp Mallorquí Scl
_
Scl Sant Salvador d’Artà _
Camp Mallorquí Scl__
_
_
Camp Mallorquí Scl__
_
Scl Sant Llorenç
_
Camp Mallorquí Scl
_
Scl Pagesa de Pollença__ _
Illacamp SAT
_
Illacamp SAT
_
Sa Malvasia de Banyalbufar
Vidauba, S. Coop. L.
_
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RECURSOS HUMANS
A Cooperatives agro-alimentàries actualment hi treballa un equip format per 8
persones al servei de les cooperatives i SATs, realitzant tasques d’assessorament i
serveis professionals. L’any 2010, hem incorporat un treballador, temporalment.
Recursos humans 2010
Departament

Nom

Funció

Direcció
Econòmic financer
Econòmic financer
Econòmic financer
Assegurances agràries i qualitat
Recursos humans
Administració
Coordinació Menorca

Magdalena Llull Ferretjans
Carolina Cuadra Tenerife
Maria Sansó Simón
Toni Santoyo
Laura Sansó Simón
Maria Antònia Gili Parera
Joan Bernat Torrens Cabot
José Olives Pons

Directora - Gerent_
_
_
Responsable del departament_____
Tècnic comptabilitat
________
Administratiu______
_
Responsable del departament_____
Responsable del departament__ _
Administratiu
_
Coordinador oficina de Menorca___

_

_
_

OFICINA MENORCA
A l’oficina de Menorca coordinem les
tasques del departament de ramaderia
del Consell Insular, pels socis
cooperativistes principalment del centre
de l’Illa, i recolzem les actuacions
tècniques, les assegurances agràries i
generals, i la formació desenvolupada
des de Cooperatives agro-alimentàries.
Actualitzem les cartilles ramaderes amb
la representació dels titulars, hem
tramitat Guies d’Origen i Sanitat
Pecuària per trasllat d’animals de totes
les espècies, hem realitzat el

repartiment de cròtals per identificar el
ramat vacú i porcí des de IBABSA i el
Consell Insular de Menorca, hem
complimentat els llibres de registre
d’Explotació Ramadera (vacú, oví –
caprí, porcí), hem complimentat els
quaderns d’explotació ecològica i de
pastures de races d’animals en perill
d’extinció (vacú, oví, equí), hem
realitzat assessorament a pagesos en
diversos temes com els tipus de cultius i
els tipus de ramat adequats a les seves
finques, etc.
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04 Fets rellevants viscuts
pels sectors

SECTORS
11

Fets rellevants viscuts pels sectors.

LLET I PRODUCTES LACTIS
L’any 2010 ha continuat amb la
davallada de preus de la llet iniciada
l’any anterior, aquest any ha baixat un
9,37% respecte l’any 2009 i un 25,64%
respecte l’any 2008, això combinat amb
la pujada dels costos de producció de
les explotacions ha fet que els ramaders
hagin passat series dificultats per
mantenir les seves explotacions.

pasteuritzada, una iniciativa posada en
marxa per Lleters de Ses Veles, S. Coop.

Una situació que fa que, en aquests
temps de crisis, els ramaders cerquin
noves fórmules per comercialitzar llet a
un preu superior que faci més
sostenible l’explotació, com es el cas de
les màquines expenedores de llet

FRUITS SECS
La superfície cultivada a l’any 2010 han
sigut de 28.300 ha i s’han produït 1.600
Tn/gra. d’ametlla comuna, el que ha
suposat un increment de producció del 82
% respecte a l’any 2009. Aquesta campanya
no hem sofert condicions climàtiques
adverses destacables que hagin afectat a la
producció, com havia passat els dos darrers
anys en els que les gelades havien reduït la
producció.
El preu de mercat de l’ametlla en bassó ha
sigut de 2,00 € i en campanya 2,30 €, els
quals son una mica superiors als de la
campanya anterior.
El preu de mercat de la garrova ha sigut de
0,18 €/kg i en campanya 0,19 €/kg els quals
han sigut inferiors a la campanya anterior.
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PINSOS, CEREALS I SUBMINISTRAMENTS

Dins el grup de pinsos, els compostos es
mantenen i en pinsos simples (matèries
primeres) les vendes disminueixen, en
resum la campanya de alfals, pinsos i
matèries primeres es manté durant aquests
anys.

Disminueixen les vendes en el sector de
fertilitzants, també disminueixen els
consums dins els ecològics i especials,
mentre que les vendes dels convencionals
es mantenen.

En els Fitosanitaris la tendència és una mica
a l’alça, en consum humà a la baixa, mentre
que en ferreteria i consums es mantenen,
en llavors el volum de vendes ha disminuït.

