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INFORME DE  

LA PRESIDENTA 
 

 

Cooperatives Agroalimentàries de Balears té com a missió la representació i defensa 
dels interessos de 36 empreses, cooperatives i SATs de les Illes Balears. 
 
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 2011 s’ha complicat amb la forta crisi econòmica que persisteix i  afecta 
a tots els sectors de l’economia espanyola. 
 
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.  
  
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. 
 
 Uns dels nostres reptes de cara al futur és canviar el model de l’organització per 
orientar-la a una entitat viable econòmicament i no dependent d’ajuts i subvencions. 
Haurem de ser capaços de generar recursos suficients per mantenir la independència i 
poder treballar al servei desenvolupament del sector cooperatiu agroalimentari. 
 
Hem de fer especial menció a que durant l’any 2011, 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, i 
que malauradament el 31 de desembre es va deixar sense efecte.  
 
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. 
 
Seguirem treballant, llançant missatges, organitzant actes i preparant projectes que 
tinguin com a últim objectiu la millora del cooperativisme a les Illes Balears. 
 
 

 
 
Jerònima Bonafé Ramis 

 PRESIDENTA 
 Cooperatives agro-alimentàries 
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INFORME DE GESTIÓ  

DE LA DIRECTORA 
  

 

L’any 2011 ha estat una any de profunds canvis a la nostra organització. La incorporació 
al càrrec de Directora de l’entitat desprès de l’assemblea general de juny de 2011 van 
marcar els inicis dels canvis. Els aspectes econòmics de l’entitat han estat els que més 
temps ens han ocupat, cal recordar un cop més l’origen de la unió de cooperatives, que 
no es altra que el de l’agrupació i la vertebració de les cooperatives agroalimentàries e 
les illes balears dins els context de l’estat espanyol i de la unió europea, exercint en tot 
moment el paper d’interlocució i defensa del interessos dels nostres associats . 
 
Dins aquest context de crisi econòmica hem de tenir present que les cooperatives més 
que mai som peça clau dins la política agrària, i que a través de elles trobarem la solució 
a aquesta crisi del sector. 
 
Hem treballat amb diferents Conselleries on era important estar-hi, a fi de donar a 
conèixer la nostra organització al nou equip de Govern de les illes Balears i al Consell de 
Menorca i al Consell D’Eivissa, a fi d’aconseguir un major recolzament per a les 
cooperatives.  
 
Tanquem un any amb un resultat negatiu dels comptes anuals, provocat bàsicament per 
a les retallades que ha sofert la unió dels fons que tenia assignats per part del Govern 
de les illes balears.  
 
A més, la crisi també ha provocat, a més de la davallada d’ajuts, un important retard en 
els pagaments.   
 
Aquest fet ha provocat que la reducció de despeses fos un mal necessari, i la 
conseqüència ha estat la pèrdua d’un important actiu per a la unió, que son les 
persones que hi treballen, persones compromeses amb les cooperatives que han 
treballat al servei i pel desenvolupament d’aquest sector i que mereixen en aquest 
moment un reconeixement a la seva tasca. 
 
 
 
 

M. Francisca Parets Amengual  
DIRECTORA – GERENT 
Cooperatives agro-alimentàries 
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MISSIÓ 

 
 

MISSIÓ.- La Unió de Cooperatives 
Agràries de Balears, (Cooperatives agro-
alimentàries 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 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 6-
7, 07740 de Es Mercadal. 
 
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 agro-
alimentàries són la unió, cooperació, la 
transparència, la professionalitat, el 
compromís, l’esforç, la proximitat i el 
futur. 

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. 
 
 
Representació de Cooperatives agro-
alimentàries dins la Confederació de 
Cooperatives Agràries d’Espanya 
 
Cooperatives agro-alimentàries està 
integrada dins “Cooperativas agro-
alimentarias de España (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)”.



 
 
 

COOPERATIVES I SATs 
 

Actualment tenim associades a 33 Cooperatives i 2 Societats Agràries de 
Transformació. La facturació de l’any 2011 va ésser de 70,866,624.59 euros  i el número 
de socis de les cooperatives va ésser de 5.900 aproximadament.  
 
Cooperatives i SATs associades a Cooperatives agro-alimentàries (2011)____________ 
Mallorca________________________________________________________________ 
RAÓ SOCIAL_________________________    Nº DE SOCIS________ 
Scl Agrària de Sineu          19____________ 
Scl Agrícola i Ramadera de Petra         14____________ 
Scl Agrícola de Lloret          31____________ 
Scl Agrícola de Llucmajor          20____________ 
Scl Agrícola de Porreres        188____________ 
Scl Agrícola de Sant Joan        123____________ 
Scl Agrícola Murense          74  ___________ 
Alpira Scl Agrària           67_  __________ 
Lleters de Mallorca Scl             10____________ 
Lleters de Ses Veles S. Coop.      nova creació (2010)   _ 
S. Coop. Ramaders de l’Ovella Mallorquina     nova creació (2010)   _ 
Scl Pagesa de Mallorca           30____ _______ 
Scl Pagesa de Pollença           42________ ___ 
Scl Sant Bartomeu de Sóller        286______ _____ 
Scl Sant Salvador d’Artà          160____________ 
Frusebal S. Coop.          616    _  
Scl Sa Malvasia de Banyalbufar             5    _ 
Scl Sa Vinya de Ca’n Servera             3   _ 
Vidauba S. Coop.               4___  ___ ____ 
Coop. de Productors d’Aliments Ecològics          33                       _ 
Això És Vida S. Coop.        ______       4                       _ 
Agrícola i Ramadera de Calvià Scl             5                        _ 
Coop. Agrícola d’Andratx       reinici activitat (2010) _ 
Illa camp SAT             17                 _ 
Fruita Bona SAT            52          _ 
Bon Mè Segle XXI SAT             9  _ 
Camp Mallorquí Scl (2on grau)          17  _ 

