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 01  Coopera�ves Agro-alimentàries, 
 l’en�tat representa�va 
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 CARTA DE LA PRESIDENTA 

 Un  any  més  ens  reunim  Coopera�ves  Agro-alimentàries  Illes  Balears  per  a  donar 
 comptes als nostres socis i a la societat en general de les actuacions realitzades. 

 L'any  2022  ha  estat  marcat  per  la  sor�da  de  la  COVID,  però  també  pel  fet  de  la  invasió  de 
 Rússia  a  Ucraïna  i  la  conseqüent  guerra  que  després  de  més  d'un  any  s'està  vivint.  Els 
 efectes per a l'agricultura i per a la societat estan sent molt importants. 

 L'encariment  dels  preus  dels  adobs,  els  fitosanitaris,  pinsos,  el  gasoil  o  l'energia  i 
 l’augment  de  preus  en  general  de  tot  allò  que  necessiten  per  a  produir  aliments  ha 
 suposat  uns  sobre  costos  que  en  molts  de  casos  no  s'han  pogut  traslladar  per  part  de 
 l'agricultor i ramader a la cadena alimentària. 

 La  llei  de  la  cadena  alimentària,  modificada  el  14  de  desembre  de  2021,  que 
 suposadament  havia  de  servir  en  aquests  casos  per  a  protegir  l'agricultor  amb 
 l’establiment  de  la  garan�a  del  cost  efec�u  de  producció,  en  alguns  sectors  no  està 
 tenint  efecte,  i  s’ha  conver�t  amb  més  burocràcia  pel  sector,  especialment  per  a  les 
 coopera�ves amb la seva relació amb els tercers i els socis. 

 A  nivell  ins�tucional  ha  estat  un  any  de  molta  ac�vitat.  Comencem  l’any  amb  la 
 par�cipació  a  la  Comissió  permanent  de  Despoblació  i  Repte  Demogràfic  del  Senat,  on 
 vam  tenir  l'oportunitat  de  presentar  a  la  Cámara  alta  de  representació  de  l’estat  el  paper 
 rellevant  del  sector  agroalimentari  de  Balears  i  la  necessitat  de  compensació  dels  seus 
 elevats  costos  de  producció  perquè  pugui  dur  a  terme  la  seva  ac�vitat  amb  les  mateixes 
 condicions que a l'Espanya peninsular. 

 Per  altre  banda,  m'agradaria  destacar  que  enguany  hem  par�cipat  a  dues 
 compareixences  al  parlament  de  les  illes  Balears,  a  la  Comissió  d'Economia  del 
 Parlament  per  a  poder  parlar  del  sector  agrari  i  del  producte  local.  En  una  altra  ocasió  a 
 la  Comissió  de  Turisme  i  Treball  per  a  parlar  als  parlamentaris  de  la  modificació  de  la  llei 
 de  coopera�ves.  Des  d'aquí  volem  agrair  el  bon  acolliment  i  la  implicació  de  tots  els 
 par�ts polí�cs 

 Destacar  les  5  reunions  que  hem  man�ngut  amb  la  presidenta  del  Govern,  Francina 
 Armengol.  A  la  primera  d’elles  va  ser  amb  mo�u  de  la  presentació  del  nou  Consell 
 Rector  de  la  nostra  en�tat  després  de  les  eleccions  del  setembre  de  2021,  i  tractar  els 
 temes  d’actualitat  del  sector,  i  en  especial  la  manca  de  finançament  de  les  línies  d’ajudes 
 de  les  explotacions  per  finançar  actuació  de  modernització  (INEA).  Destacar  que  la 
 Presidenta  es  va  comprometre  a  resoldre-ho  i  gràcies  a  la  nostra  intervenció,  aquest 
 tema  s’ha  pogut  solventar  per  les  explotacions  professionals,  donat  obertura  a 
 explotacions que s’havien quedat fora de l’ajuda. 
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 També  ens  vàrem  reunir  amb  ocasió  de  presentar-li  propostes  per  a  fer  front  a  les 
 conseqüències  de  la  guerra  d'Ucraïna,  així  com  les  nostres  propostes  per  a  la 
 modificació  de  la  llei  turís�ca  i  per  a  la  modificació  de  la  llei  de  coopera�ves  d'Illes 
 Balears. 

 Un  altre  aspecte  important  de  l'any  2022  ha  estat  l'aprovació  de  la  PEPAC  al  juny  de  2022 
 i  també  de  tot  el  treball  previ  conjunt  que  s’ha  fet  amb  la  Conselleria  d'Agricultura  i  les 
 organitzacions  agràries  i  els  posteriors  debats  i  propostes  per  a  la  seva  aplicació.  El  fet 
 del  reconeixement  de  la  insularitat  ha  suposats  un  canvi  important,  però  si  mirem  la 
 lletra  pe�ta  ha  estat  i  està  sent  molt  complicada  la  seva  aplicació  a  Illes  Balears  i  en 
 molts  casos  els  suposats  augments  del  valors  del  drets  no  seran  tal  i  com  s’havien 
 plantejats,  i  per  tant  el  nou  estatus  amb  molts  casos  no  incrementarà  a  les  explotacions 
 les  ajudes  per  a  compensar  i  garan�r  la  sostenibilitat  econòmica.  Coopera�ves  hem  fet 
 un  veritable  esforç  de  difusió  de  la  nova  PAC  així  com  dels  eco  règims  i  les  intervencions 
 sectorials FEADER. 

 Referent  a  aquestes,  la  nostra  organització  ha  treballat  perquè  s'actualitza  el  valor  de  les 
 primes  compensatòries  de  les  mesures  agroambientals  i  les  zones  desfavorides  així  com 
 les de les zones amb limitacions específiques. 

 Coopera�ves  agroalimentàries  illes  Balears  va  iniciar  un  procés  de  reflexió  a  l’any  2021 
 amb  totes  les  seves  en�tats  sòcies  a  través  de  tres  jornades  par�cipa�ves,  les  quals  va 
 permetre  elaborar  el“  Pla  Estratègic  del  Coopera�visme  de  les  Illes  Balears”  document 
 que  va  ser  aprovat  a  la  passada  assemblea  general  de  4  de  maig  2022  a  l’illa  d’Eivissa. 
 Aprofito  per  agrair  el  recolzament  que  des  de  aquesta  ins�tució,  el  Consell  d’Eivissa, 
 s’està fent en pro del moviment coopera�u. 
 La  nostra  en�tat  ha  anat  realitzant  actuacions  emmarcades  dins  els  eixos.  Una  de  ella  ha 
 quedat pendent, com es  la convocatòria de línies d’ajudes que vagin encaminades a : 

 •  la fusió de coopera�ves 
 •  a la integració de coopera�ves sense vinculació patrimonial 
 •  a la contractació del personal tècnic 
 •  a la creació de seccions de cul�u 
 •  a la millora de l’estructura empresarial 
 •  a  les  inversions  des�nades  a  la  millora  de  la  prestació  de  serveis  comuns  a  la 
 producció primària 
 •  a la dinamització i assistència tècnica al coopera�visme de les illes Balears. 
 •  Al  foment  de  creació  d'Agrupacions  de  Productors  Agroalimentaris  de  les  Illes 
 Balears 

 Esperem  que  amb  el  queda  de  legislatura  la  Conselleria  d’Agricultura  pugui  complir  el 
 compromís amb el Coopera�visme de les Illes. 

 Aquest  any  2022  coopera�ves  agroalimentaries  illes  Balears  és  consolida  com  a  com 
 l'agrupació  d'empreses  del  sector  agroalimentari  més  important  de  les  illes  Balears,  amb 
 un  volum  de  facturació  agrupada  dels  seves  en�tats  sòcies  de  112  milions  d’euros  (13  % 
 increment  de  facturació  respecte  a  l’any  2021)  ,  i  que  suposa  el  49%  de  la  producció  final 
 agrària de la Comunitat Autònoma. 
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 A  més,  s'han  incorporat  com  sòcies  3  noves  en�tats,  Sat  Son  Jover,  Som  pagesos  AIE  i  la 
 Coopera�va  Son  Cos,  i  el  que  duem  de  l’any  2023  també  tenim  dues  noves  sòcies  Na  Bou 
 S. Coop i l’Associació Balear d’Apicultura (ABA) que aprofito a donar-los la benvinguda. 

 A  Coopera�ves  Agro-alimentàries  Illes  Balears  l’any  2022  hem  estrenat  local  ampliant  el 
 que  ja  disposem,  amb  l’objec�u  de  agrupar  a  una  mateixa  seu  totes  les  en�tats  del 
 sector,  on  conflueixin  els  interessos  del  sector,  sempre  en  benefici  del  pagesos  i  dels 
 ramaders.  Aquesta  era  el  projecte  que  la  nostra  organització  defensava  per  a  que  es 
 dediques  el  patrimoni  de  les  Càmeres  Agràries,  però  la  Conselleria  ens  va  deixar  fora  del 
 repar�ment, i nosaltres hem volgut materialitzar part del projecte amb els fons propis. 

 En  els  transcurs  d’aquests  darrers  quatre  anys  hem  fer  aportacions  i  presentat 
 documents  per  a  posar  en  marxa  el  REIB,  però  moltes  de  les  mesures  que  s'han 
 desenvolupat,  tant  a  nivell  de  l’estat  com  autonòmic  d'ajudes  al  transport  com  a  nivell 
 fiscal, es troben emmarcades dins del reglament de minimis. 

 Necessitem  que  els  ins�tucions  treballin  amb  l'horitzó  posat  en  la  compensació  dels 
 costos  que  provoca  la  insularitat  en  el  sector  agrari,  par�nt  des  de  les  Ins�tucions  de  la 
 nostra  comunitat,  però  també  des  del  Govern  d'Espanya  i  sobretot  en  el  segon  semestre 
 d'enguany,  quan  Espanya  �ndrà  la  presidència  de  la  ins�tució  Europea,  període  en  el 
 qual ha de modificar-se el reglament de Minimis. 

 Aquesta  legislatura  hem  estat  treballant  en  una  llei  de  circularitat  turís�ca  amb  una 
 obligació  per  part  del  sector  turís�c  de  consumir  producte  local.  Ara  necessitem  que  el 
 sector  turís�c  i  el  consumidor  sigui  capaç  d'iden�ficar  el  producte  local,  creant  un 
 dis�n�u  iden�fica�u,  alhora  que  la  posada  en  marxa  de  campanyes  de  promoció  i 
 foment del seu consum. 

 Amb  aquest  sen�t  destacar  l’esforç  de  promoció  del  producte  local  coopera�u  que  hem 
 desenvolupat  gràcies  al  recolzament  del  Consell  de  Mallorca  així  com  les  diferents 
 mesures  de  suport  que  ha  fomentat  la  ins�tució  en  vers  del  coopera�visme 
 agroalimentari. 

 Com  a  organització  hem  estat  a  disposició  dels  nostre  socis,  assessorant,  defensant  i 
 proposant  a  l’administració  mesures  de  caire  organitza�u  i  legisla�u,  així  com  propostes 
 d’ajudes al sectors produc�us agroalimentaris que més s’han vist afectats. 

 Hem  �ngut  l’oportunitat  de  conèixer  el  aspecte  més  rellevants  del  projecte  de  llei  de 
 Coopera�ves, i que a l’any 2023 s’ha conver�t en una realitat. 

 Agrair  a  la  responsable  del  departament  jurídic  de  la  Federació  de  Coopera�ves  Agràries 
 de  Catalunya,  Mar  Garriga  per  la  seva  feina  i  disposició  per  treure  el  projecte  endavant 
 amb  un  temps  rècord  i  amb  la  par�cipació  i  el  consens  de  les  coopera�ves,  era  un  repte 
 important  que  s’havia  de  complir  amb  poc  temps  i  se  que  molts  vosaltres  hi  heu 
 treballat, per tant gràcies. 

 Com  a  sector  necessitem  abordar  una  sèrie  de  reptes,  i  per  això  Coopera�ves 
 Agro-alimentàries  estem  desenvolupant  projectes  innovadors,  com  és  el  quadern  de 
 camp  digital  de  Coopera�ves  d'Espanya  que  hem  posat  a  la  disposició  de  totes  les 
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 Coopera�ves  i  Sat’s  sòcies  perquè  ajudin  al  seus  socis  a  abordar  els  reptes  que  ens 
 planteja  l'Estratègia  de  Biodiversitat  i  l'Estratègia  de  la  Granja  a  la  Taula.  Les 
 Organitzacions  de  productors,  Coopera�ves  i  SATs  som  part  de  la  solució  i  estem 
 convençuts  d'això.  També  ens  hem  proposat  prestar  serveis  a  les  explotacions  que  ho 
 vulguin de tramitació d’ajudes. 

 Acabem  una  legislatura  on  hem  par�cipat  de  manera  molt  ac�va  com  a  organització  en 
 l'elaboració  de  propostes  de  Govern,  algunes  de  recollides,  mentre  que  unes  altres 
 queden  encara  pendents.  Per  aquest  mo�u  hem  fet  arribar  a  tots  els  par�ts  polí�cs  que 
 concorren  a  les  eleccions  del  mes  de  maig  les  propostes  de  Coopera�ves 
 Agro-alimentàreis Illes Balears per als pròxims quatre anys. 

 El  Govern  que  resul�  trobarà  en  la  nostra  organització  un  agent  compromès  i  amb 
 moltes energies i ganes per a treballar a favor del sector agrari coopera�u. 
 Cal  con�nuar  treballant.  Ens  queda  molt  per  fer,  però  aquests  reptes  no  es  podran 
 aconseguir  sense  el  consens  del  sector  amb  les  administracions  i  el  clima  de  diàleg 
 constant  i  permanent  amb  les  organitzacions  agràries  i  Coopera�ves.  Desconec  el 
 compromís  de  la  resta  de  les  organitzacions,  però  l'administració  central  i  autonòmica 
 pot comptar amb el de Coopera�ves Agroalimentàries dels Illes Balears. 

 Us  presentem  la  Memòria  d’actuacions  de  l’any  2022,  que  recullen  les  actuacions  que 
 s’han  realitzat  i  que  es  responen  a  la  nostra  missió.  Agrair  a  cadascun  en  el  seu  àmbit, 
 des  dels  socis  i  sòcies,  les  coopera�ves  i  SAT’s,  juntament  amb  les  administracions  i  amb 
 les  persones  que  treballen  a  Coopera�ves  Agro-alimentàries  Illes  Balears  que  amb  el  seu 
 Consell  Rector  con�nuem  fent  equip  i  treballant  pel  sector  coopera�u  agroalimentari  de 
 les nostres illes. 

 Moltes gràcies. 

 Jerònima Bonafé Ramis, 
 presidenta Coopera�ves Agro-alimentàries Illes Balears 
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 MISSIÓ/VISIÓ/VALORS 

 El  sector  coopera�u  agroalimentari  de  les  Illes  Balears  s'està  veient  influït  per  una  sèrie 
 d'esdeveniments  que  provenen  tant  de  l'entorn  general  i  empresarial  en  el  qual  opera, 
 com  de  la  seva  pròpia  evolució  interna,  que  li  fan  situar-se  en  un  moment  especialment 
 estratègic de cara al futur. 