OVÍ

de les agrupacions de productors, dels
productes de qualitat i del foment de
les races autòctones.
Les ajudes a partir del 2010 es
repartiran en base a concurrència
competitiva, per la qual cosa, només els
productors més ben qualificats seran els
que rebran la majoria de les ajudes.
El sector oví està travessant una etapa
de reestructuració. Ha de cercar el seu
nínxol de rendibilitat dins del marc d’un
lliure mercat, però jugant de la manera
que marca la UE. De la mateixa manera
està reorientant les seves condicions i
maneres de producció en base a les
línies d’ajuda que proposa el MARM.
Així, els nostres ramaders que tenen
plans de futur es van adaptant al marc

PATATA
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En el sector de la Patata, després d’un
any tant difícil com el 2009, l’exercici
2010 s’ha caracteritzat per una
disminució en la producció que era
equivalent a la disminució de la
demanda
del
mercat
com
a
conseqüència de la crisis que estam
patint.
Com a nota positiva hi va haver una
recuperació dels preus de venda.

VI
Les tres cooperatives vitivinícoles de la
nostra comunitat Divins, Vi d’Auba i
Malvasia de Banyalbufar segueixen
lluitant per a mantenir el lloc
diferenciador en el sector.
Les dades de producció globals del
sector a les Illes foren molt positives:
increment de la superfície inscrita d’un
8%, el que suposa un 24% mes de raïm
veremat.
L’elaboració augmentà un 27%. El vi
negre va ser el majoritari amb un 66 %
de la producció, segueixen el vi blanc i el
rosat, que suposen el 23% i el 10%
respectivament.

Al conjunt de l’Estat i a l’inici de l’any
varen haver-hi poques operacions i
preus a la baixa. Recuperació de les
exportacions, baixada del consum al
canal Horeca i lleugera recuperació en
alimentació.
Destacables son les tramitacions dels
nous Reials Decrets sobre l’etiquetat de
productes vitivinícoles; mesures de
recolzament al sector; declaracions
obligatòries, i sobre el potencial
productiu vitícola.

Iniciatives sobre la regulació de nous
productes com el vi sense alcohol i vi
parcialment desalcoholitzat obren nous
horitzons comercials en el sector.
Va haver-hi canvi de titular a la
Presidència de Consell Sectorial de Vi de
Cooperatives
Agro-alimentàries
d’Espanya. Es va elegir a una persona
altament qualificada per a conduir el
sector en aquests moments complicats,
el senyor Angel Villafranca de la
Federació de Castilla La Mancha.
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05 Fets destacats de
Cooperatives agro-alimentàries

FETS DESTACATS
1.1 REPRESENTACIÓ
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Durant l’any 2010 hem apostat per actuacions de promoció i d’interès general del
cooperativisme i d’impuls als projectes d’intercooperació.
Participació en el Congrés de Cooperativas Agrarias de España.
Els dies 25 i 26 de febrer, va tenir lloc a la
ciutat de Saragossa el VI Congrés Nacional
de Cooperativas Agro-alimentarias, baix el
lema “SOMOS FUTURO”. Els actes varen
ser inaugurats pels SS. AA. RR els Prínceps
d’Astúries, i assistiren més de mil
representats de cooperatives de tota
Espanya, els quals analitzaren mitjançant
les diferents ponències i tallers de treball, el
futur del sector agroalimentari i les
estratègies a seguir.
També hi participaren representants de
cooperatives europees, així com destacats
membres d’Institucions i de l’Administració
europea, nacional i autonòmica.

Una delegació de 17 representants de
les cooperatives de Mallorca, Menorca i
Eivissa
amb
algunes
persones
representants de l’Administració varem
participar als actes programats.

Assemblea General Ordinària
Cooperatives agro-alimentàries va celebrar el 29 de juny de 2010 a Inca la seva
Assemblea General Ordinària, acte que convoca anualment als representants del
cooperativisme agrari de les Illes Balears, i a la que es va analitzar tant l’activitat de
l’organització durant l’exercici 2009 com els plans i línies d’actuació per al 2010.
Posteriorment, Eduardo Bahamonde, Director general de Cooperativas Agroalimentarias, va donar una ponència sobre “ la situació y perspectivas del sector
agroalimentario; una visión desde Cooperativas agro-alimentarias”.

La ponència es centra amb l’anàlisi de

l’entorn

econòmic

(mundial),

que
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anomena “la tormenta perfecta” per la
confluència de 4 factors d’efecte
explosiu: la concentració de la
demanda, la globalització del mercat i
de l’economia, la crisis econòmica i
financera i el desmantellament dels
instruments de regulació de mercat de
la PAC.
Sobre la PAC post 2013 es fa una
referència a que: sigui política, agrària i
comú, amb un pressupost acord amb el
seu paper estratègic, adaptada a la nova

realitat del mercat i a la seva evolució
previsible, i coordinada entre les
comunitats autònomes i l’administració
central.
A l’acte de clausura i aprofitant que
estan present moltes autoritats es
projecten dos vídeos: un del resum del
congrés de Cooperatives a Saragossa i
l’altre del lema del Congrés “SOMOS
FUTURO”.