Menorca           _ 
Scl COINGA          125___________ 
Sant Guillem i Santa Escolàstica, S. Coop.       370  _ 
Scl Sant Martí          147  _ 
Scl Sant Bartomeu           65  _ 
Scl Sant Llorenç          215  _ 
Coop. Agrària Ecològica de Menorca         16  _ 
Scl UCAME (2on grau)             5 ________ 

Eïvissa            _ 
Scl Sant Antoni d’Eïvissa                   1.586  _ 
Agroeïvissa S. Coop.          24  _ 
Societat Coop. Agrícola Santa Eulàlia                 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 
2011 es va celebrar una única 
Assemblea General ordinària, que va 
tenir lloc dia 28 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 2011 s’ha 
reunit en 9 ocasions. 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Consell Rector de la Unió de Cooperatives Agroalimentàries ______________ 
Càrrec   Nom i Llinatges   Cooperativa  _ _ 
Presidenta  Jerònima Bonafé Ramis   Frusebal, S. Coop. ________ 
Vicepresident  Xec Truyol Olives    Sant Bartomeu de Ferreries__ _ 
Secretari  Jaume Orell Canals   Sant Bartomeu de Sóller_ _ _ 
Tresorer   José Mayans Marí   Agroeïvissa, S. Coop.__ _ _ 
Vocal 1   Francisco Capó Moll   Sant Guillem i Sta. Escolàstica _ 
Vocal 2   Antoni Garcías Simón   Camp Mallorquí Scl__ _ _ 
Vocal 3   José Capó Pelegrí    Scl COINGA  _ _ 
Vocal 4   Pep Lluís Reche García   Scl Sant Salvador d'Artà_ _ _ 
Vocal 5   Lluís Nadal de Olives   Scl UCAME  _ _ 
Vocal 6   Bernat Ramis Coll   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  Martí Solivelles Ferrer   Scl Pagesa de Pollença______ _ 
Interventor 2  Onofre Gonyalons   Coop. Agrària Ecol. Menorca_ _ 
Interventor 3  Juan Viñas    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 

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.

 
 
Consells sectorials 2011         _ 
Consell sectorial  Estructura Càrrecs  Cooperativa  _ 
Llet i Productes Lactis  Titular  Margarita Tudurí  Scl COINGA  _ 
    Suplent  Miquel Martí  Lleters de Mallorca _ 
Fruites i Hortalisses  Titular  Joan Juan Moll  Fruita Bona SAT _ _ 
    Suplent  José Mayans  Agroeivissa, S. Coop._ _ 
Ecològic    Titular  Pep Reche  Camp Mallorquí Scl__ _ 
    Suplent        _ 
Fruits Secs   Titular  Georgina Brunet  Camp Mallorquí Scl _ 
    Suplent  Maria del Mar López Scl Sant Salvador d’Artà _ 
Pinsos    Titular  Gaspar Mas  Camp Mallorquí Scl__ _ 
    Suplent        _ 
Cereals i subministraments Titular   Gaspar Mas   Camp Mallorquí Scl__ _ 
    Suplent  Benita Pons  Scl Sant Llorenç  _ 
Oví    Titular  Georgina Brunet  Camp Mallorquí Scl _ 
    Suplent  Paco Úbeda  Scl Pagesa de Pollença__ _ 
Patata    Titular  Joan Cantallops  Illacamp SAT  _ 
    Suplent  Martina Crespí  Illacamp SAT  _ 
Vi    Titular  Antoni Mora  Sa Malvasia de Banyalbufar 
    Suplent  Miquel Binimelis  Vidauba, S. Coop. L. _ 
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RECURSOS HUMANS 
 
A Cooperatives agro-alimentàries durant l’any 2011 s’han produït una reestructuració 
de personal i a 31 de desembre hi treballa un equip format per 5 persones al servei de 
les cooperatives i SATs, realitzant tasques d’assessorament i serveis professionals. 
També s’ha produït la incorporació de la Directora amb excedència.  
 
Recursos humans  2011         _ 
Departament   Nom    Funció   _ _ 
Direcció    Magdalena Llull Ferretjans Directora - Gerent_(Fins juliol 2011) 
Direcció  _                 M. Francisca Parets Amengual      Directora -Gerent ( des de juliol 2011                                 
Jurídic                                                Magdalena Llull Ferretjans             Assessora Jurídica (fins setembre 2011)                                                                                                                                                             
Econòmic financer  Carolina Cuadra Tenerife  Responsable del departament_____ 
Econòmic financer  Maria Sansó Simón  Tècnic comptabilitat ________ 
Econòmic financer  Toni Santoyo               Administratiu__(Fins dec 2011)_____ 
Assegurances agràries i qualitat Laura Sansó Simón  Responsable del departament_____ 
Recursos humans  Maria Antònia Gili Parera  Resp. departament_ Fins dec 2011_ 
Administració   Joan Bernat Torrens Cabot Administratiu (Fins octubre 2011)  
Coordinació Menorca  José Olives Pons   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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REPRESENTACIÓ I 
 DEFENSA 