 Conscients  que  s'estan  produint  canvis  significa�us  en  el  sector  agroalimentari  i  en 
 l'entorn  empresarial  en  general,  i  que  aquesta  realitat  li  genera  una  sèrie  de  reptes  als 
 quals  cal  donar  resposta  en  els  pròxims  anys  amb  ac�tuds  de  proac�vitat  i  lideratge,  el 
 Consell  Rector  de  Coopera�ves  Agro-alimentàries  Illes  Balears  ha  vist  requereixo  obrir  un 
 procés de reflexió estratègica en l'horitzó temporal 2022-2027. 

 MISSIÓ.-  La  Unió  de  Coopera�ves  Agràries  de  Balears,  (  Coopera�ves  agro-alimentàries 
 Illes  Balears  )  és  l’organització  representa�va  del  Moviment  Coopera�u  Agrari  a  les  Illes 
 Balears  ,  representa  i  defensa  els  interessos  econòmics  i  socials  de  les  Coopera�ves  i 
 Societats  Agràries  de  Transformació  davant  qualsevol  organisme  públic  o  privat  ,  les 
 assessora  i  presta  serveis  encaminats  a  la  millora  de  la  ges�ó  de  les  coopera�ves  sòcies 
 i també als seus socis. 

 VISIÓ.-  Coopera�ves  Agro-alimentàries  serà  reconeguda  com  el  referent  de  màxim  rigor 
 en  la  defensa  i  impuls  de  les  polí�ques  agràries  de  les  Illes  per  a  les  coopera�ves,  els 
 seus socis i les altres ins�tucions vinculades al sector agrari. 

 VALORS.-  Els  valors  que  centren  les  actuacions  de  Coopera�ves  agro-alimentàries  són  la 
 unió,  cooperació,  la  transparència,  la  professionalitat,  el  compromís,  l’esforç,  la 
 proximitat i el futur. 

 Coopera�ves  agro-alimentàries  va  evolucionant  des  de  la  seva  cons�tució  a  l’any  1988, 
 adaptant-se  a  les  circumstàncies  que  envolten  el  sector  en  cada  moment  i  afrontant  els 
 seus reptes. 

 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. 

 Coopera�ves  Agro-alimentàries  es  va  cons�tuir  com  a  Unió  de  Coopera�ves  per  temps 
 indefinit.  Està  subjecte  a  les  disposicions  de  la  Llei  de  Coopera�ves  de  les  Illes  Balears 
 Llei  1/2003  de  20  de  març  i  als  seus  estatuts.  Està  domiciliada  C/  Guillem  Bujosa  Rosselló 
 1 A, 1º 2ª- 07320 Santa Maria del Camí. Mallorca - Illes Balears. 
 També  Coopera�ves  Agro-alimentàries  Illes  Balears  disposa  d’una  oficina  a  Menorca, 
 situada al Polígon Industrial de Llinaritx, Vial A, parcel·la 6-7, 07740 de Es Mercadal. 
 Coopera�ves Agro-alimentàries va inaugurar al gener 2022 la seva nova seu en el 
 polígon de Son Castelló de Santa María del Camí. Amb la compra en 2021 del local 
 adjacent i les obres realitzades es van estrenar despatxos per a Mallorca Rural, la DO Oli i 
 Oliva de Mallorca i per a IGP Ametlla de Mallorca. El canvi reforça la imatge de les 
 coopera�ves agroalimentàries. 
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 COOPERATIVES I SAT’s 

 Durant  aquest  exercici  s’han  produït  3  altes  a  l’en�tat:  Son  Jover  SAT,  Pagesos  de 
 Mallorca AIE i Son Cos S. Coop. 

 Actualment  tenim  36  sòcies:  Coopera�ves,  Societats  Agràries  de  Transformació  i  altres 
 �pus  d’en�tats  .  La  facturació  de  l’any  2022  ha  sigut  de  111.626.036,60  euros  i  el 
 número  de  persones  sòcies  de  les  coopera�ves  de  Illes  Balears  es  d’uns  7.789 
 aproximadament. 

 Coopera�ves, SAT’s i altres en�tats associades a Coopera�ves Agro-alimentàries IB 

 RAÓ SOCIAL  Nº DE SOCIS 
 Mallorca 
 SCL Agrícola i Ramadera de Petra  14 
 SCL Agrícola de Llucmajor  22 
 SCL Agrícola de Porreres  206 
 SCL Agrícola de Sant Joan  117 
 Alpira SCL Agrària  67 
 SCL Agrícola Murense  47 
 SCL Pagesa d’Inca  35 
 SCL Pagesa de Pollença  47 
 SCL Sant Bartomeu de Sóller  347 
 SCL Sant Salvador d’Artà  71 
 SCL Sa Malvasia de Banyalbufar  4 
 Vidauba S. Coop.  3 
 Coop. de Productors d’Aliments Ecològics (Ecoilla)  41 
 Coop. Agrícola d’Andratx  72 
 Illacamp SAT  15 
 Fruita Bona SAT  17 
 Camp Mallorquí SCL (2on grau)  15 
 Agromallorca SAT  5 
 Son Bora SAT  3 
 Productors Mallorquins de Fruits Secs  SAT  1.038 
 Bessoner, S. Coop  7 
 Tramuntana Viva Mallorca, S. Coop.  3 
 Noma S. Microop.  3 
 Son Jover SAT  4 
 Pagesos de Mallorca, AEI (Som Pagesos)  4 
 Son Cos S. Coop.  6 
 TOTAL  MALLORCA  2.213 



 Menorca 
 SCL Coopera�va Insular Ganadera de Menorca- COINGA  104 
 Coopera�va del Camp de Menorca  542 
 SCL Sant Mar�  120 
 SCL Sant Bartomeu  58 
 TOTAL MENORCA  824 

 Eivissa 
 SCL Sant Antoni d’Eivissa  2.421 
 Agroeïvissa S. Coop.  26 
 Societat Coop. Agrícola Santa Eulàlia  1.868 
 Coopera�va Ecofeixes  16 
 Ramadera Eivissenca S.Coop.  8 
 TOTAL EIVISSA  4.339 

 Formentera 

 Coopera�va del Camp de Formentera  413 

 Altes de nous socis a Coopera�ves 

 Les noves coopera�va que s'han inclòs enguany han estat SAT Son Jover, Pagesos de 
 Mallorca AIE (SOM PAGESOS) i Son Cos S. Coop. 
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 ORGANIGRAMA 

 Coopera�ves  Agro-alimentàries  Illes  Balears,  Unió  de  Coopera�ves  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 
 cons�tuïda  pels  representants  legals  de  les  en�tats  associades  i  els  membres  dels 
 Consells  Rectors  de  les  Coopera�ves  i  SAT’s  de  la  Unió  de  Coopera�ves  Agràries  de 
 Balears. 

 L’any  2022,  Coopera�ves  Agro-alimentàries  Illes  Balears  va  celebrar  el  4  de  maig  la  seva 
 Assemblea  General  Ordinària  a  la  seu  del  Consell  d'Eivissa,  amb  l'assistència  de  les 
 en�tats socies de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera. 

 El  sector  coopera�u  agroalimentari  d'Illes  Balears  s'està  veient  influït  per  una  sèrie 
 d'esdeveniments  que  provenen  tant  de  l'entorn  general  i  empresarial  en  el  qual  opera, 
 com de la seva pròpia evolució interna. 
 I  les  coopera�ves  i  SATS  s’adapten  a  aquestes  situacions,  fets  posen  de  manifest  que 
 segueixen  sent  un  model  d’empresa  resilient,  actualitzat  i  vigent  per  fer  front  als  reptes 
 que  té  el  sector.  Destacar  l’augment  d'un  18,8%  dels  volum  de  negocis  de  les 
 coopera�ves  i  SATS  sòcies,  fet  que  fa  que  Coopera�ves  Agroalimentaries  de  les  Illes 
 Balears  es  consolida  com  a  la  major  representant  del  sector  agroalimentari  de  les  illes, 
 amb  uns  valors  que  fan  que  represen�  el  49%  de  la  producció  final  agrària  de  les  Illes 
 Balears. 

 Durant  l'Assemblea  es  va  fer  balanç  de  les  actuacions  realitzades  per  Coopera�ves 
 Agro-alimentàries  Illes  Balears  durant  l’exercici  2021,  així  com  els  comptes  anuals  i  el 
 balanç de situació de l'en�tat. 
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 Després  de  l'Assemblea  es  va  celebrar  la  Jornada  “Les  Coopera�ves  enfront  de  la  nova 
 PAC:  oportunitats  i  estratègies”  par�nt  de  “La  influència  geopolí�ca  de  la  guerra 
 d'Ucraïna  dins  de  la  nova  PAC”  presentada  per  el  President  del  COPA  COGECA,  Ramón 
 Armengol,  una  nova  PAC  que  entrarà  en  vigor  en  2023  malgrat  la  situació  generada  per 
 la  guerra.  Posteriorment,  Gabriel  Trenzado  ,  Director  de  serveis  tècnics  de  Coopera�vas 
 Agro-alimentarias  España  va  parlar  sobre  “Les  coopera�ves  enfront  de  la  nova  PAC: 
 oportunitats  i  estratègies”.  I  per  finalitzar  Juan  Miguel  del  Real  ,  Director  Gerent  de 
 Coopera�ves  Agro-alimentàries  Cas�lla-la  Mancha  va  presentar  el  nou  “Pla  estratègic  del 
 Coopera�visme  dels  Illes  Balears”  document  fruit  de  la  reflexió  entre  els  representants 
 de  les  en�tats  amb  la  perspec�va  posada  amb  que  podem  fer  les  Coopera�ves  per  fer 
 front als nou reptes. 

 L'acte  va  ser  clausurat  per  la  Presidenta  del  Govern  Balear,  Francina  Armengol  també 
 per  la  Consellera  d’Agricultura  i  Pesca,  Mae  de  la  Concha;  el  Conseller  de  mobilitat  i 
 habitatge,  Josep  Marí  Ribas  ;  el  President  del  Consell  d’Eivissa,  Vicente  Marí  Torres; 
 Director  General  de  Promoció  Econòmica,  Emprenedoria  i  Economia  Social  i  Circular  del 
 Govern,  Manel  Porras  .  A  mès  del  President  de  Coopera�vas  Agro-alimentarias  España, 
 Ángel  Villafranca  i  la  Presidenta  de  Coopera�ves  Agro-alimentàries  Illes  Balears, 
 Jerònima  Bonafé  .  A  mès  van  par�cipar  el  Director  Territorial  de  Balears  en  GRUPO 
 CAJAMAR,  Jaume Julià  ; amb representants de les coopera�ves  i SATs sòcies. 
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 CONSELL RECTOR 

 El  Consell  Rector  és  l’òrgan  de  govern,  ges�ó  i  representació  de  Coopera�ves 
 agro-alimentàries  ,  així  que  estableix  les  directrius  generals  d’actuació  amb  subordinació 
 a  la  polí�ca  fixada  per  l’Assemblea  General  i  amb  subjecció  a  la  Llei.  Està  integrat  pels 
 presidents  o  representants  dels  membres  del  Consell  Rector  de  les  coopera�ves  i 
 en�tats sòcies. Els seus mandats són simultanis i per quatre anys. 

 Durant  l’any  2022  s’han  reunit  en  9  ocasions,  totes  elles  combinant  l’  essencialitat  dels 
 membres  i  par�cipació  mitjançant  videoconferència  a  través  de  la  plataforma  zoom. 
 Destacar  que  aquest  any  s’ha  fet  una  reunió  a  l’illa  de  Formentera.  Les  dades  han  estat 
 les següents: 
 27 de gener de 2022 
 2 de març de 2022 
 9 de març de 2022 
 7 d’abril de 2022 
 3 de juny de 2022 
 28  juliol de 2022 
 26 de setembre de 2022 
 24 i 25 d’octubre de 2022 
 2 de desembre de 2022 

 ❖  Consell Rector de la Unió de Coopera�ves Agro-alimentàries durant l’any  2022: 

 CÀRREC  NOM  EN REPRESENTACIÓ DE 

 PRESIDENTA  Jerònima Bonafé Ramis  Son Bora SAT 

 VICEPRESIDENT  San�ago Lafuente Mir  SCL COINGA 

 SECRETARI  Pere Joan Oliver Orell  SCL SANT BARTOMEU DE SÓLLER 

 TRESORERA  Margalida Seguí Villalonga  SON JOVER SAT 

 VOCALS 

 Josep Mayans Marí  SCL AGROEIVISSA 

 Marcos Ribas Torres  Coop. del Camp de Formentera 

 José Juan Fullana Barber  SCL SANT MARTÍ 

 Carlos Torres Florit  SA COOPERATIVA DEL CAMP de 
 MENORCA 

 Miquel Gual Pons  CAMP MALLORQUÍ SCL 

 Joan Mora Adrover  SCL AGRÍCOLA DE PORRERES 

 Isabel Mª Vicens Gelabert  AGROMALLORCA SAT 
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 Interventors de Coopera�ves Agro-alimentàries durant l’any 2022 

 L’òrgan  d’intervenció  és  l’encarregat  de  fiscalitzar  els  comptes  de  l’en�tat  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.  Formen  part  de 
 l'òrgan d’intervenció: 

 CÀRREC  NOM  EN REPRESENTACIÓ DE 

 INTERVENTOR 1  Mar� Solivellas Ferrer  COOPERATIVA PAGESA DE POLLENÇA 

 INTERVENTOR 2  Francesc Truyol Olives  COOP. SANT BARTOMEU DE 
 FERRERIES 

 INTERVENTOR 3  María Ribas Roig  COOP. AGRÌCOLA SANT ANTONI DE 
 PORTMANY 
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 CONSELLS SECTORIALS 

 Els  Consells  Sectorials  són  els  òrgans  de  ges�ó  i  representació  dels  sectors  d’ac�vitat  de 
 les  coopera�ves  agràries  i  ramaderes,  establint  les  directrius  generals  d’actuació 
 sectorial,  amb  subordinació  a  la  polí�ca  general  fixada  pels  Òrgans  socials  de 
 Coopera�ves  Agro-alimentàries.  Els  representants  par�cipen  també  a  les  reunions  de 
 les  Meses  Sectorials  convocades  per  la  Conselleria  d’Agricultura  del  Govern  de  les  illes 
 Balears. 
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 Consell sectorial 2022  Estructura  Càrrecs  Coopera�va 

 Llet i Productes Lac�s 
 Titular  San�ago Tadeo  SCL COINGA 

 Suplent  San�ago Lafuente  SCL COINGA 

 Fruites i Hortalisses 
 Titular  Isabel Vicens Gelabert  Agromallorca SAT 

 Suplent  José Mayans  Agroeivissa S. Coop. 

 Ecològic 
 Titular  Sonia Torres Bonet  Ecofeixes S. Coop. 

 Suplent  Margalida Torrelló  Ecoilla S. Coop. 

 Fruits Secs 

 Titular  Aldo Castelli  Camp Mallorquí SCL 

 Suplent  Alejandro Aristondo  Productors Mallorquins 
 Fruits Secs 

 Subministraments i Pinsos 
 Titular  Aldo Castelli  Camp Mallorquí SCL 

 Suplent  Antònia Bosch  Coop. Camp de Menorca 

 Fitosanitaris 
 Titular  Tomeu Company  Camp Mallorquí SCL 

 Suplent  Antònia Bosch  Coop. Camp de Menorca 

 Cul�us herbacis i cereals 
 Titular  Antònia Bosch  Coop. Camp de Menorca 

 Suplent  Gaspar Mas  Camp Mallorquí SCL 

 Oví 
 Titular  Mar� Solivellas  Coop. Pagesa Pollença 

 Suplent  Antoni Bonafé Ramis  Son Bora SAT 

 Patata 
 Titular  Joan Cantallops  Illacamp SAT 

 Suplent 

 Vi 
 Titular  Antoni Mora  Sa Malvasia  Banyalbufar 

 Suplent  Miquel Binimelis  Vidauba, S. Coop. L. 