CONGRÉS DEL COGECA A BRUSSEL·LES
Al mes d’octubre vam participar en el I
Congrés de COGECA a Brussel·les.
Ponències i debats entre els diferents
països i en el que el debat va estar molt
centrat en el futur de la PAC.

SIGNATURA DE CONVENI AMB LA CAIXA

Es va signar un conveni de col·laboració
amb La Caixa que té per objecte la
promoció de productes financers per a
les cooperatives i SATs associades a la
nostra entitat.
PLANICIA
Un dels projectes iniciats ha estat la
proposta feta des de Cooperatives
agro-alimentàries a la Conselleria de
Medi Ambient. Quatre cooperatives han
iniciat un procés que de culminar,
possibilitaria que poguessin dur una
part de la gestió i l’explotació de la finca
pública de Planícia.

1.2 PROMOCIO
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Impuls als Projecte de disseny d’interiors per les botigues de les Cooperatives
Durant l’any 2010 hem aconseguit, gràcies a la important col·laboració de la Conselleria
de Comerç mitjançant l’IDI, tenir per les botigues de les cooperatives una nova imatge.
Una imatge que dona imatge de grup, diferenciació i professionalització a les tendes de
les nostres cooperatives.

Set cooperatives s’han sumat a aquest projecte que està lligat al projecte
d’ intercooperació.

Projecte CORNER de productes cooperatius
També ha estat durant l’any 2010, quan a través del Programa Impuls (Conselleria de
Comerç i Indústria), ens han dissenyat un “corner” per exposar els productes
cooperatius a les tendes de les cooperatives.

Aquesta iniciativa acompanyarà al projecte del disseny d’interiors de les tendes per
18

realçar el valor dels nostres productes.

Tast de productes cooperatius
La celebració de la segona edició del Tast de productes cooperatius a l’Escola
d’Hoteleria va ser tot un èxit. Varem superar totes les expectatives d’assistència.

Les cooperatives que hi van participar van poder exposar i presentar els seus productes
davant el sector hoteler i de restauració balear.
Una vegada més la col·laboració de la Conselleria de Comerç mitjançant l’IDI i l’empresa
de disseny SOM2 va ser crucial per aconseguir el resultat obtingut.

També la col·laboració de la conselleria de turisme a través de l’Escola d’Hoteleria i la
gran professionalitat dels seus cuiners i alumnes ajudaren a l’èxit de l’acte.

Però per damunt de tot la dedicació i implicació del personal tècnic d’aquesta casa va
ser fonamental perquè tot sortís de la manera que va sortir.
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Intercanvi Gastronòmic Illes Balears / Cantàbria
Durant els mesos d’abril i maig, mitjançant una iniciativa de la Conselleria de Turisme de
la nostre comunitat autònoma i la de Cantabria, juntament amb altres empreses,
participarem en un projecte per promocionar la nostra illa, el turisme, la gastronomia i
els seus productes.

Amb aquest objectiu de fer promoció dels productes de les Illes i del cooperativisme,
vam participar tant a les jornades que es realitzaren a Mallorca, com les que es van
realitzar a Cantabria al llarg d’una setmana.
Els actes consistiren en la celebració de shows-cookings a càrrec de reconeguts cuiners
de les nostres Illes, que presentaven plats elaborats amb productes autòctons.

A la vegada vam tenir un espai per poder fer difusió dels productes de les nostres
cooperatives davant el sector restaurador de Cantàbria, que va assistir a les jornades.

1.3 COMPETITIVITAT

Projecte d’Intercooperació
Des de l’any 2008 treballem amb projectes d’ intercooperació dins el programa
d’Assistència Tècnica del Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i María, a través d’un
conveni amb Cooperativas Agro-alimentarias de España.
L’objectiu d’aquest projecte és dinamitzar un grup de cooperatives motivades en dur a
terme projectes conjunts. Dins el projecte 2010 s’han treballat tres línies de feina:
-

-

Impuls a la millora de la gestió, a través de la signatura d’un conveni amb DF
Sistemes mitjançant el que estem coordinant la millora de la utilització del seu
programa informàtic establint unes pautes a seguir i compromisos per ambdues
parts.
La millora de la competitivitat de la gestió de les cooperatives, a través de la
centralització des de la Cooperativa del Camp Mallorquí.
Reforçar la imatge del grup de cooperatives integrants, creant una imatge
paraigües, que finalment ha estat la pròpia nova imatge del Camp Mallorquí.