 
ACTIVITAT INSTITUCIONAL 
 
Cooperatives agro-alimentàries ha 
mantingut la seva tasca de 
representació i defensa dels interessos 
del cooperativisme davant els diferents 
Organismes, Institucions autonòmiques 
i davant altres interlocutors socials. 
Durant l’exercici 2011, en aplicació de 
les estratègies definides en el Pla 
Estratègic, Cooperatives agro-
alimentàries ha dut a terme una tasca 
permanent de representació dels 
interessos cooperatius amb els alts 
representants de la Conselleria 
d’Agricultura, i en tots els fòrums en els 
que hi ha participat, defensant un 
model cooperatiu de futur, basat en la 
seva orientació al mercat, de major 
dimensió i capacitat competitiva, 
recolzat en els valors de la unió i de 
l’associació; del compromís de les 
cooperatives amb els seus socis, les 
seves rentes, el seu entorn, el seu  
 
 

 
 
territori i la seva producció, així com 
del compromís dels socis amb els 
objectius, estratègies i actuacions 
d’unes cooperatives que han d’estar 
caracteritzades per una gestió 
professional, eficaç, transparent i amb 
un elevat contingut social i ètic. 
Cooperatives agro-alimentàries 
defensa empreses cooperatives que 
projecten una imatge d’estructures 
empresarials viables, rendibles, ben 
gestionades, capacitades per adaptar-
se als canvis i reptes dels mercats; 
compromeses amb el medi rural; co 
responsables en el sosteniment rural i 
en la defensa medi ambiental; 
referents davant els demés agents i 
especialment davant l’Administració; 
capaces d’oferir al mercat productes de 
qualitat, sans i segurs, en condicions 
competitives, per la qual cosa són 
suports imprescindibles per a la 
viabilitat dels més importants sectors 
agroalimentaris. 

 
 

 

CONSELLERIA D’AGRICULTURA I PESCA. 

Aquesta tasca de defensa dels interessos del cooperativisme s’ha dut a terme 
mitjançant multitud de reunions i altres gestions davant alts càrrecs i directius 
d’institucions i organitzacions representatives dels agents soci econòmics. Com és 
normal, la major part d’aquesta activitat ha sigut amb els representants de la 
Conselleria d’Agricultura i Pesca, que han assistit a la nostra assemblea general així com 
als diferents actes que hem organitzat al llarg de l’any. 
 
En les ocasions en les que ens hem reunit s’han analitzat els temes de l’actualitat del 
sector i s’han plantejat les propostes de les cooperatives. A principis d’any, s’ha dut a 
terme la signatura de dos convenis específics de col·laboració entre FOGAIBA, per la 
tramitació d’expedients de PAC. 
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CONSELLERIA DE TURISME, TREBALL I FORMACIÓ I VICEPRESIDÈNCIA ECONÒMICA.  
 
La relació amb la Conselleria de Turisme, Treball i Formació, especialment amb la 
Direcció General de Responsabilitat Social Corporativa, ha estat molt propera. Durant 
l’any  2009 es va crear el Consell de l’Economia Social i del Cooperativisme, del que 
Cooperatives agro-alimentàries en forma part.  
 
Es tracta d’un òrgan en què es poden plantejar i debatre totes les qüestions referents a 
l’economia social i, a més, és l’encarregat de fer el seguiment dels programes de foment 
de l’economia social de les Illes Balears. 
 
La Consellera de Turisme, Treball i Formació,  va publicar el 4 d’abril de 2011 la 
convocatòria de subvencions en matèria d’entitats associatives de cooperatives i 
societat laborals.  
 
Aquesta convocatòria aprovada per la Consellera de Turisme i treball, va ser retirada pel 
nou govern sorgit de les eleccions. El Vicepresident Econòmic en el seu nom, va 
renunciar a la continuació del procediment relatiu a la convocatòria de subvencions en 
matèria d’entitats associatives de cooperatives i societat laborals,  fet sense precedent 
dins l’administració que ens ha suposat una pèrdua de 60.000 euros.  
 
L’entitat va interposar un recurs d’alçada davant el Vicepresident Econòmic del Govern i 
aquest es va resoldre negativament. En aquest punt, cooperatives agroalimentàries va 
decidir interposar un contenciós administratiu davant aquesta mesura tant perjudicial i 
discriminatòria per a la nostra entitat i per totes les organitzacions de l’economia social 
de les illes Balears.  
 
REPRESENTACIÓ DINS COOPERATIVAS AGRO-ALIMENTARIAS ESPANYA  
 
Com a representant de Cooperatives 
agro-alimentàries i vicesecretària del 
Consell Rector de Cooperativas agro-
alimentarias, la Presidenta de la Unió 
assisteix periòdicament a les reunions 
de Presidència i de Consell Rector que 
es celebren mensualment a Madrid. 
A la vegada ha participat a jornades, 
congressos i altres esdeveniments que 

permeten que Cooperatives agro-
alimentàries pugui tenir una visió 
totalment al dia del que està vivint el 
sector cooperatiu i agrari a nivell 
nacional. Alhora estem dins el fòrum en 
el que s’estructuren estratègies per 
proposar a l’administració central, i 
línies d’actuació per seguir recolzant al 
sector cooperatiu. 

 
PLA DE FOMENT AL SECTOR 
COOPERATIU 
 

 
 
 

Cooperatives agro-alimentàries hem 
treballat perquè des del Govern 
entenguessin que la viabilitat dels 
sector passa necessariament per tenir 
cooperatives competitives i ben 
dimensionades i per això, hem defensat 
un pla d’ajuts que incentivi i promocioni 
les integracions i la millora de la seva 

competitivitat.  
Aquesta és una de les apostes més 
importants del sector. 
 
L’any 2011, el dia 19 de març,  i per 
segon any consecutiu,  es va publicar la 
resolució d’ajudes per al Foment de la 
interco operació i la concentració de les 
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cooperatives. Dins aquesta resolució 
s’inclouen les ajudes per a la unió de 
cooperatives per el seu funcionament. 
 