 Oli d’Oliva  i oliva de taula 

 Titular  Miquel Gual  Coop Sant Bartomeu Soller 

 Suplent  Alejandro Aristondo  Productors Mallorquins 
 Fruits Secs 

 Carburants 
 Titular  Paco Úbeda Palma  Coop. Pagesa Pollença 

 Suplent  Xavier Conesa  Coop. Santa Eulàlia 
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 Par�cipació als consells sectorials de Coopera�vas Agro-alimentarias de España 

 Amb  l’objec�u  d’estar  al  corrent  de  la  norma�va  i  les  novetats  sectorials  a  nivell  Europeu 
 i  nacional,  els  representants  de  Coopera�ves  Agroalimentàries  de  les  Illes  Balears 
 par�cipen  dins  els  diferents  Consells  Sectorials  de  Coopera�vas  Agroalimentarias  de 
 España que es convoquen periòdicament. 

 Grups de treball: 

 En  el  si  de  la  nostra  organització  trobem  dos  grups  de  treball,  com  son  la  Comissió  de 
 Joves Coopera�vistes i la Comissió d’Igualtat. 

 RECURSOS HUMANS 

 A  Coopera�ves  Agro-alimentàries  durant  l’any  2022  ha  treballat  un  equip  format  per  8 
 persones  al  servei  de  les  coopera�ves  i  SAT’s,  realitzant  tasques  de  representació, 
 d’assessorament i serveis professionals. 

 A  l’oficina  de  Menorca  prestem  servei  pels  socis  coopera�vistes,  principalment  del 
 centre  de  l’Illa,  i  donam  suport  a  les  actuacions  tècniques,  les  assegurances  agràries  i 
 generals,  i  la  formació  desenvolupada  des  de  Coopera�ves  Agro-alimentàries  Illes 
 Balears. 

 Departament  Nom  Funció 

 Direcció i Tècnic  M.ª Francisca Parets 
 Amengual  Directora-Gerent 

 Econòmic financer  Maria Sansó Simón  Responsable del 
 departament 

 Igualtat, Formació i 
 Assegurances  Laura Sansó Simón  Responsable del 

 departament 

 Tècnica  Julia Lainez García  Tècnica 

 Tècnica  Marga Truyol Llambies  Tècnica i responsable 
 oficina Menorca 

 Comunicació  Irene Viseras Serrano  Cap de Premsa 

 Administració 
 Jaume Vallés Oliver (fins a 
 agost 2022) i Susana Pou 
 García 

 Administració 
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 REPRESENTACIÓ DE COOPERATIVES AGRO-ALIMENTÀRIES ILLES BALEARS DINS 
 COOPERATIVAS AGRO-ALIMENTARIAS ESPAÑA 

 Coopera�ves  Agro-alimentàries  Illes  Balears  està  integrada  dins  “Coopera�vas 
 Agro-alimentarias  de  España  (CAE)”  des  de  la  seva  cons�tució  a  l’any  1.989,  organització 
 fruit  d’un  procés  d’integració  de  dues  organitzacions  de  coopera�ves:  la  AECA  i  la  UCAE, 
 a la qual la nostra organització pertany des de la seva cons�tució  l’any 1988. 

 La  nostra  organització  forma  part  d’una  estructura  organitza�va  que  atén  a  les 
 necessitats  de  tot  el  col·lec�u  coopera�u,  començant  per  els  pagesos  i  ramaders,  que 
 son  la  nostra  raó  de  ser,  con�nuant  per  les  Coopera�ves  i  SAT’s,  empreses  que  formen 
 part de Coopera�ves Agro-alimentàries Illes Balears. 

 Coopera�vas  Agro-alimentarias  de  España  es  l’organització  representa�va  del 
 coopera�visme  agroalimentari  espanyol  a  l’estat  i  a  les  ins�tucions  europees.  La  formen 
 les  diferents  federacions  i  unions  de  coopera�ves  d’arreu  de  l’estat,  una  per  cada 
 comunitat  autònoma.  Aquest  engranatge  permet  aconseguir  una  major  eficiència  a 
 nivell  representa�u,  amb  l’objec�u  d'aconseguir  les  millors  condicions  possible  per  a  que 
 les  Coopera�ves  puguin  desenvolupar  la  seva  ac�vitat  empresarial,  convençuts  de  que 
 aquesta  és  la  millor  fórmula  per  millorar  la  renda  dels  agricultors  i  ramaders  i  millorar  la 
 seva qualitat de vida. 

 Coopera�vas  Agro-alimentarias  España  es  troba  representada  al  COGECA  (Comitè 
 General  de  la  Cooperació  Agrària),  organització  europea  de  les  Coopera�ves  Europees, 
 fet  que  li  permet  par�cipar  ac�vament  dins  les  ins�tucions  de  la  UE,  com  son  el  Comitè 
 Consul�u  i  Grups  permanents  que  té  establerts  la  Comissió  pel  desenvolupament  de  la 
 funció  consul�va  amb  els  agents  socioeconòmics  relacionats  amb  la  Polí�ca  Agrària 
 Comunitària i altres àmbits d’aplicació de la norma�va que afecta al sector. 

 ❖  Assemblea general Coopera�vas Agro-alimentària de España 

 Coopera�vas  Agro-alimentarias  de  España  va  celebrar  el  31  de  maig  la  seva  Assemblea 
 General  anual,  que  va  reunir  a  més  d'un  centenar  de  delegats  de  coopera�ves  de  tot  el 
 país  que  han  acompanyat  al  Consell  Rector  de  Coopera�ves  Agro-alimentàries  d'Espanya 
 per a fixar les directrius i definir el pla d'actuació de l'Organització per a l'any 2022. 
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 Coopera�ves  de  les  Illes  Balears  va  par�cipar  representada  per  la  Presidenta  de  l’en�tat  i 
 Secretària  del  Consell  Rector  de  Coopera�vas  Agro-alimentarias  de  España,  Jerònima 
 Bonafé Ramis, i la Directora Gerent, M. Francisca Parets Amengual. 

 L'acte  va  comptar  també  amb  la  presència  del  ministre  d'Agricultura,  Pesca  i 
 Alimentació,  Luis  Planas,  qui  va  destacar  el  paper  de  les  coopera�ves  en  el  medi  rural,  ja 
 que són empreses de l'economia social, dels agricultors i ramaders, i no es deslocalitzen. 

 El  president  de  Coopera�ves  Agro-alimentàries  d'Espanya,  Ángel  Villafranca,  va  destacar 
 que  les  coopera�ves  con�nuen  fixant  i  augmentant  l'ocupació  en  les  zones  rurals,  encara 
 en  anys  com  2020  marcat  per  la  pandèmia  COVID-19.  Segons  les  dades  de  l'Observatori 
 del  Coopera�visme  Agroalimentari  Espanyol  2021  (elaborat  amb  les  dades  de  l'exercici 
 2020),  les  coopera�ves  con�nuen  incrementant  l'ocupació,  un  +7,3%  respecte  a  l'exercici 
 precedent,  fins  a  aconseguir  un  total  de  120.000  persones  treballant  en  aquestes 
 empreses. 

 A  l’acte  de  clausura  es  va  fer  un  pe�t  homenatge  a  Agus�n  Herrero,  Director  General  e 
 Coopera�ves  Agroalimentaries  España,  que  en  el  Congrès  de  Coopera�ves  de  Toledo,  va 
 deixar  el  càrrec.  Destacar  la  seva  professionalitat,  capacitat  de  feina  i  anàlisis,  el  seu  caire 
 conciliador  i  capaç  de  treballar  per  el  consens,  que  ha  fet  forta  l'organització  i  la  situada 
 en un important referent dins el sector Español i Comunitari. 
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 També  7  de  setembre  de  2002  la  presidenta  i  la  directora  gerent  van  assis�r  a 
 l'Assemblea  General  Extraordinària  de  Coopera�vas  Agro-alimentarias  d'España,  os  va 
 procedir  a  la  renovació  de  càrrecs  de  l'en�tat  amb  reelecció  de  Ángel  Villafranca  com  a 
 president i Sra. Jerònima Bonafé Ramis com a Secretaria. 

 ❖  VIII Congreso de Coopera�vas Agro-alimentarias de España 

 Una  delegació  de  10  coopera�vistes  de  les  quatre  Illes  Balears  encapçalada  per  la 
 presidenta,  Jerònima  Bonafé  juntament  amb  Fernando  Fernández,  director  general 
 d'Agricultura,  Ramaderia  i  Desenvolupament  Rural;  Juan  Mari  Guasch,  director  insular 
 del  Medi  rural  i  Marí  del  Consell  d'Eivissa  i  Mª  Francisca  Parets,  directora  gerent  de 
 coopera�ves  Agro-alimentàries  Illes  Balears  van  asis�r  a  Toledo  al  VIII  Congreso  de 
 Coopera�vas  Agro-alimentarias  de  España,  que  va  tenir  lloc  els  dies  30  de  juny  i  1  de 
 juliol. 

 A  més  va  portar  una  representació  de  productes  de  les  Coopera�ves  Agro-alimentàries 
 de  les  illes,  presents  en  el  bodego  de  productes  coopera�us  de  la  resta  de  l’estat,  que  va 
 estar exposat durant el VIII Congrés de Coopera�ves Agro-alimentàries d'Espanya. 
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 ❖  Presidència i Consell Rector de Coopera�vas Agro-alimentarias España 

 Durant  l’any  2022,  la  presidenta  de  Coopera�ves  Agro-alimentàries  Illes  Balears, 
 Jerònima  Bonafé  Ramis  ,  ha  con�nuat  exercint  les  seves  funcions  com  a  Secretaria  del 
 Consell  Rector  de  l’en�tat  Coopera�vas  Agro-alimentarias  España  (CAE),  assis�nt 
 periòdicament  a  les  reunions  de  Presidència  i  del  Consell  Rector  que  es  celebren 
 mensualmente a Madrid. 

 A  la  vegada  que  par�cipa  a  jornades,  congressos  i  altres  esdeveniments  que  permeten 
 que  Coopera�ves  Agro-alimentàries  pugui  tenir  una  visió  totalment  al  dia  del  que  està 
 vivint  els  sectors  econòmics  i  socials  a  nivell  nacional.  Estem  dins  el  fòrum  en  el  que 
 s’estructuren  estratègies  per  proposar  a  l’administració  central,  i  línies  d’actuació  per 
 seguir donant suport al sector coopera�u. 

 Destacar  les  ges�ons  realitzades  a  través  d’aquesta  organització  davant  del  Ministre 
 d’Agricultura  per  tal  de  reconèixer  les  illes  Balears  com  a  territori  en  dificultats 
 específiques comparades amb altres territoris. 

 A  l’any  2022  el  Ministro  Luis  Planas  es  va  reunir  amb  el  Consell  Rector  de  Coopera�ves 
 Agro-alimentàries  d'Espanya  a  l'octubre  de  2022  on  va  sol·licitar  la  col·laboració  de 
 Coopera�ves  Agro-alimentàries  per  a  contribuir  a  la  divulgació  tècnica  del  Pla  Estratègic 
 de  la  PAC  entre  agricultors  i  ramaders.  També  en  dis�ntes  trobades  s’han  treballat 
 aspectes  relacionats  amb  les  mesures  a  adoptar  per  part  de  l'administració  per  a  pal·liar 
 les  conseqüències  de  la  guerra  de  Rússia  a  Ucraïna  i  els  efectes  que  té  sobre  els  preus 
 dels  aliments.  Els  problemes  de  disponibilitat  de  subministraments  i  costos  dels  inputs 
 agrícoles,  la  sequera  i  la  Polí�ca  Agrària  Comuna  (PAC),  així  com  les  clàusules  de 
 reciprocitat de productes de països tercers han estat altres dels assumptes tractats. 

 ❖  Càtedra de Coopera�vas Agro-alimentarias de España 

 La  Càtedra  de  Coopera�ves  Agroalimentàries  en  col·laboració  amb  Agrobank  i 
 Coopera�ves  Agro-alimentàries  Illes  Balears,  va  celebrar  el  7  d'octubre  la  jornada  anual 
 de  la  Càtedra  a  Palma,  acte  al  qual  van  assis�r  representants  de  totes  les  coopera�ves  i 
 organitzacions representa�ves de tot l’estat. 

 A  l’acte  hi  va  par�cipar  Coopera�ves  Agro-alimentàries  Illes  Balears  com  a  federació 
 anfitriona. 
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 Coopera�ves  Agro-alimentàries  Illes  Balears  va  par�cipar  en  la  Càtedra  de  Coopera�vas 
 Agro-alimentarias  de  España  celebrada  el  passat  7  de  juliol  de  2022,  la  seva  jornada 
 sobre  "Comunitats  Energè�ques  i  Coopera�ves  d’explotació  comunitària  de  la  terra".  En 
 aquesta  jornada  van  intervenir  diferents  ponents  del  sector  energè�c  i  representants  de 
 coopera�ves  que  van  exposar  les  seves  experiències  i  punts  de  vista  per  a  aconseguir 
 uns beneficis comuns. 

 Representació del Consejo de Gerentes de Coopera�vas Agro-alimentarias 

 En  la  clausura  hi  va  par�cipar  Mª  Francisca  Parets,  directora  gerent  de  Coopera�ves 
 Agro-alimentàries  Illes  Balears,  comentant  que  en  el  PIB  de  les  Illes  el  sector 
 agroalimentari  sol  representa  un  0,6%,  però  que  la  seva  rellevància  ha  de  mesurar-se  per 
 la  seva  aportació  al  medi  ambient.  Dins  la  sostenibilitat  ambiental  i  econòmica  les 
 comunitat  energè�ques  a  través  de  les  coopera�ves  i  l’organització  del  sector  amb 
 coopera�ves  d’explotació  comunitària  de  la  terra  son  eines  fonamentals  per  a  la 
 rentabilidad del sector. 

 ❖  Consejo de Gerentes de Coopera�vas Agro-alimentarias 

 Dins  els  òrgans  que  formen  part  de  Coopera�vas  Agro-alimentarias  España  es  troba  el 
 Consejo  de  Gerentes  que  està  cons�tuït  pels  Directors-Gerents  de  les  diferents  FUTs  i  la 
 Direcció  de  Coopera�ves  Agro-alimentàries.  És  un  òrgan  de  treball  i  de  decisió  en  aquells 
 temes  delegats  pel  Consell  Rector,  amb  funcions  d'avaluació,  posada  en  marxa  de 
 projectes  comuns  i  seguiment  de  la  seva  execució.  Es  reuneix  amb  caràcter  mensual.  Es 
 tracta  d’un  òrgan  de  consulta  i  assessorament  al  Consell  Rector  a  través  del  Director  de 
 Coopera�vas,  amb  funcions  d’anàlisi,  definició  i  elaboració  de  propostes  d’accions 
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 comuns d’interès general de l’organització. 