Model de Gestió Bàsic per a cooperatives agroalimentàries
L’any 2009 vam començar una tasca de
col·laboració amb el departament
d’alimentació animal de la Conselleria
d’Agricultura i Pesca per promoure una
correcta aplicació de la normativa
comunitària en matèria de traçabilitat
d’alimentació animal per part de les
cooperatives, i gràcies al recolzament
realitzat a través del Conveni entre
Cooperatives
agro-alimentàries
i
l’Institut d’Innovació Empresarial (IDI)
vam treballar la possibilitat de crear un
model de Gestió Bàsic per a
cooperatives que recopilaria tota la
normativa aplicable en aquesta matèria.

sondeig sobre el grau de compliment,
per
part
de
les
cooperatives
agroalimentàries, de les obligacions
formals establertes per la Llei de
Cooperatives de les Illes Balears (Llei
1/2003 de 20 de març) i també per algunes

normatives autonòmiques, nacionals i
europees en matèria de Riscos Laborals,
d’Establiments que operen en el sector
de l’Alimentació Animal i d’Establiments
de venda de Productes Fitosanitaris.
Aquest manual pretén ser una eina de
consulta
per
a
les
persones
encarregades de l’administració i
direcció de les cooperatives, que faciliti

La idea sorgeix desprès de fer un
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la tasca de posar-se al dia amb el
compliment de totes les obligacions
El manual de gestió realitzat al 2010
pels serveis tècnics de la Cooperatives
agro-alimentàries, amb la col·laboració
de les gerents de les cooperatives del
Camp Mallorquí i de Sant Salvador
d’Artà, té per objecte establir els
requisits formals bàsics que les
cooperatives agroalimentàries de les
Illes han de complir per a poder dur a
terme la seva activitat de forma
adequada.

legals i que ajudi a millorar la gestió
diària de la cooperativa com a empresa.

Implantació de Guies de Competitivitat
Igualment mitjançant el conveni amb el
MARM i Cooperativas agroalimentarias, per tercer any consecutiu
hem seguit desenvolupat el diagnòstic
de competitivitat mitjançant 34
indicadors que fan referència a 6 grans
elements de competitivitat:

o
o
o
o
o

Models de negoci
Paràmetres de gestió
Estructures societàries
Òrgans de govern cooperatiu
Els Recursos Humans a l’àmbit
cooperatiu
o Estratègies de comunicació

Aquestes guies ens han permès analitzar a 3 cooperatives més, seguint una
metodologia de feina amb la que podem saber la seva posició en cada un d’aquests 34
indicadors front a la resta de cooperatives del mateix segment i front al conjunt
d’empreses del sector agroalimentari que operen dins el mateix escenari,
independentment de la seva forma societària.
Amb aquesta informació podem aportar algunes recomanacions a les cooperatives que
hi participen, així com propostes de millora. Des de Cooperatives agro-alimentàries les
ajudem i assessorem amb les implantacions necessàries.

1.3 CULTURA EMPRESARIAL
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Formació
Des de Cooperatives agro-alimentàries, tenim una eina molt potent per poder incidir
dins la cultura empresarial dins les cooperatives i aquesta és mitjançant la formació.
Treballem per potenciar la formació dels recursos humans de les nostres cooperatives
associades, tant treballadores i treballadors com sòcies i socis. Durant l’any 2010 hem
ofert diverses modalitats d’accions formatives dirigides a directius, empleats i socis de
cooperatives.
 Conveni de Formació d’Economia Social
Cooperatives agro-alimentàries Illes Balears executa un pla de formació
intersectorial dirigit a persones treballadores i socis de l’economia social,
sempre que, aquests darrers, aportin activitat econòmica. Aquesta formació,
està subvencionada per la Fundació Tripartida per a la Formació en el Treball i
Co-finançada pel Fons Social Europeu. L’any 2010 es van gestionar un total de
28.525,00 € i es van formar 27 alumnes de les Illes Balears i de la resta del
territori nacional.
Van tenir prioritat d’accés a aquesta formació dones, persones amb
discapacitat, persones de baixa qualificació i majors de 45 anys. Hem de
destacar que es van formar un 70,37% d’alumnes d’aquests col·lectius
prioritaris.

També van poder realitzar aquestes accions formatives persones en situació
d’atur, que van representar el 7,41% del total dels alumnes formats.
 Conveni de Formació amb el MARM
Cooperatives agro-alimentàries Illes Balears hem col·laborat amb
Cooperativas Agro-alimentarias de España i amb les demés Federacions i
Unions territorials, tal com hem fet en anys anteriors, organitzant i impartint
accions formatives en matèria de formació del personal directiu, treballadores i
treballadors i sòcies i socis, del cooperativisme agrari que compleixin la
condició d’ ocupats.
Amb aquest conveni és possible el desenvolupament d’activitats i accions
encaminades a la formació i a la posada en marxa de mecanismes que ens
permetin avançar en el funcionament de les cooperatives com a sistemes
empresarials, fent-les més competitives, fortes i preparades per afrontar nous
reptes.
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Dins aquest conveni vam realitzar l’acció formativa anomenada
“Condicionalitat i nova aplicació de qualitat”, englobada en l’eix quatre sobre
Comercialització que contempla el conveni de formació amb el MARM, en el
que es van formar 20 alumnes de Menorca.