Malauradament, cooperatives 
agroalimentàries  va tenir coneixement 
mitjançant la publicació al BOIB de data 
31 de desembre de 2011, de la 
Resolució del Vicepresident del 
FOGAIBA, de 23 de desembre de 2011, 
mitjançant la qual es deixa sense efecte 
la convocatòria de subvencions per a 
fomentar la intercooperació i la 
concentració de les cooperatives per a 
l’exercici 2011.  
 
Donar el fet inaudit que ha suposat 

aquesta resolució i la forta repercussió 
que ha tingut pel sector cooperatiu 
agroalimentari, cooperatives 
agroalimentàries ha interposat un 
Recurs d’Alçada en front a la citada 
Resolució.   
 
També hem de dir que el FOGAIBA ens 
ha donat trasllat, com a part afectada, 
del contenciós administratiu interposat 
per ASAJA Balears a la resolució de 
convocatòria de subvencions per a 
fomentar la intercooperació i la 
concentració de les cooperatives per a 
l’exercici 2010. Els òrgans decisoris de 
l’entitat i les cooperatives afectades 
varem acordar personar-nos al procés.  

 
COMISSIÓ TERRITORIAL D’ASSEGURANCES AGRÀRIES 

 
Cooperatives agro-alimentàries està 
dins la Comissió Territorial 
d’Assegurances Agràries, mitjançant la 
qual hem treballat pel foment i la 
promoció de l’assegurança agrària 
juntament amb la Conselleria 
d’Agricultura i Pesca, la Delegació de 
Govern, les organitzacions professionals 
agràries, Agroseguro i ENESA. 
En aquesta Comissió s’ha acordat la 
creació d’un Grup de Treball per revisar 
les cobertures de la línia de la patata i 
de la fruita i hortalissa i també hem fet 
arribar les peticions realitzades per part 

de les cooperatives. 
Cooperatives agro-alimentàries, a més 
d’estar dins la Comissió Territorial, 
també participa amb els seus tècnics, 
dins el Grup de Treball de Cooperativas 
agro-alimentarias (CCAE) a Madrid. 
Juntament amb tots els representants 
de les diverses autonomies es treballa 
per fomentar i divulgar l’assegurança 
agrària. També hem participat en els 
seminaris organitzats per ENESA en els 
que s’ha analitzat el sistema 
d’assegurances actual i s’han preparat 
estratègies cap al futur. 

 
 
Cooperatives agro-alimentàries hem participat de forma activa amb els organismes 
dels que formem part, dels que destaquem els següents: 
 
ACTIVITAT INSTITUCIONAL:  
 

- Participació com a membres a les reunions convocades del Consell Econòmic i 

Social (CES)  

- Participació com a membres a les reunions convocades al Consell de l’Economia  

Social i del Cooperativisme. 

- Varies reunions amb els Consells Insulars de Mallorca, Menorca i Eivissa. 

- Participació a les reunions del Consell Agrari Inter insular. 
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- 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 dins l’Ordre de Foment d’ integració de les Cooperatives publicada 

per FOGAIBA. 

- Reunions amb la Direcció General d’Agricultura. 

- 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 

- Visita del Consell Rector de l’entitat a COINGA.  

- 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. 

- Participació a les distintes reunions amb les  OPAS. 

- 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. 

- Assistència de la Presidenta de l’entitat a les reunions del consell rector i de 

Presidència de Cooperativas Agro-alimentarias de España com a Vicesecretaria.  

- 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 d’Extremadura. 

- Assistència a l’Assemblea de l’Associació Mallorca Rural (LEADER MALLORCA). 

- Reunions amb la Direcció General de Comerç i Empresa.  

- Reunió amb la Directora General de medi Rural i Marí. 

- Reunió amb el Director Gerent del Fogaiba. 

- Reunió amb els serveis tècnics de la Conselleria d’Agricultura i del FOGAIBA.  

- Reunió amb el Conseller d’Agricultura del Consell de Menorca. 

- Reunió amb el Conseller d’Agricultura del Consell d’Eivissa.   

- Participació al Comitè de seguiment del PDR 2007-2013.  

- Asistencia a la reunió de presentació del nou pla Hidrològic de les illes Balears.  

 

Següents al·legacions:    
 
 

- Preparació, estudi i elaboració d’al·legacions a la llei de recolzament a 

emprenedors i a la petita empresa de les Illes Balears, fent sentir la veu del 

cooperativisme com a formula emprenedora per definició.  

 

- Preparació, estudi i elaboració d’al·legacions a l’esborrany de Resolució del 

president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) 
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per la qual es convoquen, per a l’exercici 2011, ajudes de mínimis per a replantar 

arbres,  

 

- Preparació, estudi i elaboració d’al·legacions de Cooperatives  agro-alimentàries 

Illes Balears al RD de pagaments  directes del 2012 i al l’esborrany de  Resolució 

del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears 

(FOGAIBA) per la qual es convoquen, per a l’exercici 2011 de determinades 

ajudes comunitàries directes a la agricultura i a la ramaderia, fen especial 

incidència per que les ajudes al sector dels fruits secs es puguin seguir 

cofinançant per part de les CCAA i l’estat espanyol, a través dels seus propis 

pressupostos. La continuïtat d’aquestes ajudes condiciona enormement el futur 

del sector.  

2.- Que les ajuts que es defineixin dins el marc de l’article 68 recolzin els 

productors de fruits secs i garrofa de les nostres illes: 

2.a.- que  Balears sigui definida com a zona vulnerable amb dificultats 

específiques donada la seva insularitat i per tant amb major dificultats que la 

resta de plantacions de l’estat.  