 La  Directora  Gerent,  M.  Francisca  Parets  forma  part  del  “Consejo  de  Gerentes  de 
 Coopera�vas  Agro-alimentarias  España”,  organisme  que  s’ha  reunit  amb  una 
 periodicitat  mensual.  Des  del  Consell  de  Gerent  s’ha  fet  seguiment  de  les  incidències 
 provocades  per  les  vagues  i  per  les  pujades  de  preus  dels  inputs,  aplicació  de  la  Llei  de  la 
 Cadena  Alimentaria,  Pla  estratègic  de  la  PAC,  Llei  de  residus,  modificació  de  la  llei  de 
 subvencions, quadern de camp digital entre d’altres. 

 Destacar  que  aquest  any  a  l’octubre,  el  Consell  de  Gerents  es  va  reunir  a  Mallorca  amb  la 
 par�cipació  de  tots  els  gerents  de  les  federacions  i  unions  autonòmiques  que  formen 
 part  de  Coopera�vas  agro  alimentarias  España.  Després  de  la  reunió  es  va  fer  una 
 despedida  al  Director  General  Agus�n  Herrero,  que  aquest  any  2022  va  deixar  el  càrrec 
 al front de l’organització nacional per jubilació. 

 ❖  Consejo Intersectorial de Coopera�vas Agro-alimentarias de España. 

 El  Consell  Intersectorial  està  integrat  pels  membres  del  Consell  Rector,  el  Gerents  de  les 
 Federacions  de  Coopera�ves  i  els  presidents  dels  Consells  Sectorials  i  té  com  a  funció 
 analitzar  la  polí�ca  sectorial  de  Coopera�ves  Agro-alimentàries,  facilitant  al  mateix 
 temps  la  comunicació  entre  el  Consell  Rector,  Directors  i  els  representants  sectorials. 
 Aquest Consell es reuneix prèvia convocatòria. 

 A  l’any  2022  coopera�ves  agro-alimentàries  de  les  Illes  Balears  ha  par�cipat  a  la  sessió 
 convocada  on  es  va  destacar  l’aplicació  de  la  nova  pac  dins  els  dis�nts  sectors  productors 
 i els territoris, sense deixar de banda les conseqüències de la guerra d'Ucraïna. 

 També  Coopera�ves  Agro-alimentàries  Illes  Balears  ha  anat  assis�nt  a  les  dis�ntes 
 reunions  i  par�cipar  a  varies  videoconferències  amb  tècnics  de  Coopera�vas 
 Agro-alimentarias  de  España  per  anar  posant  sobre  la  taula  els  dis�nts  acords  que 
 s’estan  plantejant  sobre  la  reforma  de  la  PAC  2023-2027,  i  a  través  de  la  nostra 
 organització  nacional  defensar  els  interessos  del  sector  de  les  nostres  illes,  sobretot 
 aspectes relacionats amb la insularitat. 
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 ❖  AMCAE 

 AMCAE  es  l'Associació  de  Dones  de  Coopera�ves  Agro-alimentàries  de  España.  La  seva 
 missió  principal  és  donar  visibilitat  a  les  dones  del  sector  agroalimentari  coopera�u  i 
 aconseguir  una  major  presència  i  par�cipació  de  les  agricultores  i  ramaderes  en  els 
 òrgans de decisió i direcció de les coopera�ves. 

 La  Presidenta  de  Coopera�ves  Agro-alimentàries  Illes  Balears,  Jerònima  Bonafé  Ramis, 
 ostenta  la  Presidencia  d’aquesta  associació,  liderant  i  par�cipant  en  tot  el  actes  i 
 esdeveniments  que  es  duen  a  terme  per  tot  el  territori  nacional.  A  més,  Jerònima,  va  ser 
 elegida  al  2021  com  a  Vicepresidenta  Segona  del  Grup  de  Treball  de  Dones  del 
 COPA-COGECA. 

 AMCAE  anualment  celebra  Jornada  de  Mujeres  Coopera�vas,  que  aquest  any  2022  es  va 
 celebrar  a  San�ago  de  Compostel·la  el  20  i  21  d’abril.  A  les  jornades  també  hi  va 
 par�cipar la tècnica de Igualdad, Laura Sansó. 

 També  Bonafé  va  par�cipar  en  unes  jornades  de  'Transferència  de  coneixements  i  bones 
 pràc�ques amb dones de coopera�ves de Suècia' al setembre de 2022. 

 Representant  a  Coopera�vas  Agro-alimentarias  España  i  AMCAE,  al  mes  de  juliol, 
 Jerònima  Bonafé  com  a  presidenta  AMCAE  juntament  amb  Gabriel  Trenzado,  director  de 
 Coopera�ves  Agro-alimentàries  d'Espanya  van  estar  present  a  la  presentació  del 
 “Diagnós�co de la Igualdad de Género en el Medio Rural”. 

 En  el  marc  del  IV  Premios  Mujer  AGRO  al  març  de  2022,  Jerònima  Bonafé  va  par�cipar 
 representant  a  Coopera�ves  Agro-alimentàries  d'Espanya  i  com  a  presidenta  de 
 l'Associació de Dones de Coopera�ves Agro-alimentàries de España. 



 ❖  Representació a Nivell Europeu: Comitè Assessor de la Comissió Europea  sobre 
 temes d'Igualtat d'Oportunitats 

 La  presidenta  de  AMCAE  Jerònima  Bonafé,  en  representació  de  la  COGECA,  les 
 coopera�ves  europees,  ha  par�cipat  en  el  Comitè  Assessor  de  la  Comissió  Europea 
 sobre  temes  d'Igualtat  d'Oportunitats  per  a  traslladar  la  importància  i  els  interessos  de 
 les  dones  de  coopera�ves  i  augmentar  la  seva  par�cipació  en  els  llocs  de  ges�ó  i 
 governança. 

 ❖  Representació a la confederació española de la economia social CEPES 

 En  la  30  Assemblea  General  de  CEPES,  la  Confederación  Empresarial  Española  de  la 
 Economía  Social,  va  renovar  els  càrrecs  de  les  vicepresidències  de  CEPES,  que  des  de 
 maig  2022  ocupen  Jerònima  Bonafé,  presidenta  de  Coopera�ves  Agro-alimentàries  Illes 
 Balears  i  representant  de  Coopera�ves  Agro-Alimentàries  Espanya  i  Leire  Muguerza  de 
 MONDRAGON  Corpora�on,  després  de  la  sor�da  de  José  Montes  i  Javier  Goinetxea. 
 Jeronima  Bonafè  ha  entrat  a  formar  part  en  la  Comissió  Permanent  del  Consell  Econòmic 
 i Social (CES), càrrec que ocuparà durant els pròxims dos anys. 

 ❖  Representació CES espanyol 
 Com  a  secretària  del  Consell  Rector  de  Coopera�vas  agro-alimentarias  de  España,  la 
 Presidenta  de  la  Unió  Sra.  Jerònima  Bonafé  Ramis  és  la  representant  de  CEPES  dins  el 
 CES  Español,  òrgan  de  consulta  on  es  troba  representat  les  organitzacions  sindicals  i 
 patronals,  i  assisteix  periòdicament  a  les  seves  reunions  dels  plens  i  grups  de  treball 
 que es celebren mensualment a Madrid. 
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 PERTE Agroalimentario 

 El  Consell  de  Ministres  va  aprovar  el  8  de  febrer  de  2022  el  Projecte  Estratègic  per  a  la 
 Recuperació  i  Transformació  Econòmica  (PERTE)  de  la  economia  social,  conjunt  de 
 mesures  per  a  reforçar  el  desenvolupament  de  la  cadena  agroalimentària  i  dotar-la  de 
 les  eines  necessàries  per  a  afrontar  els  reptes  mediambientals,  digitals,  socials  i 
 econòmics de la dècada vinent. 

 Presentació del PERTE Agroalimentario. A la primera foto, Jerónima Bonafé va estar amb la ministra 
 Yolanda Díaz i el presidente de la coopera�va COVAP, Ricardo Delgado 

 Per  aquest  mo�u  compta  amb  programes  ges�onats  per  diferents  ministeris  des 
 d'Agricultura  fins  a  Ciència  i  Innovació.  A  més,  donada  la  importància  del  sector 
 agroalimentari  en  el  medi  rural,  es  té  en  compte  la  contribució  al  repte  demogràfic  com 
 a objec�u transversal del projecte. 

 El projecte estratègic agroalimentari se centra en tres eixos d'actuació prioritaris: 

 1.  Paquet  de  suport  específic  per  a  la  indústria  agroalimentària,  amb  l'objec�u  de 
 millorar  els  seus  processos  de  producció,  vinculats  amb  la  seva  compe��vitat, 
 sostenibilitat i traçabilitat de la producció d'aliments. Dotació: 400 milions d'euros. 

 2.  Mesures  concretes  per  a  donar  suport  al  procés  d'adaptació  digital  i  que  s'estengui  a 
 tots  els  agents  que  formen  part  de  la  seva  cadena  de  valor  (agricultors  i  ramaders  i  les 
 seves  coopera�ves,  pe�tes  i  mitjanes  empreses  de  producció,  transformació  i 
 comercialització). Dotació: 454,35 milions d'euros. 

 3.  Mesures  específiques  de  suport  a  la  innovació  i  la  recerca  per  a  aconseguir  un  sector 
 agroalimentari compe��u en totes les baules. Dotació: 148,56 milions d'euros. 
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 02 Representació 
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 REPRESENTACIÓ I DEFENSA 

 ACTIVITAT INSTITUCIONAL 

 Coopera�ves  Agro-alimentàries  ha  man�ngut  la  seva  tasca  de  representació  i  defensa 
 dels  interessos  del  coopera�visme  davant  els  diferents  Organismes,  Ins�tucions 
 autonòmiques i davant altres interlocutors socials. 

 L‘en�tat  ha  dut  a  terme  una  tasca  permanent  de  representació  dels  interessos 
 coopera�us  amb  els  alts  representants  del  Govern,  començant  per  la  pròpia  Presidenta, 
 amb  qui  en  �ngut  ocasió  de  reunir-nos  amb  6  ocasions  per  dis�ntes  ques�ons,  ii 
 con�nuant amb les dis�ntes  Conselleries  del Govern  i amb els Consell Insulars. 

 En  tots  els  fòrums  en  els  que  hem  par�cipat,  es  realitza  una  defensa  d’un  model 
 coopera�u  agroalimentari  de  futur,  basat  en  la  seva  orientació  al  mercat,  de  major 
 dimensió  i  capacitat  compe��va,  recolzat  en  els  valors  de  la  unió  i  de  l’associació;  del 
 compromís  de  les  coopera�ves  amb  els  seus  socis,  les  seves  rendes,  el  seu  entorn,  el  seu 
 territori  i  la  seva  producció,  així  com  del  compromís  dels  socis  amb  els  objec�us, 
 estratègies  i  actuacions  d’unes  coopera�ves  que  han  d’estar  caracteritzades  per  una 
 ges�ó professional, eficaç, transparent i amb un elevat con�ngut social i è�c. 

 Coopera�ves  Agro-alimentàries  defensa  empreses  coopera�ves  que  projecten  una 
 imatge  d’estructures  empresarials  viables,  rendibles,  ben  ges�onades,  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  compe��ves,  per  la  qual  cosa  són 
 suports imprescindibles per a la viabilitat dels més importants sectors agroalimentaris. 

 ❖  Representació al Senat 

 Coopera�ves  Agro-alimentàries  Illes  Balears  ha  par�cipat  a  la  Comissió  permanent  de 
 Despoblació  i  Repte  Demogràfic  del  Senat,  celebrada  el  12  de  gener  de  2022,  defensant 
 el  paper  rellevant  del  sector  agroalimentari  de  Balears  i  la  necessitat  de  compensació 
 dels  seus  elevats  costos  de  producció  perquè  pugui  dur  a  terme  la  seva  ac�vitat  amb  les 
 mateixes  condicions  que  a  l'Espanya  peninsular.  Mª  Francisca  Parets,  directora  gerent 
 de  Coopera�ves  Agro-alimentàries  Illes  Balears  ha  par�cipat  en  la  ponència  d’estudi 
 sobre  la  insularitat,  creada  en  el  si  de  la  Cambra  Alta  de  representació  Territorial, 
 convidada  per  la  presidenta  de  la  Comissió  del  Senat  a  proposta  dels  senadors  de  les  Illes 
 Balears,  per  a  presentar  la  realitat  econòmica  del  sector  agroalimentari  de  Balears  i  la 
 seva situació. 
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 ❖  Parlament  de Illes Balears: Compareixença a la  Comissió d'Economia 

 Coopera�ves  Agro-alimentàries  va  par�cipar  Comissió  d'Economia  del  Parlament  d'Illes 
 Balears,  compareixença  enmarcada  dins  la  compareixença  de  les  organitzacions  agràries 
 i  coopera�ves  de  les  illes  Balears.  a  pe�ció  del  grup  parlamentari  Mes  per  Mallorca. 
 Jerònima  Bonafé  i  Mª  Francisca  Parets  varen  par�cipar  a  la  Comissió,  presentant 
 l'organització  representa�va,  a  les  en�tats  coopera�ves  is  Sat’s  sòcies,  el  seu  paper 
 rellevant  dins  el  sector  agroalimentari  de  les  illes  com  a  motors  de  la  qualitat  dels  seus 
 productes,  la  innovació  i  l'assessorament  als  seus  socis,  amb  valors  de  sostenibilitat  i  els 
 propis del moviment coopera�u,, sent el model vàlid per abordar els reptes de futur. 

 ❖  Parlament  de Illes Balears: Compareixença a la  Comissió de Turisme i Treball 

 Amb  mo�u  de  la  sol·licitud  de  Compareixença  a  la  Comissió  de  Turisme  i  treball  del 
 Parlament  de  les  Illes  Balears,  tramitada  per  part  de  Grup  Parlamentari  Socialista,  la 
 Federació  de  Coopera�ves  de  les  Illes  Balears,  encapçalada  per  la  Presidenta  de 
 Coopera�ves  agroalimentaries,  les  organitzacions  del  sector  varen  presentar  les  línies 
 bàsiques  en  les  quals  la  federació  ha  treballat  per  a  la  modificació  i  actualització  de  la  llei 
 de  Coopera�ves  i  la  necessitat  de  que  el  parlament  s’impliqui  amb  el  sector  complint 
 amb  allò  que  estableix  l’ar�cle  129,  apartat  2,  de  la  Cons�tució  Española  i  la  llei  de 
 coopera�ves de les illes Balears, a l’ar�cle 144 i 145. 
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 Una  representació  del  Consell  Rector  i  de  coopera�ves  i  en�tats  sòcies  va  acudir  el  31  de 
 maig  al  Parlament  amb  mo�u  de  l'aprovació  de  la  Llei  Turís�ca,  recollint  entre  altres 
 ar�cles  la  obligatorietat  dels  establiments  turís�cs  de  consumir  com  a  mínim  un  3%  de 
 productes locals. 

 ❖  Presidenta Govern de Illes Balears 

 La  Presidenta  del  Govern  de  les  Illes  Balears,  Francina  Armengol,  ha  rebut  durant  aquest 
 any en dis�ntes ocasions a la nostra organització. 

 El  27  de  gener  de  2022  es  va  dur  a  terme  una  Audiencia  per  a  presentar  els  nous 
 membres  que  formen  part  del  Consell  Rector.  A  la  reunió  hi  va  assis�r  la  Consellera  Sra 
 Mae de la Concha. 