 Conveni de Formació amb l’Associació Mallorca Rural – Leader
L’any 2010 Cooperatives agro-alimentàries Illes Balears vam sol·licitar una
subvenció a L’associació Mallorca Rural per a realitzar una acció formativa. Els
objectius d’aquesta subvenció són el progrés social, la gestió eficient dels
recursos naturals, el desenvolupament econòmic sostenible i, la promoció i
consolidació de la gobernança.
Atenent a aquests objectius, l’acció formativa que vam desenvolupar
“Construïm el nostre futur”, fou molt interessant i innovadora.
Per una part, volíem reunir a un petit grup de 15 persones i motivar-les per
començar a realitzar els canvis necessaris en el sector cooperatiu agrari balear
perquè el facin més competitiu. Vam fer una jornada formativa amb un ponent
de la Comunitat Valenciana amb experiència en el món cooperatiu agrari, que
va dinamitzar la jornada de forma que els participants van ésser molt
participatius i es van implicar activament amb el curs.
Per altra part, volíem que coneguessin experiències d’èxit empresarial de
cooperatives agropecuàries de la Comunitat Valenciana. Van fer un viatge
formatiu de dos dies a València on van tenir l’oportunitat de conèixer els
artífexs de l’èxit, les claus i el recorregut realitzat per aquests empresaris fins a
arribar a les metes previstes.
El resultat d’aquesta formació
fou molt satisfactòria, ja que
vam aconseguir que els alumnes
participessin activament i amb
implicació. Però, sobre tot, els
participants van poder conèixer
les experiències d’altres
cooperatives de les nostres Illes,
així com de València, i adonarse que els canvis són necessaris,
positius i possibles.
Cooperatives agro-alimentàries volem seguir treballant en una formació interactiva,
dinàmica i pràctica per aconseguir obrir mentalitats, obrir possibilitats d’
intercooperació i col·laboració entre les cooperatives agroalimentàries de les nostres
illes, i també entre les cooperatives agroalimentàries i les de treball associat amb
l’ànim d’aconseguir sinèrgies entre elles.
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06 Esdeveniments viscuts
per les Cooperatives
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 COINGA
Al llarg de l’any 2010 COINGA ha tret al mercat dos nous productes, ha estat
guardonada amb el premi “World Cheese 2010” a la categoria Silver pel seu
formatge semi-curat, i ha aparegut a diferents mitjans de premsa:

 Crema de formatge per untar

 Laben: és una llet àcida i espessa de la família de les llets fermentades. És un
producte fresc, que s’ha de conservar sempre refrigerat i es beu fresc.
Les llets fermentades contenen
microorganismes
vius
que
exerceixen un paper beneficiós
per a la salut ja que ajuden a
reforçar el sistema immunològic
i actuen sobre la flora intestinal,
fent-la equilibrada.

 “World Cheese Awards 2010”

 Cooperativa Sant Bartomeu de Sóller
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L’any 2010, la Cooperativa Sant Bartomeu de Sóller ha decidit posar en marxa
un projecte que té com a objectiu implicar a tots els agents de la societat per a
involucrar-los en la defensa, protecció i cultius dels camps balears.
El projecte té com a nom
“CAPVESPRE”: Centre avançat
per a la protecció, vigilància,
estudi i sostenibilitat del
patrimoni i recursos eco
ambientals.
Parteix de la creació d’un centre
d’interpretació, documentació i
investigació que promocionarà
les produccions locals i donarà a
conèixer les arts tradicionals, les
costums
agrícoles
i
el
funcionament agronatural de la
vall de Sóller, fomentant, a més,
la diversificació de l’oferta de
turisme i oci de la comarca.
 Coop. Sant Antoni d’Eivissa
 Millora de les instal·lacions de
Ca’n Turato, amb taller, servei
de maquinària i venda de
maquinària i recanvis. S’ha fet
una part nova per fer exposició
de maquinària.

 Creació de la pàgina web de la cooperativa:
http://www.cooperativasantantoni.com
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 Atorgament a la cooperativa de la Medalla d’Or per part de l’Ajuntament de
Sant Antoni de Portmany, per la seva tasca ingent i ininterrompuda durant
més de 50 anys en el manteniment i la potenciació del sector primari del
municipi de Santa Antoni i de tota Eivissa.

 Lleters de Ses Veles, S. Coop.


Instal·lació de màquines dispensadores de Llet pasteuritzada de vaca. La
cooperativa ha posat en marxa un sistema pioner a Balears, que consisteix en
comercialitzar la llet fresca de vaca, produïda a la seva explotació Torre de
Canyamel (Capdepera), a través d’unes màquines expenedores ubicades en
diferents punts estratègics de l’illa. L’objectiu és que la llet fresca, de tota la
vida, arribi directament de la granja al consumidor.