2.b.- Que les ajudes es concedeixin a les explotacions que compleixin els 

requisits de dur a terme actuacions que millorin la qualitat de la producció. 

Aquestes podien esser definides per les OPFH, dins un programa de millora dels 

cultius i de recollida de la producció amb una clara orientació al mercat. Les 

OPFH podien certificar i garantir les millores fetes dins les seves explotacions.  

 

- Preparació, estudi i elaboració d’al·legacions al pla hidrològic de les Illes Balears.  

 

- Preparació, estudi i elaboració d’al·legacions a l’esborrany de resolució de la 

convocatòria de joves agricultors 2011.  

 

- Preparació, estudi i elaboració d’al·legacions a l’esborrany de resolució de la 

convocatòria d’ajuts per a la compra de maquinaria en comú.  

 

- Preparació, estudi i presentació de informe de posicionament de cooperatives 

agroalimentàries en relació al RD 460/2011 a la Conselleria d’Agricultura.  

 

- Elaboració d’informe de les implicacions que suposa pel sector oví la modificació 

de la PAC de cara a l’any 2012.  

 

- Elaboració d’informes diversos pels sector cooperatius majoritàriament 

representat per les cooperatives.  
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FETS DESTACATS 

 
REPRESENTACIÓ 

 
L’any 2011 ha vingut marcat pel la convocatòria d’eleccions al govern de les Illes 
Balears,   
 
Ha nivell econòmic ha estat un any  de molta austeritat en les despeses i amb molta 
cautela a l'hora de prioritzar actuacions. Les activitats s’han centrat principalment a 
cobrir les necessitats més bàsiques de les cooperatives sense oblidar els treballs de 
promoció del model cooperatiu com a fórmula empresarial. Hem apostat per actuacions 
de promoció i d’interès general del cooperativisme i d’impuls als projectes 
d’intercooperació. 

Les cooperatives formen part important de les respostes a l’hora de cercar solucions pel 
sector agrari de les illes balears, problemes actuals com a manca de rendibilitat i la 
manca del relleu generacional, es pot abordar i millorar a través de les cooperatives. La 
formació, fonamental i estratègica i l’assessorament sectorial i empresarial, són 
aspectes claus per les cooperatives  per això la tasca que desenvolupa la Unió de 
Cooperatives és fonamenta amb aquesta estratègia. 
 
 
 
ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA 

 
Cooperatives agro-alimentàries va 
celebrar el 28 de juny de 2011 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 2010 com els plans i 
línies d’actuació per al 2011. 
 
Posteriorment, Miquel Payeras, 
Management Director del Cluster 
“Balears.t” el Clúster de innovació 
Tecnològica en Turisme de les Illes 
Balears, va donar una ponència sobre 
“Cooperació i Transformació”.  En la 
seva intervenció afirmà que “el camp ha 
estat el decorat que molt pocs han 
ajudat a mantenir” i anima a les 
cooperatives a “ACTUAR” i deixar a un 
costat la postura de buscar solucions  
 

fora de nosaltres. Hem de preguntar-
nos: què podem fer nosaltres?. Cal 
deixar la reivindicació i la passivitat que 
ha portat a aquesta degradació que ha 
sofert el camp balear durant aquests 
anys.   
 
 
 

 
 



 

                      
 
 
La Presidenta va destacat la necessitat 
de comptar amb la complicitat i el 
suport de la Conselleria d’Agricultura, 
Medi Ambient i Territori, qüestió d'altra 
banda primordial per seguir impulsant 
la millora i la competitivitat del sector.  
 
La millor manera d'equilibrar la cadena 
de valor és el foment de la concentració 
de l'oferta i una millor organització  
econòmica de la producció de les 
cooperatives. D'altra banda el grau de 
dimensió, concentració i organització de  
la producció agroalimentària defineix la 

competitivitat del sector productiu i 
aquesta és la premissa que ens marca 
les directrius que hem de seguir. 
 
A l’acte de clausura i van assistir la 
Regidora d’Agricultura de l’ajuntament 
d’Inca i la Directora General de Medi 
Rural i Marí del Govern de les illes 
Balears, Donya Margarita Raquel 
Mercadal Camps, la qual va destacat la 
intenció i la necessitat de treballar junts 
Cooperatives i Govern en aquesta nova 
etapa.

 
VISITA DEL PRESIDENT DE COOPERATIVAS AGRO-ALIMENTARIAS DE ESPANYA A LA 
SEU DE COOPERATIVES AGROALIMENTARIES ILLES BALEARS. 

  
. 

    
 
 

 
 
Durant l’any 2011 hem tingut el gust de 
rebre la visita del President de 
cooperativas agro-alimentarias de 
España, Fernando Marcen, on varem 
tenir la possibilitat de conèixer de 
primera mà el marc general i la posició 
de l’entitat de presideix en front la nova 
reforma de la PAC. 

Les paraules del President de la Confederació van ser de suport al sector cooperatiu ja 
que  la solució del sector agrari radica en el sector cooperatiu, i va animar a les 
cooperatives a emprendre canvis ja que la situació general que ens afecta no canviarà  
si no canviem nosaltres”.  
 
 



 
 
VISITA AL PRESIDENT DEL GOVERN DE LES ILLES BALEARS SR. FRANCESC ANTICH 

 

 

 
 
El passat mes de febrer va tenir lloc una 
trobada entre els màxims representants 
del sector cooperatiu agroalimentari de 
les Illes Balears i el President del Govern 
Balear,Francesc Antich.  
 