 Coopera�ves  Agro-alimentàries  Illes  Balears  va  traslladar  a  la  presidenta  del  Govern  i  a  la 
 Consellera  d’Agricultura  la  preocupació  del  sector  en  vers  la  manca  de  recursos  per 
 cobrir  la  línia  d’ajudes  de  inversions  a  explotacions  i  li  va  demanar  un  esforç 
 pressupostari per poder cobrir les sol·licituds del agricultors professionals. 

 També  se  li  va  traslladar  que  al  Decret  llei  de  mesures  urgents  per  a  la  sostenibilidad  i 
 circularidad  del  turisme  de  les  illes  Balears,  i  dins  el  tràmit  de  convalidació 
 parlamentaria,  que  s'incorporen  com  a  factor  clau  de  sostenibilidad  medioambiental  la 
 obligatorietat de que el sector hoteler de consumir el producte local de les nostres illes. 

 En  una  tercera  trobada,  el  17  de  març,  amb  la  resta  d’organitzacions  del  sector, 
 Coopera�ves  Agro-alimentàries  va  reclama  a  la  presidenta  Francina  Armengol  mesures 
 per a fer front a la sequera i a la situació que es deriva de la guerra d'Ucraïna. 
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 Una  quarta  audiencia  va  ser  el  12  de  maig,  on  la  presidenta  i  la  directora  gerent  de 
 Coopera�ves  Agro-alimentàries  van  assis�r  i  par�cipar  amb  una  reunió  amb  la 
 presidenta  del  Govern,  el  Conseller  de  Model  Econòmic  Turisme  i  Treball,  la  Consellera 
 d’Agricultura  i  el  sector  agrari  per  a  parlar  de  les  propostes  recollides  a  la  modificació  de 
 la llei turís�ca. 

 Per  a  presentar  a  la  presidenta  del  govern  la  proposta  de  modificació  de  la  llei  de 
 coopera�ves,  el  3  d’octubre  la  presidenta  de  Coopera�ves  Agro-alimentàries  Illes  Balears 
 es  va  reunir  al  Consolat  de  la  Mar,  juntament  amb  la  Presidenta  d’UCTAIB,  amb  el 
 conseller  de  Model  Econòmic  Turisme  i  treball  i  el  director  general  de  Model  Econòmic, 
 Emprenedoria, Economia Social i circular. 

 El  Consell  de  Govern  va  aprovar  el  19  de  desembre  de  2022  el  text  del  projecte  de  llei  de 
 coopera�ves  de  les  Illes  Balears,  document  elaborat  per  les  dis�ntes  organitzacions  de 
 coopera�ves representades dins la Federació de Coopera�ves de les Illes Balears. 
 Aquest  nou  text  subs�tuirà  la  llei  anterior,  que  data  de  2003,  per  adaptar  la  norma�va  a 
 la  nova  realitat  social  i  econòmica  de  les  Illes,  així  com  per  actualitzar  con�nguts 
 legisla�us. 
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 ❖  CONSELLERIA D’AGRICULTURA, PESCA I ALIMENTACIÓ 

 Un  dels  actors  ins�tucionals  principals  per  la  nostra  tasca  de  representació  i  defensa 
 dels  interessos  del  coopera�visme  agroalimentari  i  dels  seus  socis,  agricultors  i 
 ramaders  de  les  illes  és  la  Conselleria  d’Agricultura,  Pesca  i  Alimentació  del  Govern  de 
 les Illes Balears. 

 Coopera�ves  agro-alimentàries  Illes  Balears  manté  una  comunicació  constant  i  directa 
 amb  la  Conselleria,  els  Directors  Generals  i  la  gerència  del  FOGAIBA  i  l’IRFAP  i  està 
 present a les taules sectorials de: 
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 ❖  Producte  ecològic:  La  técnica  de  coopera�ves,  Julia  Lainez  juntament  amb  la 
 Directora  han  par�cipat  en  la  Mesa  del  sector  ecològic  defensant  el  paper  de 
 les  coopera�ves  dins  el  sector.  Durant  aquest  any  2022  es  va  presentar  pla 
 estratègic  de  la  producció  agrària  ecològica  per  assolir  el  25%  de  la  SAU  el  2030 
 requisit que estableix la estrategia de la granja a la taula. 

 ❖  Fruits  Secs  :  Coopera�ves  agroalimentàries  Illes  Balears  i  representants  de  les 
 nostres  en�tats  sòcies  van  par�cipar  el  4  de  març  en  la  taula  de  la  fruita  seca  de 
 la  conselleria  d’Agricultura,  Pesca  i  Alimentació  on  es  pretenien  recabar 
 informació  sobre  els  resultats  del  primer  any  de  vigència  del  pla  de 
 reestructuració  del  sector  dedicat  al  cul�u  dels  ametllers  i  els  garrovers.  Aquest 
 grup  té  pendent  solucionar  la  falta  d’  agilitat  en  la  tramitació  del  les  ajudes  del 
 sector  han  retrasat  la  implantació  de  les  mesures  per  millorar  la  situació,  en 
 especial, del cul�u de l’ametller. 

 ❖  Vi  :  Aquesta  taula  es  va  reunir  el  darrer  mes  d’octubre  i  es  varen  presentar  les 
 noves  ajudes  en  inversions  pel  sector  vi�vinícola  i  es  va  revisar  la  situació  de 
 totes les actuacions previstes en aquest sector. 

 ❖  Cul�us  herbacis  :  especialment  afectats  per  la  situació  de  sequera,  aquest  grup 
 de  treball  ha  anat  proposant  mesures  per  millorar  la  situació  del  sector  i  la 
 Conselleria ha anat informant de la situació dels expedients d’ajudes. 

 ❖  Sector  lac�  :  PROVILAC  ha  suposat  un  esforç  de  diàleg  i  compromís  de  tots  els 
 actors  del  sector,  on  s’ar�culen  compromisos  des  de  productors  a  través  de  les 
 seves  organitzacions,  coopera�ves,  indústries  làc�es  a  través  de  l’Associació  de 
 Fabricants  i  Curadors  de  Formatge  i  la  mateixa  DOP  Formatge  de  Maó  Menorca, 
 juntament  amb  la  Conselleria  d’Agricultura  i  el  Consell  de  Menorca. 
 Coopera�ves  Agro-alimentàries  Illes  Balears  juntament  amb  les  seves  en�tats 
 sòcies  COINGA  i  Sa  Coopera�va  del  Camp  de  Menorca,  ha  par�cipat  ac�vament 
 a  més  de  5  reunions  de  seguiment  del  PROVILAC  signat  a  l’any  2022  i  a  més  ha 
 estat  treballant  ac�vament  per  aconseguir  la  signatura  d’un  nou  Provilac  a  l’any 
 2023.  També  hem  treballat  fent  propostes  a  la  Mesa  del  sector  de  Mallorca, 
 aportant  la  nostra  visió  de  la  importancia  de  la  cooperació  en  el  sector  per  fer 
 front  als  reptes  del  sector,  com  es  la  negociació  de  preus  i  la  compra  en  comú 
 de subministres. 

 ❖  Oli  :  Coopera�ves  agroalimentàries  par�cipa  juntament  amb  la  Coopera�va  de 
 Sant  Bartomeu  de  Sóller.  Aquest  grup  de  treball  ha  revisat  les  propostes 
 relacionades  amb  la  Nova  PAC  i  el  disseny  de  les  mesures  de  suport  al  sector  en 
 el nou marc del Pla estratègic de la PAC. 
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 ❖  Sector  apícola  :  Coopera�ves  Agro-alimentàries  van  par�cipar  a  la  reunió  de  la 
 cons�tució  de  la  taula  del  sector  apícola  d'Illes  Balears  convocada  per  la 
 Conselleria  d'Agricultura  i  varies  reuniones  de  aquesta  mesa  i  va  posar-se  a 
 disposició  dels  productors  de  mel  per  donar-lis  assessorament  tècnic  i  crear 
 coopera�ves apícoles. 

 ❖  Cul�us  hortofru�coles  :  L'organització  de  la  producció  en  el  sector 
 hortofru�cola  de  les  nostres  illes  a  través  de  les  organitzacions  de  productors, 
 coopera�ves  i  sat’s,  son  fonamentals  dins  les  estratègies  necessàries  per  del 
 sector: 
 - Planificació de produccions i plantacions 
 - Normes de producció 
 -Comercialització en comú 
 -Importància de la iden�ficació del producte com a producte de les Illes Balears 
 -Promoció del nostre producte 
 Coopera�ves ha anat realitzant aportacions amb aquest sen�t. 

 La  major  part  d’aquesta  ac�vitat  ha  sigut  amb  els  representants  de  la  Conselleria 
 d’Agricultura, Pesca i Alimentació. 

 Hem  de  destacar  la  tasca  que  com  a  Lobby  del  sector  coopera�u  s’ha  fet  davant 
 l’administració  fent  aportacions,  propostes  i  al·legacions  a  tots  els  document  norma�va 
 i  propostes  d’actuacions  en  benefici  del  sector.  Això  ha  implicat  una  ac�vitat  intensa 
 sectorialment parlant. 

 Al  mes  de  setembre  de  2022  la  Consellera  d’Agricultura  i  part  del  seu  equip  es  va  reunir 
 amb  el  Consell  Rector  de  Coopera�ves  per  abordar  la  situació  dels  dis�nts  temes,  entre 
 els quals es trobaren les intervencions sectorials del FEADER, 

 ❖  Direcció General d’Agricultura: 

 L’any  2022  ha  estat  un  any  clau  en  la  definició  de  la  nova  PAC,  així  com  dels  seus 
 pressupost,  i  de  la  norma�va  que  la  regularà,  a  la  qual  Coopera�ves  Agro-alimentàries  hi 
 ha  treballat  amb  tasques  d’estudi,  de  resums,  de  formació  i  divulgació,  fent  propostes 
 concretes  per  els  sectors  produc�us  i  defensant  la  posició  amb  la  par�cipació  a  jornades. 
 També  la  situació  generada  per  la  guerra  d'Ucraïna  ha  estat  un  element  important  de 
 propostes  i  defensa  de  tots  els  sectors,  encara  que  la  Conselleria  d’Agricultura  ha 
 prioritzat els sector ramader i el sector làc�c. 
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 Destacar  la  nostra  par�cipació  a  nivell  tècnic  i  polí�c  a  la  jornada  de  treball  de  PAC 
 celebrada  el  dia  10  de  març  de  2022  amb  el  Director  General  d’Agricultura  i  a  la  Jornada 
 de  presentació  de  les  intervencions  de  desenvolupament  rural  incloses  al  PEPAC  i  que  es 
 desplegaran  a  les  Illes  Balears  que  es  va  celebrar  el  28  de  setembre.  A  més, 
 Coopera�ves  Agro-alimentàries  va  poder  presentar  el  Pla  Estratègic  del  Coopera�visme 
 de  les  Illes  Balears  al  Director  General  d’Agricultura,  Ramaderia  i  Desenvolupament 
 Rural,  els  objec�us  i  accions  principals  del  pla  i  les  accions  a  dur  a  terme  per  part  de 
 l’administració pública. 

 L’objec�u  principal  de  Coopera�ves  agro-alimentàries  Illes  Balears  és  defensar  els 
 interessos  de  les  Coopera�ves  agràries  i  conseguir  línies  d’ajuda  específiques  per  les 
 empreses  de  l’economia  social  i  avantatges  per  les  coopera�ves  en  totes  les  actuacions 
 que dugui a terme la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació. 

 ❖  Direcció general de Polí�ques per a la Sobirania Alimentària 

 Coopera�ves  Agroalimentaries  de  les  Illes  Balears  ha  man�ngut  contacte  amb  el 
 director  general  de  Polí�ques  per  a  la  Sobirania  Alimentària,  Aram  Ortega  en  dis�ntes 
 ocasions. 

 L'aplicació  de  la  modificació  de  la  llei  de  cadena  alimentària,  així  com  reanudar  els 
 treballs  de  la  Mesa  del  Productes  local,  on  treballar  de  manera  conjunta  el  observatori 
 de  preus  i  avaluar  les  pujades  dels  productes,  la  definició  de  producte  local,  la  llei 
 turis�ca,  entre  d’altres,  han  estat  els  temes  proposats  per  treballar  amb  aquesta  Direcció 
 General. 

 En  aquest  sen�t,  Coopera�ves  ha  par�cipat  en  la  jornada  informa�va  de  la  llei  de 
 cadena  alimentària  organitzada  per  la  direcció  general  de  Polí�ques  per  a  la  Sobirania 
 Alimentària,  i  que  va  anar  a  càrrec  de  Sra.  Gema  Hernández,  de  la  Agencia  de 
 Información y Control Alimentarios (AICA). 
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 Coopera�ves  Agro-alimentàries  també  ha  par�cipat  amb  la  direcció  general  de 
 Polí�ques  per  a  la  Sobirania  Alimentària  en  grups  de  treball  de  promoció  del  producte 
 local  amb  diferents  DOP’s  e  IGP’s  com  una  reunió  organitzada  per  l’AETIB  i  la  Conselleria 
 d’Agricultura  per  recollir  propostes  per  un  projecte  de  promoció  amb  fons  europeus  Next 
 Genera�on. 

 No  obstant,  La  manca  d'avenços  en  la  definició  del  producte  local  i  la  manca  d’inicia�ves 
 d'aquesta  direcció  general  han  marcat  la  tendència  d'aquest  any,  on  l’ac�vitat  ha  sigut 
 baixa, i principalment centrada en la promoció del producte local. 

 ❖  Comunitats de regants 

 Un  dels  problemes  més  urgents  als  que  s'enfronta  el  sector  primari  és  la  falta  d’aigua  de 
 bona  qualitat  disponible  per  agricultura  i  ramaderia  i  la  disminució  de  l’ús  de  l’aigua. 
 Coopera�ves  Agro-alimentàries  Illes  Balears  dona  suport  a  les  comunitats  de  regants  de 
 Porreres  i  la  de  Formentera,  ja  que  darrere  d'aquestes  organitzacions  s’hi  troben  dues 
 coopera�ves  amb  un  projecte  produc�u  que  permetrà  la  seva  conversió  a  cul�us  en 
 regadiu.  El  passat  5  d’abril  de  2022  es  va  signar  un  conveni  amb  SEIASA  per  la  millora 
 d’ús d’aigües regenerades amb aquestes comunitats de regants. 

 ❖  CONSELLERIA DE MODEL ECONÒMIC, TURISME I TREBALL. 

 Amb  la  Direcció  General  de  Promoció  econòmica,  emprenedoria,  economia  social  i 
 circular  hem  con�nuat  treballant  per  dur  a  terme  les  actuacions  aprovades  en  el  Pla 
 director  de  l’economia  social.  La  definició  i  posada  en  marxa  de  les  polí�ques  de  suport 
 al  sector,  incidint  amb  importància  que  tenen  les  coopera�ves  dins  el  sector 
 agroalimentari. 

 En  maig  de  2022  varem  assis�r  i  par�cipar  al  Parlament  la  presidenta,  la  directora  gerent 
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 i Pere Joan Oliver  on van tener una reunió amb el conseller, Iago Negueruela i Vázquez. 

 El  22  de  juliol,  la  presidenta  Jerónima  Bonafé  i  Directora,  M.  Francisca  Parets  varen 
 par�cipar  en  la  reunió  del  Consell  d'Economia  Social  i  del  Coopera�visme  en  la  seu  de  la 
 Conselleria,  on  es  va  prendre  l’acord  de  modificar  la  llei  de  coopera�ves  i  presentar  les 
 línies bàsiques de la modificació. 