 Agríc. i Ramadera Sant Salvador d’Artà
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Iniciativa de la cooperativa de posicionar-se en el mercat local, millorant la
imatge de les bosses d’ametlla. Una forma de millorar la seva competitivitat,
fent el producte més atractiu, per fomentar el consum de l’ametlla.
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07 Representació
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REPRESENTACIÓ
Cooperatives agro-alimentàries hem participat de forma activa amb els organismes
dels que formem part, dels que destaquem els següents:
Activitat institucional
-

-

Constitució formal del Consell Econòmic, Social i del Cooperativisme
Varies reunions amb els Consells Insulars de Mallorca, Menorca i Eivissa
Assistència a la celebració del Consell Agrari Inter insular
Assistència al Congrés de la Confederació Empresarial Espanyola de l’Economia
Social (CEPES)
Participació a la diada d’igualtat salarial promogut per la Conselleria de Treball
Participació al Congrés de Cooperativas Agro-alimentarias de España a Saragossa
Participació dins l’Ordre de Foment d’ integració de les Cooperatives publicada
per FOGAIBA
Reunions amb la Direcció de Promoció Turística per a la preparació de
l’Intercanvi Gastronòmic amb Cantàbria
Reunions amb la Conselleria de Medi Ambient per posar en marxa el projecte de
la Gestió per part d’algunes cooperatives de la finca pública Planícia
Assistència a la Fira Alimentaria a Barcelona
Reunió amb el President de PIMECO i PIMEM per preparar el Tast de Productes
Cooperatius
Visita del Consell Rector de l’entitat a COINGA, amb motiu de la Setmana de
l’Economia social a Menorca, organitzada principalment per AELIB, i
acompanyats pel President del Consell Insular de Menorca i la Consellera de
Turisme i Treball de les Illes Balears
Assistència a la Nit de l’Associació de petits cellers
Assistència a les Assemblees de Cooperativas Agro-alimentarias de España i
d’AGROMUTUA
Participació a la taula de treball de la Llei de Desenvolupament Rural Sostenible
Assistència al Congrés de COPA - COGETA a Brussel·les
Assistència a l’Assemblea de Caixa Rural
Assistència a la Inauguració del Mercat Ecològic de la Plaça Bisbe Berenguer de
Palou (Plaça dels Patins)
Participació a la reunió de les OPAS a Algaida
Assistència a una reunió amb el President de Govern de les Illes Balears,
Francesc Antich, per exposar-li la situació de les cooperatives agroalimentàries
de les Illes i les seves reivindicacions
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-

-

-

-

Assistència de la Presidenta de l’entitat a les reunions del consell rector i de
Presidència de Cooperativas Agro-alimentarias de España com a membre
d’aquest
Participació en l’elaboració del projecte INTEGRA promogut per Cooperativas
Agro-alimentarias de España amb l’objectiu d’incrementar el nombre de dones
en els òrgans de gestió de les cooperatives agroalimentàries
Participació en l’elaboració i desenvolupament del projecte “RED DE REDES DE
MUJERES RURALES Y URBANAS” promogut per la Direcció General de
Desenvolupament Rural
Participació al Congrés de Cooperativas Agro-alimentarias de Extremadura
Assistència a l’Assemblea de l’Associació Mallorca Rural (LEADER MALLORCA)
Ens hem reunit amb Unió de pagesos i UPA
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08 Comunicació

COMUNICACIÓ
Amb els objectius de promoure i donar més visibilitat a l’organització, transmetre a la
societat una imatge positiva i comunicar el paper i la importància del sector
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agroalimentari balear, hem dut a terme diverses actuacions.
Estrenem pàgina web
L’any 2010 hem canviat la pàgina web adaptant-la a la nostra nova imatge corporativa.
L’hem concebuda com un canal de presentació de la nostra entitat, allà on es troba
informació de qui som, què fem, qui són els nostres associats i quins productes tenen.

Aquí la teniu:
http://www.agroalimentaries.es

Cooperatives agro-alimentàries als Mitjans de Comunicació

MANJARIA
Suplement mensual del Diari de
Mallorca

Canal de televisió “Popular TV”,
mitjançant el qual hem sortit a
un programa de cuina rodat a
l’escola d’Hoteleria. Durant
varies setmanes hem pogut
disposar d’un espai de publicitat
per les cooperatives associades a
l’entitat
34

-

Altres mitjans als que hem sortit:
Terra de vins, revista especialitzada en el sector vitivinícola
Mallorca a la carta
Diari de franc
Premsa

Tenim un vídeo corporatiu
Hem elaborat un vídeo en el que es recull què són les cooperatives agroalimentàries de
les nostres Illes, què representen, què és la nostra organització i quines tasques portem
a terme.
Elaboració de Fulletons divulgatius
Amb l’ajuda del Fons Social Europeu, a través de la Conselleria de Turisme i Treball de
les Illes Balears, hem pogut editar els fulletons divulgatius “Les Cooperatives, més que
una empresa” sobre l’activitat que desenvolupem a Cooperatives agro-alimentàries i a
les nostres cooperatives sòcies.
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09 Cooperatives agro-alimentàries,
Àrea de Serveis