Una vegada més la Presidenta de 
l’entitat, juntament amb els membres 
del Consell rector i el President de  
 
 

 
cooperativas agro-alimentarias de 
España,  van insistir al President del 
Govern Francesc Antich, en que la 
resposta de les cooperatives ha de ser la 
concentració mitjançant fórmules que 
permetin l'organització, planificació i la 
comercialització per pal·liar el gran 
desequilibri existent en la cadena de 
valor. 
 
En el transcurs de la reunió se li va fer 
entrega al President i al Conseller de 
Presidència el document de la proposta 
de Cooperatives Agroalimentàries” 
davant les Propostes sobre una PAC 
Horitzó 2010: “Una proposta sostenible 
per afrontar el futur”, i el document de 
reflexió “accions i compromisos 
necessaris per al desenvolupament de 
les cooperatives agroalimentàries de les 
Illes”. 
 
 
 

 
VISITA AL PRESIDENT DEL GOVERN DE LES ILLES BALEARS SR. JOSÉ RAMON BAUZÀ  

 
Desprès de la possessió del nou govern 
sorgit de les eleccions del passat mes de 
juny, cooperatives agroalimentàries, 
juntament amb les cooperatives de 
treball associat,  varem sol·licitar una 
entrevista amb el President José Ramon 
Bauza. A la visita ens varen acompanyar 
D. Juan Antonio Pedreño, president de 
CEPES i COCETA i de Fernando Marcén, 
president de cooperativas agro-
alimentarias de España. 
 

Donat que va tenir un imprevist a 
darrera hora, el President va delegar la 
seva visita amb el Vicepresident 
Econòmic i el Conseller D’agricultura, on 
varem tenir ocasió de presentar les 
organitzacions, així com el moviment 
cooperatiu de les illes, de l’estat 
espanyol,  la seva importància i 
l’alternativa real que suposen aquestes 
fórmules societàries a la crisi econòmica 
actual.



                       
 
                                                      

                                                   

 
 

 
CONSTITUCIÓ DE LA FEDERACIÓ DE COOPERATIVES DE LES ILLES BALEARS. 

 
 

 
 
El passat 25 de novembre es va signar a 
Algaida la constitució de la Federació de 
Cooperatives de les Illes Balears per 
part de Cooperatives Agroalimentàries 
Illes Balears i la Unió de Cooperatives de 
Treball de les Illes Balears. Aquest acte, 
va comptar amb la presència i el suport 
de José Ignacio Aguiló, Vicepresident 
del Govern, de Juan Antonio Pedreño,  

president de CEPES i COCETA i de 
Fernando Marcén, president de 
cooperativas agro-alimentarias de 
España. 
Aquesta signatura va suposar una fita 
històrica per al moviment cooperatiu de 
les Illes, i també pel de tot l’estat, ja que 
és la quarta federació de cooperatives 
d’àmbit autonòmic que es crea. 
 
La Federació vol ser l’òrgan 
representatiu i d’interlocució del 
conjunt del cooperativisme de les Illes 
Balears i que doni cohesió a la diversitat 
del món cooperatiu. Les seves prioritats 
seran divulgar els principis cooperatius, 
defensar els interessos del 
cooperativisme i promocionar projectes 
d’interès comú per al nostre sector, 
d’acord amb els principis cooperatius de 
l’Aliança Cooperativa Internacional. 
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VISITA AL CONSELLER D’AGRICULTURA MEDIA AMBIENT I TERRITORI DEL GOVERN DE 
LES ILLES BALEARS.  

 
El Consell Rector de Cooperatives 
Agroalimentàries Illes Balears s’ha 
reunit amb diverses ocasions amb el 
Conseller d’Agricultura, D. Gabriel 
Company,  per plantejar-li propostes i 
alternatives per donar respostes als 
greus problemes que està sofrint el 
camp balear. 
 
Les greus conseqüències que està patint 
el sector en general pel fet del retràs 
dels pagaments de les ajudes als sectors 
agroalimentari de les Illes son greus.  
 
La manca de liquiditat, a més d’afectar 
directament a les dificultats de les 
explotacions, repercuteix directament 
sobre les cooperatives, que són les qui 
realment suporten les conseqüències 
dels retards en els pagaments, a costa 
dels seus fons de maniobra.  

En el transcurs de les reunions la Unió 
de Cooperatives ha fet entrega al 
Conseller de documents on se li donen 
trasllat de les seves postures presentant 
iniciatives de futur,  destacant la 
importància de la capitalització de les 
cooperatives i el suport a la Unió de 
cooperatives com a entitat 
representativa i aglutinadora del 
interessos de les cooperatives de les 
Illes, peces claus per afrontar els reptes 
a curt i mig termini. 
 
 
Destacant en tot moment la 
importància del foment de la 
concentració de l’oferta i la organització 
econòmica de la producció de les Illes a 
través de les cooperatives agràries, 
empreses que impulsen la 
competitivitat del sector.  

 
 

 
 

TROBADES AMB ELS DISTINTS PARTITS POLITICS QUE CONCURRIEN A LES ELECCIONS  

 
Durant els mesos de gener i febrer 
cooperatives agroalimentàries s’ha 
reunit amb els distints partit politics que 
es presentaven a les eleccions 
autonòmiques de maig de l’any 2011.   
 
Durant les reunions amb els reposables 
politics del PSOE, Coalició del PSM amb 
esquera unida ( Bloc) i Lliga regionalista, 
s’han pogut debatre els reptes de 
l’agricultura i del sector agroalimentari 
pels propers anys, i del paper que vol 
jugar cooperatives agroalimentàries en 
les polítiques agràries que afecten a 
l’economia social de la nostra 
comunitat, oferint implicació i 
compromís amb les institucions que ens 
vulguin acompanyar dins el procés.  
 