 Coopera�ves  també  ha  man�ngut  diverses  reunions  amb  el  DG  Treball,  Manel  Porras  per 
 parlar dels futures línies d'ajudes per a les coopera�ves. 

 ❖  CONSELLERIA MEDI AMBIENT 

 Des  de  fa  anys  Coopera�ves  agro-alimentàries  Illes  Balears  a  tots  els  òrgans  hidrològics  i 
 mediambientals  on  és  present,  com  la  Mesa  de  l’Aigua  o  el  Comitè  de  seguiment  del  Pla 
 Hidrològic,  defensa  que  l’origen  real  de  la  presència  de  nitrats  als  aqüífers  els  darreres 
 anys no és culpa del sector agrari. 

 Coopera�ves  Agro-alimentàries  Illes  Balears  va  expressar  el  seu  malestar  perquè  el  Pla 
 Hidrològic  dels  Illes  Balears  (PHIB)  elaborat  no  hagi  �ngut  en  compte  la  importància  del 
 sector agrari com a sector estratègic que és i hauria de con�nuar sent a Illes Balears. 
 És  una  reivindicació  històrica  del  sector  primari  dels  Illes  Balears  millorar  la  dotació 
 hídrica  de  la  producció  agrària,  controlant  millor  el  seu  ús  i  augmentant  l’eficiència.  Per 
 això,  plantejar  un  Pla  Hidrològic  que  no  permet  fer  front  als  reptes  que  té  el  sector,  en  un 
 context de canvi climà�c, suposa posar en escac la sostenibilitat econòmica del sector. 

 Des  de  Coopera�ves  Agro-alimentàries  Illes  Balears  demanem  que  es  prioritzin  les 
 inversions  i  accions  que  perme�n  que  l’agricultura  i  la  ramaderia  pugui  gaudir  d’aigua 
 suficient  i  de  qualitat  per  als  seus  cul�us.  A  més,  ens  trobem  amb  una  administració 
 hidràulica  que  no  posa  mesures  per  a  reduir  les  fugides  d’aigua  en  les  xarxes  urbanes,  fet 
 que  limita  després  l’aigua  disponible  per  al  sector,  donada  la  baixa  eficiència  d’algunes 
 infraestructures hídriques. 
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 Coopera�ves  ha  presentat  al·legacions  al  decret  de  zones  vulnerables  per  a  la 
 contaminació  nitrats  en  aquest  sen�t,  defensant  davant  la  Conselleria  que  no  té  sen�t 
 establir  mesures  per  limitar  la  contaminació  de  nitrats  al  sector  agrari,  quan  aquest  no  es 
 el  responsable  de  la  contaminació  i  els  esforços  que  suposaran  les  mesures  no  tenen 
 efectes  directes  sobre  la  concentració  de  nitrats  als  aqüífers  en  la  nostra  situació 
 agroclimà�ca. 

 Fer  realitat  l’accés  dels  sector  agrari  a  les  aigües  regenerades  i  agilitzar  els  terminis  per 
 posar  a  disposició  del  sector  les  autoritzacions  de  pous.  Amb  aquest  sen�t  hem 
 par�cipat  en  diverses  reunions  amb  la  D.G.  de  Recursos  hídrics  per  impulsar  la  tramitació 
 de les concessions. 

 Des  de  Coopera�ves  seguim  reivindicant  que  el  Pla  Hidrològic  de  les  Illes  Balears  reculli 
 una  priorització  real  per  a  la  u�lització  de  les  aigües  subterrànies  i  aigües  residuals  de 
 qualitat per al sector agrari. 

 ❖  Conselleria de Transició Energè�ca, Sectors Produc�us i Memòria Democrà�ca 

 La  presidenta  i  la  directora  gerent  van  par�cipar  el  passat  14  de  gener  en  una  reunió 
 amb  el  Director  General  de  Comerç  del  Govern  dels  Illes  Balears,  Miguel  José  Piñol  Alda 
 amb  mo�u  d'una  línia  d'ajudes  per  al  comerç,  aconseguint  que  les  ajudes  publicades  per 
 el  sector  del  comerç  s'adapten  a  les  coopera�ves  i  que  aquestes  en  poguessin  ser 
 beneficiades. 

 També  a  Coopera�ves  hem  treballat  amb  la  D.  G.  d’Energia  i  Canvi  Climà�c,  el  Sr.  Josep 
 Malagrava,  presentar-li  un  estudi  amb  les  necessitats  de  les  coopera�ves  amb  l'objec�u 
 d'aconseguir una subvenció per a les coopera�ves en matèria energè�ca. 

 Destacar  que  aquest  any  hem  aconseguit  que  a  la  publicació  de  les  ajudes  per  les 
 comunitats  energè�ques,  les  coopera�ves  agràries  fossin  considerades  com  a  tal,  i  per 
 tant beneficiàries de les línies d’ajuda. 

 ❖  CONSELL DE MALLORCA 

 Amb  mo�u  de  la  invasió  de  Rusia  a  Ucrania  i  les  conseqüències  de  la  mateixa  per  el 
 sector  agrari,  Coopera�ves  agroalimentaries  i  una  representació  de  les  en�tats  sòcies  es 
 va  reunir  amb  la  Presidenta  del  Consell  de  Mallorca,  Sra  Catalina  Cladera,  per  abordar  les 
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 possibles  mesures  que  podia  posar  en  marxa  des  del  Consell.  Jerònima  Bonafé  i  Mª 
 Francisca  Parets  en  el  trasncurs  de  la  reunió  es  varen  debatres  sobre  les  ajudes  a  les 
 coopera�ves per a l'adequació de les seves bo�gues. 

 Coopera�ves  Agro-alimentàries  Illes  Balears  ha  par�cipat  en  dis�ntes  reunions  al  el 
 Conseller  de  Promoció  Econòmica,  Artesania,  i  Desenvolupament  Local  del  Consell  de 
 Mallorca,  Jaume  Alzamora,  i  el  seu  Director  General  per  la  posada  en  marxa  i  definició 
 de  les  ajudes  que  es  varen  convocar  per  les  Coopera�ves  de  Mallorca,  així  com  per 
 fomentar  el  producte  local  per  a  les  dis�ntes  línies  d’ajudes  per  a  la  promoció  econòmica 
 dels sectors produc�us de Mallorca i per la seva difusió. 

 També  s’ha  donat  suport  a  les  en�tats  sòcies  per  la  jus�ficació  de  la  campanya  dels 
 cistelles  que  es  van  oferir  durant  tot  2022  en  les  coopera�ves  i  altres  comerços  associats 
 de Mallorca. 

 Coopera�ves  Agro-alimentàries  Illes  Balears  va  signar  el  20  de  maig  a  Raixa  el  manifest 
 «Tanca  el  cercle»  del  Consell  de  Mallorca  juntament  amb  altres  en�tats,  manifest  que 
 suposa  el  pla  estratègic  per  transformar  la  matèria  orgànica  de  l’illa  en  compost,  gràcies 
 a  la  construcció  de  plantes  de  compostatge.  A  l’acte,  celebrat  a  la  finca  pública  de  Raixa, 
 també  hi  ha  assis�t  el  director  insular  de  Residus,  Juan  Carrasco.  Mª  Francisca  Parets,  la 
 directora  gerent  va  ser  l'encarregat  de  signar  el  manifest  per  part  de  Coopera�ves 
 Agro-alimentàries. 
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 Coopera�ves  ha  estat  present  als  acte  de  commemoració  dels  10  anys  de  que  la  UNESCO 
 califiques la Serra de Tramuntana patrimoni de la humanitat. 

 ❖  Consell de Formentera. 

 El  Consell  Rector  de  Coopera�ves  Agro-alimentàries  Illes  Balears  va  ser  rebut  per  la 
 presidenta  del  Consell  de  Formentera  i  el  Conseller  del  sector  primari  amb  mo�u  de  la 
 visita  a  Formentera  l’octubre  de  2025.  En  el  transcurs  de  la  reunió  es  varen  tractar  temes 
 relacionat  amb  la  dificultat  de  realitzar  l’ac�vitat  agrària  a  l’illa,  i  la  necessitat  d’adaptar 
 les normes subsidiàries a la llei agraria. 

 ❖  Consell d’Eivissa 

 El  2  de  febrer  de  2022  Coopera�ves  Agro-alimentàries  va  impar�r  una  jornada  de 
 formació  coopera�va  als  joves  agricultors  de  l'illa  d’Eivissa  i  a  socis  de  Coopera�ves 
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 d'Eivissa,  aquest  grup  va  viatjar  seguidament  a  Murcia  en  un  viatge  forma�u  de  tres  dies 
 de  durada,  a  on  varen  visitar  varies  coopera�ves  i  un  centre  experimental  del  sector  de 
 fruites  i  hortalisses  de  la  regió  de  Murcia.  El  programa  va  ser  subvencionat  per  el  Consell 
 d’Eivissa i coordinat per la nostra en�tat. 

 En  novembre  de  2022  una  delegació  de  les  coopera�ves  agràries  i  ramaderes  d’Eivissa 
 visita explotacions italianes d’Emilia Romagna organitzat pel Consell Insular d’Eivissa. 

 ❖  CES: Consell Econòmic i social Illes Balears. 

 Coopera�ves  Agroalimentaries  ha  estat  representada  a  les  dis�ntes  reunions  de  grup 
 d'expert  del  CES  per  adaptar  l’agenda  horitzó  2020-2030  a  la  nova  realitat  a  través  de  la 
 seva  Directora.  L'objec�u  es  traslladar  a  les  organitzacions  que  formen  part  de  les 
 organitzacions  empresarials  i  sindicats  la  importancia  del  sector  agrari  com  a  productor 
 d'aliments  i  la  soberania  alimentaria,  així  com  la  necessitat  de  prendre  indicadors 
 econòmics del sector per quan�ficar i abordar el canvi de model produc�u. 

 El  28  de  març,  la  directora  gerent  de  Coopera�ves  Mª  Francisca  Parets  va  assis�r  a  la 
 Comissió  d'Experts  del  CES  per  a  parlar  de  l'estratègia  2020-2030  elaborada  pel  CES,  i  a 
 l’octubre  la  presidenta  i  la  directora  gerent  de  Coopera�ves  Agro-alimentàries  van  a 
 par�cipar a una reunió de presentació de la Memòria del CES de les Illes Balears. 
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 ❖  Ajuntament de Palma 

 Coopera�ves Agro-alimentàries Illes Balears  juntament  amb l'Ajuntament de Palma, el 
 Govern dels Illes Balears i la conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació, han signat el 
 protocol general d'actuació per a l'impuls del Parc Agrari de Palma. A més, de la 
 Universitat de les Illes Balears (UIB), els organitzacions professionals agràries (ASAJA, Va 
 unir Uniò de Pagesos i UPA-AIA Balears), la Associación de Producció Agrària Ecològica 
 de Mallorca (APAEMA) i les comunitats de regants Sèquia de Baster i la del Pla de Sant 
 Jordi, Son Ferriol i Casa Blanca. La signatura del protocol ha �ngut lloc en la bassa de Ca 
 Guidet, a Son Ferriol. 

 El protocol d'actuació del Parc Agrari de Palma estableix les bases que han de fer 
 possible la seva creació.  L'objec�u del parc és conver�r  la zona rús�ca de Palma en un 
 espai de referència de l'agricultura periurbana de Mallorca per a recuperar i 
 augmentar l'ac�vitat agrària a la ciutat, protegir les zones agrícoles  i que el que es 
 produeixi contribueixi a la sobirania alimentària i reverteixi en benefici de la població. A 
 la vegada és, també, una eina per a la lluita contra el canvi climà�c. 

 A més, al llarg de 2022 se van celebrar diverses reunions sobre el Parc Agrari de Palma. 

 ❖  La presidenta va assis�r a una reunió amb la Regidora de Turisme, Sanitat i 
 Consum del Ajuntament de Palma, Elena Navarro i amb el Gerent de la Fundació Turisme 
 365 per temes relacionats amb la promoció del producte local al Municipi. 
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 ❖  Universitat de les Illes Balears 

 La  presidenta  i  la  directora  gerent  amb  representantes  de  les  coopera�ves  de 
 Coopera�ves  Agro-alimentàries  Illes  Balears  s'han  reunit  amb  representants  del 
 departament  de  química  aplicada  de  la  UIB  en  temes  d’Innovació  en  processos  i 
 productes. 

 Assis�m  i  par�cipem  en  una  reunió  amb  el  director  del  Ins�tuto  de  inves�gaciones 
 Agroambientales  y  de  Economía  del  Agua  INAGEA-UIB,  José  Escalona  per  a  la 
 presentació  d'ajudes  d'innovació  que  el  Govern  dona  a  les  empreses  que  contrac�n  la 
 UIB per a poder-l'hi traslladar a les nostres en�tats sòcies. 

 ❖  Mallorca Rural 

 La  Presidenta  ha  par�cipat  a  les  juntes  Rectores  de  l’associació  Mallorca  Rural,  que 
 ges�ones  els  fons  LEADER  de  Mallorca  i  la  Directora  ha  par�cipat  com  a  membre  de  la 
 comissió avaluadora de projectes Leader de les dis�ntes convocatòries. 

 El Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, segons l'ar�cle 78 de l'Estatut 
 d'Autonomia, està definit com "l'òrgan col·legiat de par�cipació, estudi, deliberació, 
 assessorament i proposta en matèria econòmica i social". La Comissió Permanent, de la 
 qual Bonafé forma part, és l'òrgan de suport al Ple. 
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 ALTRES ACTES DE REPRESENTACIÓ 

 Coopera�ves  Agro-alimentàries  Illes  Balears,  tant  representants  del  nostre  consell 
 Rector  com  una  representació  de  coopera�ves  han  par�cipat  en  dis�ntes  reunions, 
 jornades  i  esdeveniments  i  ha  �ngut  presència  en  diferents  programes  de  televisió  i 
 ràdio durant l'any 2022. 

 ❖  Par�cipació manifestació 20 M 

 La  nostra  presidenta,  Jerònima  Bonafé  juntament  amb  una  representació  de  socis 
 d'en�tats  de  Balears  van  par�cipar  en  la  manifestació  del  món  rural  que  se  celebrarà  a 
 Madrid  diumenge  que  ve  20  de  març.  El  20  M  Rural  va  reunir  sectors  com  el  de 
 l'agricultura,  la  ramaderia,  la  caça,  la  pesca  i  molts  altres  relacionats  amb  el  món  rural, 
 però  també  a  molts  altres  afectats  per  les  polí�ques  de  les  diferents  administracions 
 autonòmiques, govern central i les ins�tucions comunitàries (UE). 

 ❖  Visita a las coopera�ves d’Eivissa 

 Coopera�ves  Agro-alimentàries  Illes  Balears  va  realitzar  una  visita  a  les  coopera�ves 
 sòcies  d'Eivissa  el  passat  gener  de  2022.  El  obje�u  era  recollir  les  seves  necessitats  i 
 conèixer els seus nous projectes. 
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 ❖  També  Coopera�ves  Agro-alimentàries  va  par�cipar  el  20  de  gener  en  la 
 inauguració  de  la  la  primera  bo�ga  a  Eivissa  100%  ecològica  de  producte  coopera�u.  La 
 coopera�va  eivissenca  Ecofeixes  es  va  fundar  en  2013  per  la  inicia�va  de  14  agricultors 
 i agricultores de producte ecològic d’Eivissa. 