SERVEIS DE L’ENTITAT
Juntament amb la tasca de representació i defensa dels interessos cooperatius,
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Cooperatives agro-alimentàries ofereix determinats serveis a través de professionals
amb experiència i especialització en el sector. Les cooperatives tenen a la seva
disposició un equip humà multidisciplinari per donar resposta a les seves necessitats.
L’aposta que hem fet durant l’any 2010 per incrementar la facturació per serveis ha
estat molt important. I el que és més important és que els resultats han estat
francament positius. L’increment de la facturació respecte l’any 2009 ha suposat un
27,5%.
Els ingressos per serveis de la Unió de Cooperatives Agràries van augmentant cada any i
això és important. L’objectiu és aquest, augmentar la nostra rendibilitat i aconseguir
una autosuficiència econòmica.
Fruït de l’elaboració del Pla de màrqueting de l’any 2009, estem treballant amb moltes
dades que ens faciliten informació de la situació anual i fan que tots treballem sobre
una planificació, uns objectius i el seguiment que suposa una millora continua.
D’aquestes dades hem pogut comprovar que l’àrea de quotes és deficitària, és a dir, els
ingressos que s’obtenen de les quotes no cobreixen les despeses de les hores que hi
dedica el personal (40,66% temps). Això fa que, en aquests moments, bona part dels
ajuts i subvencions que sol·licitem ens ajudin a finançar aquestes tasques, que d’altre
manera no podrien realitzar-se.
Presentat aquest Pla de màrqueting a totes les cooperatives i a les tres illes, els intents
que férem per desplegar els nostres serveis entre els socis de base de les cooperatives
no van tenir els resultats esperats, ja que no aconseguirem la resposta que ens havíem
marcat per obtenir informació dels socis i començar a crear una base de dades.
No obstant això, durant l’any 2010 hem crescut i, mereix una especial menció, el
desenvolupament positiu del departament econòmic-financer.
Fruit d’això i en vistes a la projecció del departament, l’any 2010 varem contractar a un
administratiu per poder donar resposta a l’increment de la demanda.
A través d’aquest departament intentem recolzar la part de gestió i control econòmic
de les cooperatives, el desenvolupament d’anàlisi de balanços, auditories internes,
control de processos i control intern. L’objectiu principal és ajudar a les cooperatives a
millorar la seva gestió empresarial.
Gestionar millor les seves empreses els permetrà disposar de la informació necessària
per a poder prendre decisions i ser més eficients en la seva gestió.

Evolució gràfica dels nostres serveis des de l’any 2007 al 2010
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 Servei econòmic - financer
El departament econòmic - financer és un dels departaments de la Unió amb més
projecció. La confiança de les cooperatives en la gestió proporcionada des d’aquest
departament ha afavorit la creació d’un nou lloc de feina en la persona d’en Toni que
s’incorporà a principis d’abril.
El departament ha passat de tenir pèrdues de 10.940 € l’any 2009, una vegada
imputades les despeses generals, a acabar al 2010 amb un benefici de 5.500 €.
La creació del lloc de feina ha quedat justificada amb xifres i ha permès, a la vegada,
millorar la qualitat dels serveis prestats a les cooperatives.
El nombre de cooperatives a les que proporcionem els serveis de comptabilitat integral
(comptabilitat, confecció de comptes anuals i imposts de societats) és ja de 12.
A més, ja són 6 les cooperatives a les que proporcionem el servei de confecció dels
comptes anuals, càlcul de la distribució de l’ excedent en els diferents fons de reserva,
o en el seu cas la imputació de les pèrdues, i la confecció de l’impost de societats.
Des del 2010, i a petició de les cooperatives, s’han iniciat auditories internes donant una
especial importància als procediments de control intern.
Destaquem al 2010 l’assessorament administratiu a la cooperativa de 2º grau del Camp
Mallorquí S.C.L., i la col·laboració amb el FOGAIBA i el Consell Insular de Menorca per
tramitar totes les ajudes que han estat en vigor al llarg de tot l’any 2010.

 Tramitació d’ajudes de Pagament Únic
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L’any 2010 les tasques realitzades des d’aquesta oficina han sigut les següents:
- Tramitació de sol·licituds de Pagament Únic: 51 sol·licituds.
- Tramitacions de sol·licituds d’Indemnitzacions Compensatòries de Zones
Desfavorides: 21 sol·licituds.

 Servei jurídic
Mitjançant aquest servei donam un
assessorament específic a les consultes
de tràfic ordinari de la cooperativa en
matèria jurídica: estatuts,
documentació, contractes i relacions
entre cooperativa i soci.

S’ha intentat continuar amb la
modernització estructural del nostre
sector, que lògicament passa per
l’adaptació continua del marc legal en el
que es mouen les nostres cooperatives.