 
 
 

 
Amb aquest sentit, la Presidenta de  
cooperatives agroalimentàries  va fer 
entrega del document” Accions i 
compromisos necessaris per al 
desenvolupament de les cooperatives 
agroalimentàries de les illes Balears”.  
 
Donat que el partit amb el partit 
popular no ens varem poder reunir, 
se’ls va fer arribar el document.  
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PROJECTE INTEGRA 

  
 

Cooperatives agroalimentàries ha 

participat  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.  

 

 

La Presidenta i tècnics de l’entitat han 

estat present als debats que s’han dut a 

terme a nivell nacional i també a nivell 

autonòmic, amb l’objectiu d’aconseguir 

una major participació i visualització de 

les dones dins els orgues de decisió de 

les cooperatives.  

 

   
         

 

 
 
VISITA A LA COOOPERATIVA SA MAVASIA DE BANYALBUFAR DE LA DIRECTORA 
GENERAL DE INDUSTRIA Y MERCADOS DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA,  MEDIO 
RURAL Y MARINO DEL GOVERN DE L’ESTAT. D. ISABEL BOMBAL.   

 
La directora general de Industrias y Mercados del MARM, Isabel Bombal, va visitar la 
cooperativa Malvasia de Banyalbufar, i va conèixer de primera mà la qualitat dels seus 
vins artesanals. L’esforç de cinc socis del municipi de Banyalbufar ha sabut combinar la 
saviesa dels seus avantpassats amb la tecnologia i la il·lusió en comú.  
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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 

 
El projecte de Planícia, que es va iniciar 
durant l’any 2010 per part de  
Cooperatives agro-alimentàries , s’ ha 
anat continuant, donant-li contingut i 
fent propostes concretes a la 
Conselleria de Medi Ambient del que 
creiem que seria una bona solució per al 
manteniment de la finca de Planícia. 
Donat el canvi de Govern, i el canvi de 
prioritats dels responsables de la 
conselleria competent, el projecte ha 
quedat aparcat, i per tant 
impossibilitant que    poguessin dur una 

part de la gestió i l’explotació de la finca 
pública.   
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PARTICIPACIÓ A LA FIRA D’ALAIOR DE L’ANY 2011  

 

 

 
Un any més hem participat a la Fira 
d’Alaior a la que hi hem tingut un espai 
juntament amb COINGA i, d’aquesta 
manera hem pogut donar a conèixer els 
productes cooperatius i les tasques que 
duem a terme a Cooperatives agro-
alimentàries.

 
 
 

 
 

PROMOCIÓ DELS PRODUCTES COOPERATIUS 

 
                                                                                

 
   

Cooperatives agro-alimentàries hem 
organitzat i participat en diverses 
reunions amb agents externs, amb la 
intenció de donar a conèixer i 
promocionar de forma efectiva els 
productes de les nostres cooperatives. 
 
Entre d’altres, hem reunit amb una 
trobada organitzada per GAL Mallorca 
Rural amb Agroturismes de Mallorca, a 
fi de donar conèixer els nostres 
productes i la seva qualitat, i així 
promocionar els productes cooperatius. 

 
 
 
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 2011 s’han treballat tres línies de feina:  
 

- Impuls a la millora de la gestió.  . 
- La millora de la competitivitat de la gestió de les cooperatives.  
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Implantació de Guies de Competitivitat 

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

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

 
Aquestes guies ens han permès analitzar a 5 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. 
 
 
 
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 2011 s’han realitzat dues jornades de divulgació de l’assegurança agrària: 
 
- Cultius Farratgers i Sequera en Pastures, realitzada a Ciutadella, a on han assistit 33 
ramaders socis de les cooperatives de Menorca. 
- Oví i Caprí, realitzada a Artà, a on han assistit 30 ramaders socis de les cooperatives 
del sector oví de l’illa de Mallorca. 
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 Els tècnics del departament, i degut a la política de cooperatives agro-alimentaries de 
proporcionar formació contínua al seu personal, per tal de poder oferir el millor servei 
als nostres socis han assistit a diferents cursos sobre assegurances agràries: 
 
- Peritacions de Danys en Fusta, realitzat al mes de maig a Murcia. 
- Nous Reptes i Eines Innovadores en la Gestió dels Riscs Agraris, realitzat al mes de    
   juliol a La Universitat Internacional Menéndez Pelayo de Santander. 
- El nou model d’assegurança agrària “Seguro Creciente”, realitzat al mes d’octubre a la     
   seu de Cooperativas agro-alimentarias d’Espanya a Madrid. 
 
 

                
 
 
 
Aquests cursos han estat organitzats per  Cooperativas agro-alimentarias i Agroseguro i 
finançats per ENESA.  
 
Agroserveis Cooperatius Balears, SL (empresa vinculada i participada al 100% per 
Cooperatives agro-alimentàries) realitza les funcions de “Mediador”  com a agents 
exclusius d’Agromutua (tercera empresa nacional 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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CULTURA EMPRESARIAL 

 
Des de Cooperatives agro-alimentàries, tenim una eina molt potent per poder incidir 
dins la cultura empresarial de 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. I especialment la 
formació estratègica pels membres dels consell rectors, perseguint els següents 
objectius: 
 

- Fer algunes reflexions sobre el què està passant en el món que ens envolta.  
- Ampliar la visió de les persones que “governen les cooperatives”. 
- Incentivar “petits” canvis de mentalitat. 
- Motivar als Consells Rectors a emprendre canvis. 
- Unir llaços amb la Unió de cooperatives. Guanyar confiança.  