 ❖  Jerónima  Bonafé  va  par�cipar  el  24  de  març  a  la  apertura  del  nou  local  en  el 
 Mercat Nou d’Eivissa de la nova coopera�va ramadera d'Eivissa Carn&Coop. 

 ❖  Pla  estratègic  del  Coopera�visme  de  les  illes  Balears:  El  25  d’abril  la  presidenta  i 
 la  directora  gerent  juntament  amb  membres  de  les  coopera�ves  van  assis�r  i  van 
 par�cipar  a  una  reunió  amb  l’equip  de  SIG  Cas�lla  la  Mancha  per  debatre  l’esborrany  del 
 Pla estratègic del Sector Coopera�u de les Illes Balears. 
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 ❖  Coopera�va d’Inca, 40 anniversari 
 Una  representació  de  Coopera�ves  Agro-alimentàries  Illes  Balears  juntament  amb  socis 
 d'altres  en�tats  sòcies  van  par�cipar  en  els  actes  commemora�us  del  40  aniversari  de  la 
 Coopera�va Agrícola d'Inca el passat 29 d'abril. 

 ❖  Difusió del producte local Coopera�u als estudiants de F.P. 
 Coopera�ves  Agro-alimentàries  Illes  Balears  va  par�cipar  el  13  d’abril  en  una  sesión  en  el 
 CIFP  Francesc  de  Borja  Moll  amb  el  cicle  forma�u  de  nutrició,  emmarcat  dins  la  setmana 
 que  celebra  aquest  ins�tut  sobre  sostenibilitat.  Vint  alumnes  del  curs  de  Formació 
 Professional  del  cicle  de  dietè�ca  (grau  superior)  han  par�cipat  en  la  sessió 
 “Coopera�ves  i  sobirania  alimentària”  que  ha  impar�t  Mª  Francisca  Parets,  directora 
 gerent de Coopera�ves Agro-alimentàries Illes Balears. 
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 En  el  transcurs  de  la  sessió,  Parets  va  explicar  què  és  una  coopera�va  agroalimentària, 
 així  com  el  paper  de  les  coopera�ves  en  el  món,  el  producte  local  mostrant  casos  d’èxit 
 de  coopera�ves  i  SATs  agroalimentàries  de  Balears.  Així  mateix,  se’ls  va  comptar  als 
 estudiants  sobre  el  nou  projecte  europeu  PLOUTOS,  emmarcat  en  els  fons  H2020  en  el 
 qual estem immersos en Coopera�ves Agro-alimentàries Illes Balears. 

 ❖  PREMI SIGFITO COOPERATIVA SANT MARTÍ: 

 L’empresa  que  coordina  el  Sistema  de  Recollida  d’Envasos  de  fer�litzants  i  fitosanitaris 
 durant  l’any  2022  ha  reconegut  el  punt  de  recollida  que  més  han  reciclat  en  2021  va  ser 
 la  coopera�va  Agrícola  Sant  Mar�  situada  en  el  municipi  des  Mercadal.  Aquest 
 reconeixement  suposa  reforçar  el  compromis  de  les  coopera�ves  amb  el  medi  ambient  i 
 reconeixer-les  com  aquelles  empreses  que  més  conscienciades  estan  amb  el  medi 
 ambient. 

 El  Conseller  de  Medi  Ambient  del  Govern  de  Balears,  Miquel  Mir;  acompanyat  de  la 
 Consellera  d’Agricultura,  Mae  de  la  Concha  juntament  amb  la  presidenta  de 
 Coopera�ves  Agro-alimentàries  Illes  Balears,  Jerònima  Bonafé  van  visitar  el  punt  de 
 recollida  i  van  lliurar  del  guardó  al  president  de  la  coopera�va  Joan  Fullana.  L’en�tat  amb 
 més de 60 anys d’an�guitat porta col·laborant amb SIGFITO des de 2005. 

 ❖  PARTICIPACIÓ FORO SER AGRO 
 Coopera�ves  Agro-alimentàries  Illes  Balears  va  par�cipar  el  passat  mes  de  juliol  de  2022 
 en  el  FÒRUM  SER  AGRO  celebrat  en  el  Museu  del  Calçat,  a  Inca.  Jerònima  Bonafé, 
 presidenta  de  Coopera�ves  Agro-alimentàries  Illes  Balears,  va  realitzar  la  ponència 
 d’obertura  del  fòrum  �tulada  “La  força  del  coopera�visme  balear”  on  va  a  explicar  que 
 és  Coopera�ves  Agro-alimentàries  Illes  Balears.  Així  mateix,  va  posar  el  focus  en  la 
 importància de l’ac�vitat agrària econòmicament sostenible. 
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 ❖  Presentació a la societat de SOM PAGESOS: 

 La  presidenta  de  Coopera�ves  Agro-alimentàries  Illes  Balears,  Jerónima  Bonafé  i  la 
 Directora  M.  Francisca  Parets  varen  assis�r  el  11  de  juliol  a  la  presentació  de  la 
 campanya  de  "Som  Pagesos  vol  dir  mallorquí",  en�tat  cons�tuïda  per  Agromallorca  SAT, 
 Terracor  SAT,  Agroilla  SAT  i  Es  Merca,  amb  l’objec�u  d’aconseguir  un  reconeixement  dels 
 productes hortofru�coles de Mallorca que produeixen a través de la cooperació. 

 Durant  aquest  any  2022  l’en�tat  Som  Pagesos  s’ha  fet  sòcia  de  Coopera�ves 
 Agroalimentaries Illes  Balears. 

 ❖  Presentació NOMA S. Coop. 
 Coopera�ves  Agro-alimentàries  Illes  Balears  par�cipa  en  la  presentació  dels  nous 
 productes  de  la  microcoopera�va  Noma.  El  16  de  setembre  se  va  presentar  la  marca 
 CANEM  per  a  començar  a  comercialitzar  productes  cosmè�cs  d'ús  tòpic  bucal  basats  en 
 CBD procedent de les plantes de Noma S.Microcoop. 
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 ❖  La  nostra  presidenta  ha  par�cipat  en  el  lliurament  del  guardó  Consell  Regulador 
 de  la  DO  Oli  de  Mallorca  a  Gaspar  Barceló  com  "Tafoner  Major  2022".  Barceló  ha  estat 
 treballador  de  la  Coopera�va  Agrícola  Sant  Bartomeu  de  Sóller  donis  de  l'any  1991,  és 
 una persona clau en la recuperació de l'ac�vitat de la tafona de la coopera�va. 

 ❖  La  directora  gerent  va  asis�r  el  31  d’octubre  a  la  presentació  de  l’estudi 
 d’inves�gació del origen dels nitrats al sòl de les Illes Balears. 

 49 



 FEDERACIÓ DE  COOPERATIVES  DE LES ILLES BALEARS 

 La  Federació  es  l’òrgan  representa�u  i  d’interlocució  del  conjunt  del  coopera�visme  de 
 les  Illes  Balears  i  que  dona  cohesió  a  la  diversitat  del  món  coopera�u.  Les  seves  prioritats 
 son  les  de  divulgar  els  principis  coopera�us,  defensar  els  interessos  del  coopera�visme  i 
 promocionar  projectes  d’interès  comú  per  el  nostre  sector,  d’acord  amb  els  principis 
 coopera�us de l’Aliança Coopera�va Internacional. 

 La  Federació  està  formada  per  les  Coopera�ves  Agro-alimentàries  Illes  Balears,  la  Unió 
 de  Coopera�ves  de  treball  Associat  (UCTAIB),  i  la  Coopera�va  de  Consum  Sant  Crispin, 
 amb  l’objec�u de incorporar tot el teixit empresarial coopera�u de les Illes Balears. 

 Aquest  any  2022,  a  la  seva  Assemblea  General  Extraordinària  de  dia  28  de  febrer  es  van 
 renovar  els  càrrecs  del  Consell  Rector  i  Jerònima  Bonafé  va  ser  nomenada  presidenta  de 
 la Federació. 

 El  8  d’octubre  de  2022  Federació  de  Coopera�ves  dels  Illes  Balears  va  celebrar  un  acte 
 commemora�u  del  seu  10è  aniversari  i  del  día  Mundial  del  Coopera�visme  al  Castell  de 
 Bellver.  En  el  transcurs  de  l’acte,  amb  la  presència  de  convidats  de  tota  la  societat  civil  i 
 polí�ca,  així  com  els  socis  coopera�vistes,  es  va  presentar  la  proposta  de  modificació  de 
 la  llei  de  Coopera�ves  que  la  Federació  va  presentar  al  Govern,  presentació  que  va  anar 
 a  càrrec  de  la  Responsable  del  Departament  Jurídic  de  la  Federació  Catalana  de 
 Coopera�ves,  responsable  de  l’equip  redactor  de  la  llei  Sra.  Mar  Garriga.  També  es  va  fer 
 el lliurament del premi Coop. 2022 a Enric Pozo. 

 El  8  d’abril  Jerónima  Bonafé  i  Mª  Francisca  Parets  van  par�cipar  en  una  reunió  amb 
 Coopera�ves  de  Treball  Associat  per  a  estudiar  la  proposta  de  modificació  de  la  llei 
 1/2003 de Coopera�ves de les Illes Balears. 

 El  10  de  juny,  Jerónima  Bonafé  vaig  assis�r  i  par�cipar  al  Consell  Rector  de  la  Federació 
 de Coopera�ves de les Illes Balears. 

 El  6  de  juliol  varem  assis�r  a  la  reunió  al  equip  redactor  de  la  llei  de  Coopera�ves  i  de  les 
 en�tats socies de Coopera�ves Agro-alimentàries Illes Balears. 

 A  mès,  es  realitza  una  estreta  col·laboració  amb  els  altres  socis  per  aconseguir  els 
 objec�us  comuns,  com  son  treballar  per  moviment  coopera�u  des  de  tots  els  àmbits  i 
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 treballar  propostes  conjuntes  de  foment  del  coopera�visme  a  través  de  la  interlocución 
 amb  la  Conselleria  de  Model  Econòmic,  turisme  i  treball.  Així  mateix,  hem  par�cipat  en 
 reunions  amb  UCTAIB  per  treballar  conjuntament  la  proposta  de  convocatòries  d’ajudes 
 de coopera�ves i altres actes. 

 El  31  d’octubre  Coopera�ves  Agro-alimentàries  Illes  Balears  par�cipem  en  el  lliurament 
 dels  premis  Rezero22  de  Balears.  Entre  altres,  es  va  guardonar  a  la  Coopera�va  San 
 Crispín  amb  la  qual  treballem  conjuntament  en  la  Federació  de  Coopera�ves,  en  la 
 categoria  Comerç  per  ser  un  negoci  arrelat  a  Menorca,  amb  bona  oferta  de  producte 
 local  i  ecològic,  inclosa  la  venda  a  granel  i  el  foment  de  la  prevenció  pel  malbaratament 
 alimentari. 

 També  hem  col·laborat  aquest  2022  amb  la  revista  Còdol  en  diverses  ocasions,  editada 
 per UCTAIB, Associació de coopera�ves de Treball Associat Illes Balears. 
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 03 Fets destacats de 
 Coopera�ves Agro-alimentàries 
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 ❖  La Indicació Geogràfica Protegida (I.G.P.) Ametlla de Mallorca vaig celebrar el 19 
 de febrero  un acte en la finca Mainou, a Consell i la presidenta de Coopera�ves 
 Agro-alimentàries juntament amb Mª Francisca Parets com directora gerent de 
 Coopera�ves Agro-alimentàries i com secretaria de la IGP Ametlla de Mallorca. 

 ❖  Coopera�ves Agro-alimentàries Illes Balears va par�cipar el passat 11 de març 
 en la presentació de la inves�gació ‘ITS2017-095 Disseny i implementació d’estratègies 
 de control enfront Xylella fas�diosa’ en una jornada celebrada al Centre Bit Raiguer 
 d’Inca. 

 Par�ts Polì�cs: 

 ❖  Jerónima  Bonafé  i  Mª  Francisca  Parets  van  par�cipar  a  un  reunió  amb 
 representants  del  Par�t  Socialista  PSIB-PSOE  encabeçat  per  Pilar  Sansó  i  Pilar 
 Carbonero 
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 ❖  El 19 d’octubre va tenir una reunió amb el Grup Parlamentari de Ciutadans del 
 Parlament dels Illes Balears en les nostres instal·lacions. 

 ❖  Assistència  i  par�cipació  a  una  reunió  amb  pagesos  de  la  Serra  de  Tramuntana  a 
 la  coopera�va  Agrícola  Sant  Bartomeu  de  Sóller  per  sondejar  la  possibilitat  de 
 cons�tuir una coopera�va per ges�onar terres buides. 

 ❖  La presidenta de Coopera�ves Agroalimentàries Illes Balears, Jerónima Bonafé 
 va assis�r el 27 de setembre a la celebració de la Nit del Turisme, en la qual s'han 
 entregat els Premis del Turisme de Balears 2022. 

 L'emo�u acte ha �ngut lloc al pa� de la Misericòrdia de Palma donant suport al 
 consum del producte local. 
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 Un soci de la coopera�va del Camp de Formentera, Cas Majoral, ha rebut el guardó de 
 explotació agrària preferent de km0 i aprofitament de residus. 

 ❖  Coopera�ves Agro-alimentàries Illes Balears va col·laborar i par�cipar a la 5ª 
 subhasta ramadera de la coopera�va pagesa d'Inca el 22 i el 23 d'octubre en la plaça de 
 toros d'Inca. 

 ❖  La  presidenta  de  Coopera�ves  Agro-alimentàries  Illes  Balears,  Jerònima  Bonafé  i 
 el  director  territorial  de  Cajamar,  Jaume  Julià  han  signat  un  conveni  de  col·laboració 
 mitjançant  el  qual  les  dues  en�tats  es  comprometen  a  promocionar  ac�vitats 
 beneficioses per a totes dues parts. 

 ❖  La  presidenta  de  Coopera�ves  Agro-alimentàries  i  la  seva  Directora  varem 
 par�cipar  a  l'acte  commemora�u  del  40  aniversari  i  la  inauguració  de  les  noves 
 instal·lacions  de  la  Coopera�va  Agrícola  Ramadera  de  Llucmajor  el  passat  20  de 
 novembre. 
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 ❖  ASSISTÈNCIA A LES ASSEMBLEES GENERALS DE LES COOPERATIVES 

 L’Assemblea  General  de  les  Coopera�ves  es  un  dels  actes  més  importants  d’aquestes 
 societats,  ja  sigui  per  la  comunicació  al  soci,  com  per  la  rellevància  dels  aspectes  que  s’hi 
 tracten.  A  l’assemblea  és  on  es  presenten  i  s’aproven  els  comptes  anuals  i  les  estratègies 
 i  els  plans  d’actuació  de  cara  al  nou  exercici.  Per  aquest  mo�u  Coopera�ves 
 Agro-alimentàries  acompanya  a  les  seves  en�tats  sòcies  en  aquestes  reunions  així  com 
 en  els  Consell  Rectors  preparatoris,  posant  en  valor  la  tasca  que  duen  a  terme  i  ajudant  a 
 l’organització,  convocatòria,  desenvolupament  i  elaboració  d’actes  i  cer�ficacions  de  les 
 mateixes. 