 Servei laboral
Com a empreses que són, les
cooperatives agroalimentàries
necessiten contractar treballadors per
desenvolupar adequadament la seva
activitat. Amb l’objectiu de facilitar el
compliment de totes les obligacions
legals que es deriven de la relació entre
l’empresari i el treballador, la Unió de
Cooperatives disposa d’un servei des del
qual es gestiona tot allò relacionat amb
l’àmbit laboral de les societats
cooperatives.
El servei laboral es va crear l’any 2003, i

des d’aleshores ha anat evolucionant,
intentant donar un millor servei tenint
en compte les necessitats dels nostres
clients.
A través del Pla de Màrqueting, hem
realitzat una tasca d’autovaloració i ens
hem fixat uns objectius concrets amb
els que treballar cap a la millora
continua. Així l’any 2010 el servei ha
facturat un 17,60% més respecte l’any
anterior i ha incrementat en 5 empreses
més. Així, al 2010 hem donat servei 18
empreses entre cooperatives,
empresaris agrícoles i associacions.

 Servei de Prevenció de Riscs Laborals
El servei de prevenció de riscs laborals
va néixer com a servei mancomunat de
prevenció l’any 2004 i fou dissolt en
data 31 de desembre de 2008. Al gener
de l’any 2009 vam començar amb un
nou servei de prevenció amb el que
oferim la possibilitat de concertar un
servei extern de prevenció de riscs
laborals que comprèn una avaluació
inicial dels possibles riscs que existeixen
a cada centre de treball, així com la
planificació de l’activitat preventiva i la
informació als treballadors dels riscs
específics de la seva empresa.
I, d’altra banda la Unió de Cooperatives

gestiona i coordina les tasques entre el
servei extern de prevenció i les
cooperatives.
El servei de prevenció mancomunat
presentava pèrdues, ja que cada quatre
anys havíem de passar l’auditoria dels
serveis de prevenció legalment
establerta, la qual era molt costosa i les
quotes que es pagaven eren
insuficients.
A partir de l’any 2009 vam començar a
tenir guanys i, aquest any 2010 hem
pogut incrementar en un 14,60% més la
facturació i tenir 6 empreses més
contractades. D’aquesta manera, al

2010 hem donat servei a 22 empreses
entre cooperatives, empresaris agrícoles

i associacions.

 Assegurances Generals
El
departament
d’Assegurances
Generals col·labora des de l’any 2003
amb la Corredoria AN S. Coop., amb
l’objectiu
d’oferir
tot
tipus
d’assegurances, cercant les millors
condicions i preus pels nostres clients
per assegurar el benestar de tots.

vida, PIME, salut, accidents,
responsabilitat civil de caça,
responsabilitat civil animal,
responsabilitat civil cooperativa,
responsabilitat civil per consellers i
directius, assegurances de crèdit i/o
caució.

Des de Cooperatives agro-alimentàries
oferim assessorament tècnic en distints
tipus d’assegurances: automòbils,
motocicletes, tractors, comerços, llar,

8 cooperatives treballen a través de
nosaltres en la contractació
d’assegurances generals.

 Assegurances agràries
Cooperatives agro-alimentàries Illes
Balears com a “Tomador” realitza una
tasca d’informació i difusió de les
assegurances agràries a través de la
realització de diferents jornades,
celebració de reunions informatives,
anuncis publicitaris a la ràdio, etc.
També
realitza
la
funció
de
representació dels interessos dels
assegurats dins la Comissió Territorial
d’Assegurances Agràries de les Illes
Balears i dins la Comissió Nacional
d’Assegurances Agràries a ENESA.
L’any 2010 s’han realitzat dues jornades
de divulgació de l’assegurança agrària,
una realitzada a Alaior de les línies de
Vacu d’Aptitud Càrnica i d’Alta Valoració
Genètica, on han assistit nombrosos
ramaders socis de les cooperatives de
Menorca, i una altre a Porreres de la
línia de Vacu de Llet a on han assistit
Els tècnics del departament, juntament
amb alguns tècnics de les cooperatives,
han assistit a diferents cursos pràctics
Agroserveis Cooperatius Balears, SL
(empresa vinculada i participada al
100%
per
Cooperatives
agro-

de tractament de sinistres i càlculs de
les indemnitzacions de les línies de Vacu
de Carn i Llet (Càceres), Aviar de Posta i
de Carn (Pamplona) i Olivar (Còrdova).
Aquests cursos han estat organitzats per
Cooperativas agro-alimentarias i
Agroseguro i finançats per ENESA.

alimentàries) realitza les funcions de
“Mediador” com a agents exclusius
d’Agromutua (tercera empresa nacional
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en participació dins AGROSEGURO). A
través d’aquesta oferim als nostres socis
el servei de contractació d’Assegurances
Agràries i la tramitació dels possibles
sinistres.
En aquests temps de crisis i grans
dificultats per als agricultors i ramaders,
les assegurances agràries son una eina

d’estabilització de les rendes en cas de
que un sinistre faci que la producció de
l’explotació sigui inferior a la esperada
o que hi hagi un 100 % de dany.
10 cooperatives confien en Agromutua,
es a dir, en nosaltres per la contractació
d’aquestes pòlisses.
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