 
Durant l’any 2011 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, a través d’un conveni a nivell estatal i un 
altre a nivell autonòmic. A l’any 2011 es van gestionar un total de  77.867,70 € i 
es van formar 72 alumnes de les Illes Balears. 
 
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 84 % d’alumnes d’aquests col·lectius prioritaris. 
 

Alumnes
Prioritaris

 
 
 
També van poder realitzar aquestes accions formatives persones en situació 
d’atur, que van representar el 36,73 % del total dels alumnes formats. 
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 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. Aquestes accions formatives estan co-finançades per el 
Ministeri d’Agricultura, Medi Rural i Marí (MARM) i el Fons Social Europeu. 
 
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. 
 
Dins aquest conveni vam realitzar les següents accions formatives:  
 

- “Política Agraria Comú dins la UE”, de 5 hores de duració en el que es 
van formar 10 alumnes de Mallorca. 

- “Millora de la Competitivitat en el Sector Oví a través de les Races 
Autòctones”, de 5 hores de duració en el que es van formar 33 alumnes 
de Mallorca. 

 
 

 Formació subvencionada amb l’Associació Mallorca Rural – Leader. 

L’any 2011 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 dels òrgans de govern de les cooperatives. 
 
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 14 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. 
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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 adonar-se 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. 
 
 
 JORNADA DE FORMACIÓ ALS RAMADERS AGRUPATS:  

 El passat 24 de novembre va tenir lloc un curs de formació sobre “ L’estat actual 

 i futur de les ajudes als ramaders agrupats”, a les instal·lacions del Camp 

 Mallorqui amb l’objectiu de donar a conèixer la rellevància que ha tingut pel 

 sector oví les ajudes específiques destinades a productors d’oví a fi de 

 compensar desavantatges específiques, i també les de qualitat. Durant la 

 jornada es varen tractar els següent temes, amb una important participació de 

 ramaders de tota l’illa de Mallorca.  

 

 SITUACIÓ DEL MERCAT 

 POLÍTICA AGRÀRIA COMUNA. SITUACIÓ ACTUAL 

 AJUDES ESPECIFIQUES SECTOR OVÍ I  CAPRÍ (ART. 68) 

 PROGRAMA ESPECÍFIC SECTOR OVÍ I  CAPRÍ. RD 104/2008 

 FUTURA PAC 2.014-2.020  
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06 Fets rellevants viscuts 

        pels sectors 
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SECTORS 
 
 
 

Presentació de les propostes per part de la comissió de la 
reforma de la PAC.  
 
El passat mes de novembre la Comissió 
va presentar la seva proposta per a la 
reforma de la PAC que regirà el nou 
període 2014-2020. Cooperatives Agro-
alimentàries considera que les 
propostes de la Comissió sobre la PAC 
són insuficients i contradictòries, i que 
vénen a demostrar la seva visió a curt 
termini de les decisions de la UE, que 
segueix sense assumir que el 
proveïment alimentari és avui una 
qüestió estratègica davant l'increment 
de la demanda mundial.  
 
 
 

 
 
 
Entre els instruments proposats destaca 
el foment de les Organitzacions de 
Productors, OPs, amb uns criteris de 
reconeixement laxos i insuficients, que 
no milloraran la concentració de 
l'oferta. D'aquesta manera la Comissió 
dóna carta blanca a la proliferació 
d'estructures sense funcions clares i 
sense obligatorietat de comercialització 
conjunta de les produccions dels seus 
socis, amb la qual cosa es fomentarà la 
disgregació comercial, causa 
fonamental dels baixos preus en origen 

i de la falta de rendibilitat del sector 
productor. 

 
 
Cooperatives Agro-alimentàries entén 
que es limitin les ajudes a la millora de 
la competitivitat i la comercialització del 
2º pilar de la PAC a Pimes i micropymes. 
No obstant això, és necessari que 
s'exceptuï a les cooperatives d'aquesta 
limitació, per tractar-se de les empreses 
dels agricultors, formades per 
l'associació de micropymes, que 
requereixen augmentar la seva 
dimensió per re equilibrar la cadena 
agroalimentària i ser més competitives 
al mercat global. 
 
 

 
 
Respecte als instruments de regulació 
de mercat, la Comissió manté 
pràcticament els actuals, que ja han 
demostrat en els últims anys no estar a 
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l'altura de la situació actual 
caracteritzada per la volatilitat dels 
preus i la globalització dels mercats. Les 
novetats que apunta, -mutualitats i 
gestió de l'oferta per OP’s o les seves 
associacions-, estan poc 
desenvolupades, i en el cas del fons de 
crisi, la seva aplicació requereix un 
procediment llarg que li restarà eficàcia. 
 
Des de Cooperatives Agro-alimentàries 
hem rebutjat les mesures relatives als 
pagaments directes perquè no serviran 
per fomentar una agricultura productiva 
orientada al mercat. La proposta de 
Comissió sobre una taxa plana i un tram 
ecològic introduirà ineficiències i ens 
farà perdre competitivitat. Les ajudes 
de la PAC han de prioritzar als 
agricultors que aposten pel mercat i ser 
un estímul per a la concentració de 
l'oferta. 
 
Finalment, per a Cooperatives Agro-
alimentàries el fonamental és 
aconseguir el re equilibri de la cadena 

agroalimentària per a això és necessari 
una vertebració de l'oferta sobre la base 
d'organitzacions empresarials dels 
productors que comercialitzin de 
manera conjunyeix les produccions dels 
socis, dimensionades, forts i capaços de 
competir al mercat. 
 
 

 
 
Les mesures de la Comissió no ajudaran 
a equilibrar la cadena agroalimentària i 
agreujaran el problema de l'atomització 
existent.  
 

  
 

 
 
 
 

 
 

 
 