 Durant l’any 2022 hem prestat suport i assis�t a les assemblees de: 

 -La  Coopera�va  Agrícola  Sant  Bartomeu  de  Sóller  que  va  tenir  lloc  el  19  de  març  de 
 2002,  on  es  va  entregar  l  medalla  d’Or  de  la  Coopera�va  a  María  Alcover  en  representació 
 de totes dones pageses de Sóller 

 - L’Assemblea de Camp Mallorquí SCL que es va celebrar el 21 de març. 

 -  L'Assemblea  Anual  de  l'Associació  de  Ramaders  de  Porc  Negre  el  25  de  maig.  Biel 
 Miralles  Soci  de  la  Coopera�va  d’Algaida  i  Bartomeu  Torres  qui  va  ser  President  de 
 Coopera�ves  Agroalimentaries  de  les  illes  Balears  i  president  fundador  de  l'Associació  de 
 Ramaders  de  Porc  Negre,  varen  ser  reconeguts,  com  a  membres  dis�ngit  de  l’associació 
 pel  seu  treball  constant  en  la  recuperació  del  porc  negre  i  el  seu  bon  saber  fer.  Li  va 
 lliurar  el  reconeixement,  Mª  Francisca  Parets,  gerent  de  Coopera�ves  Agro-alimentàries 
 Illes Balears. 

 56 



 -  L'Assemblea  General  Ordinària  de  la  Coopera�va  Pagesa  de  Pollença  que  es  va  a 
 celebrar el 30 de març de 2022. 

 -  L'Assemblea  General  Ordinària  de  la  Coopera�va  de  Sant  Joan  amb  una  xerrada 
 sobre el pla estratègic de les ajudes de la nova PAC el 27 de maig de 2022. 

 - 

 -  L’Assemblea  General  Ordinària  de  la  Coopera�va  Lleters  de  Mallorca  que  se  va 
 celebrar el 15 de juliol. 

 -  Coopera�ves  Agro-alimentàries  Illes  Balears  vaig  par�cipar  el  15  de  julio  a 
 l'Assemblea  i  al  dinar  de  germanor  de  la  coopera�va  agrícola  ramadera  de 
 Llucmajor.  A  l'acte  hi  han  assis�t  el  batle  de  Llucmajor  i  la  Consellera 
 d'Agricultura  juntament  amb  els  membres  del  Consell  Rector  i  les  persones 
 sòcies de la coopera�va. 
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 -  A l'Assemblea de Andratx. 

 -  L’Assemblea  de  la  Coopera�va  Agrícola  de  Porreres  el  17  d’octubre  en  la  qual  el 
 president; Joan Mora renova el seu càrrec per a quatre anys més. 

 -  A l’Assamblea de Pollença 

 PROJECTES DE COOPERACIÓ: 

 ❖  Innovació per a la millora de eficiencia i rendibilitat del sector oví de Mallorca 
 Coopera�ves  agroalimentaries  de  les  Illes  Balears  ha  seguit  impulsant  el  projecte 
 d'innovació  en  el  sector  oví  de  mallorca  a  través  de  la  seva  col·laboració  amb  la 
 Coopera�va  Oviaragón  i  la  Coopera�va  Camp  Mallorquí.  Destacant  la  importància  de  la 
 formació  tècnica  per  a  modificar  els  sistemes  de  ges�ó  i  també  de  higiene  de  les 
 explotacions com a clau per aconseguir incrementar la rendibilitat. 
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 Amb  aquest  sen�t  s’ha  seguit  treballant  amb  el  centre  de  �pificació  de  Porreres  i  a  més 
 s’han  realitzats  din�ts  assatjos  d'engreix  que  perme�n  quan�ficar  l'índex  de 
 transformació i guanys mitjans diaris de pes. 

 ❖  Innovació en el sector de la ametlla:  Innovació per a la millora de la qualitat de 
 l’ametlla de Balears a través de la transferència de coneixements en el maneig de les 
 explotacions de fruita seca de Balears. 

 Es  tracta  d'un  projecte  integrat  per  quatre  organitzacions  de  productors  de  fruita  seca, 
 IGP  de  Mallorca,  SAT  Productors  Mallorquins  de  Fruits  Secs,  Coopera�va  Camp 
 Mallorquí, totes ella de MALLORCA i la Coopera�va Sant Antoni d'EIVISSA. 

 Coopera�ves  agroalimentaries  dona  suport  al  Projecte  actuant  com  a  coordinador  i 
 facilitador del projecte i organitza les jornades tècniques de difusió del projecte. 
 Aquest  any  Coopera�ves  Agroalimentaries  ha  organitzat  la  jornada  de  transferència  de 
 coneixements de la Coopera�va Camp Mallorquí. 

 En  el  cas  de  Mallorca  uns  dels  objec�us  del  projecte  és  l’assessorament  a  les 
 explotacions  de  fruita  seca  de  Mallorca  per  a  incrementar  la  qualitat  de  l'ametlla  IGP. 
 En  el  cas  d’Eivissa  fomental  el  cul�u  de  l’ametller  a  través  de  la  transferencia  de 
 coneixements  realitzada  a  una  finca  experimental  de  la  Coopera�va  Sant  Antoni  de 
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 Eivissa, contant amb l'assessorament de L’IRTA. 

 ❖  COMPETITIVITAT: CULTURA EMPRESARIAL 

 Des  de  Coopera�ves  agro-alimentàries  ,  tenim  una  eina  molt  potent  per  poder  incidir 
 dins la cultura empresarial de les coopera�ves i aquesta és mitjançant la formació. 
 Treballem  per  potenciar  la  formació  dels  recursos  humans  de  les  nostres  coopera�ves 
 associades,  tant  treballadores  i  treballadors  com  sòcies  i  socis.  I,  especialment,  la 
 formació estratègica pels membres dels Consells Rectors. 
 Durant  l’any  2021  hem  ofert  diverses  modalitats  d’accions  forma�ves  dirigides  a 
 membres de consell rectors, gerents, empleats i socis de coopera�ves. 

 ❖  Nova PAC període 2023-2027 i canvis legisla�us 

 Al  llarg  de  l’any  2022  s’han  aprovat  i  implementat  varies  reformes  legisla�ves  que  han 
 afectat a tots els actors del sector primari com: 

 ❖  Llei de cadena alimentària 
 ❖  Aprovació  del  Pla  Estratègic  de  la  PAC  2023  -  2023  i  transposició  dels  nous 

 reglaments i direc�ves de la Unió Europea. 
 ❖  Aprovació  de  la  Llei  de  la  PAC  30/2022  i  15  Reials  Decrets  d’aplicació  del  PE-PAC 

 2023-2027. 
 L’aplicació  de  la  nova  legislació  suposa  un  repte  molt  important  per  al  sector  primari  i 
 les  coopera�ves.  Des  de  Coopera�ves  Agro-alimentàries,  amb  l’objec�u  de  facilitar  la 
 transició  i  la  aplicació  de  les  noves  norma�ves  i  la  nova  PAC  hem  realitzat  diverses 
 accions  de  formació  en  Llei  de  Cadena  Alimentària  i  nova  PAC  en  col·laboració  amb  el 
 Director General d’Agricultura i tècnics del FOGAIBA. 

 Durant  aquestes  jornades  es  va  traslladar  als  nostres  socis  agricultors  i  ramaders  de 
 Mallorca  i  Eivissa,  els  nous  requeriments,  ajudes  directes,  el  nou  sistema  de  pagaments 
 bàsics  i  pagament  redistribu�u  i  els  ecorègims  i  ajudes  associades  per  poder  aprofitar 
 al màxim la sol·licitud de la PAC 23 per cada �pus de cul�u. 
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 ❖  Digitalització i quadern de camp digital 

 Un  dels  aspectes  més  importants  de  la  nova  PAC  i  els  canvis  legisla�us  aprovats  durant 
 l’any  2022  és  la  digitalització  de  tota  la  informació  i  els  quaderns  de  camp  dels 
 productors així com totes les transaccions de insums i productes agraris. 

 Amb  la  Confederació  de  Coopera�vas  Agroalimentarias  de  España  formem  part  del 
 projecte  del  Quadern  de  Camp  digital  Coopera�u  C3,  una  eina  digital  que  permetrà  a 
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 coopera�ves  i  productors  el  compliment  dels  nous  requeriments  legals  i  de  la  Nova  PAC 
 i  disposar  de  la  informació  necessària  per  millorar  l'eficiència  i  sostenibilitat  de  les 
 explotacions.  13  dels  tècnics  de  les  nostres  en�tats  sòcies  ja  disposen  de  la  formació 
 necessària per obtenir la llicència d’ús del quadern de camp digital Coopera�u. 

 Els  tècnics  de  les  en�tats  sòcies  han  realitzat  diferents  cursos  i  jornades  de 
 demostració  de  les  eines  digitals  com  ArcGIS,  el  quadern  de  camp  coopera�u  C3,  i 
 programari  d’ajuda  a  la  fer�lització.  Dins  la  jornada  de  digitalització  organitzada  al 
 desembre  de  2022,  les  Coopera�ves  Camp  Mallorquí  i  la  SAt’s  Agromallorca  varen 
 presentar  les  eines  digitals  que  ja  s’estan  aplicant  a  fruits  secs  i  hor�cultura  per 
 monitoritzar els seus cul�us i poder millorar així la presa de decisions. 
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 Coopera�ves  Agroalimentàries  té  previst  con�nuar  en  la  formació  de  ús  de  noves 
 tecnologies i eines digitals en agricultura a través de cursos i ac�vitats de demostració. 

 ❖  CONVENI DE FORMACIÓ AMB EL MINISTERI D’AGRICULTURA, PESCA I 
 ALIMENTACIÓ 

 Coopera�ves  agro-alimentàries  Illes  Balears  hem  col·laborat  amb  Coopera�vas 
 Agro-alimentarias  de  España  i  amb  les  demés  Federacions  i  Unions  territorials,  tal  com 
 hem  fet  en  anys  anteriors,  organitzant  i  impar�nt  accions  forma�ves.  Aquestes  accions 
 forma�ves  estan  co-finançades  per  el  Ministeri  d’Agricultura,  Pesca  i  Alimentació  i  el 
 Fons Social Europeu. 

 Aquest  conveni  està  des�nat  a  desenvolupar  diverses  ac�vitats  de  millora  de  la 
 compe��vitat  i  modernització  de  les  Coopera�ves  Agro-alimentàries  i  per  a  la 
 formació,  igualtat  i  rejoveniment  dels  Consells  Rectors  durant  l’any  2022.  Dins  aquest 
 conveni hem realitzat les següents accions forma�ves: 

 ❖  Coopera�va Agrícola Sant Bartomeu de Sóller, 24 i 25 de febrer 
 Es varen impar�r els mòduls. Sector agroalimentari I i Habilitats Direc�ves I. 

 ❖  Coopera�ves Agro-alimentàries, Santa Maria, 28 i 29 de març 
 Mòduls Sector agroalimentari II i Habilitats Direc�ves II. 
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 Aquestes dues jornades de formació varen ser impar�des per Juan Miguel del Real, 
 director general de Coopera�ves Agro-alimentàries Castella La Manxa i per Jesús A. 
 Peñaranda, tècnic en Coopera�ves Agro-alimentàries Castella La Manxa i van contribuir 
 a l'elaboració del Pla Estratègic del Coopera�visme Agroalimentari de les Illes Balears. 
 Les persones formades eren membres del consell rector, futurs consellers i gerents de 
 varies coopera�ves sòcies. 

 DONES  HOMES 

 9  23 

 28,13%  71,88% 

 ❖  FORMACIÓ I DEMOSTRACIÓ: VIATGES FORMATIUS 

 Una  modalitat  d’aprenentatge  és  la  realització  de  viatges  forma�us,  on  l’objec�u  és 
 difondre,  demostrar  i  donar  a  conèixer  entre  els  direc�us  de  Coopera�ves  i  Sat’s  de  les 
 Illes  Balears  i  els  seus  socis  models  de  ges�ó  i  organització  de  coopera�ves,  així  com 
 processos de fusió duts a terme. 

 Coopera�ves  Agro-alimentàries  Illes  Balears  va  organitzar  al  mes  de  desembre  un  viatge 
 forma�u  per  a  una  representació  de  socis  i  sòcies  de  la  coopera�va  del  Camp  de 
 Formentera  juntament  amb  el  conseller  d'Agricultura  de  Formentera  a  Coopera�ves  de 
 l’illa de Mallorca. 

 ❖  FORMACIÓ AL SECTOR AGROALIMENTARI 

 La  formació  cons�tueix  un  element  clau  dins  la  nostra  en�tat.  En  aquest  sen�t  hem  dut 
 a terme els següents programes: 
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 ❖  Formació  bàsica  per  al  sector  agroalimentari  de  les  Illes  ,  des�nats  als  �tulars 
 d’explotacions  agràries.  Hem  desenvolupat  programes  de  formació  en  el  marc  de  la 
 subvenció  del  FOGAIBA  dins  del  programa  de  desenvolupament  rural  (PDR)  des  de  març 
 del  2022  fins  a  març  del  2023  ,  impar�nt  33  cursos  de  formació  entre  els  quals  es  troben 
 els  següents:  6  cursos  per  a  l’obtenció  del  carnet  de  fitosanitaris  nivell  bàsic,  2  cursos  per 
 a  l’obtenció  del  carnet  de  fitosanitaris  nivell  qualificat  ,  1  de  complementari  bàsic,  Poda 
 de  Fruiters,  Cítrics  i  Olivera,  Poda  i  Empelt  de  Garrofers,  4  cursos  de  Producció  Integrada, 
 Agricultura  Ecològica  a  Llucmajor  i,  per  primera  vegada,  a  Menorca  .  Han  assis�t  un  total 
 de  492  persones,  126  dones  i  366  homes  ,  amb  una  edat  mitja  de  49  anys  ,  a  un  total  de 
 556 hores  de formació. 

 DONES  HOMES 

 126  366 

 25,61%  74,39% 

 Alguns dels cursos destacats son: 

 ❖  Formació  en  la  Llei  de  la  Cadena  Alimentaria:  realitzada  el  23  de  març  a  Santa 
 Maria,  la  nostra  Directora,  M.ª  Francisca  Parets  va  explicar  les  implicacions  que 
 per al funcionament de les coopera�ves �ndrà aquesta nova llei. 

 ❖  Jornades  informa�ves  de  la  nova  PAC:  Mª  Francisca  Parets  i  la  nostra  tècnica 
 Julia  Lainez,  juntament  amb  el  Director  General  d’Agricultura  i  tècnics  del 
 FOGAIBA han impar�t vàries jornades forma�ves sobre la nova PAC 2023 - 2027. 

 ❖  Prevenció  de  malal�es  i  plagues  de  cereals  i  ges�ó  de  la  seva  conservació  en 
 magatzems  eco:  Jornada  realitzada  a  Sineu  els  dies  18  i  19  de  novembre  de  2022, 
 i  impar�da  pel  professor  Roberto  Ruiz  de  Arcaute,  inves�gador  de  Neiker, 
 inves�gador  amb  molta  experiència  en  la  ges�ó  i  conservació  de  cereals 
 ecològics, producte que està augmentant el seu cul�u a les Illes Balears. 

 ❖  Formació  teòrica  bàsica  per  a  l’obtenció  dels  �tols  A1/A3  i  STS01/STS02  pel 
 maneig  de  Drons  :  Coopera�ves  Agro-alimentàries  està  duent  a  terme  diverses 
 formacions  en  digitalització  i  ús  de  noves  tecnologies  aplicades  a  l'agricultura  i  la 
 ramaderia  amb  l’objec�u  de  que  els  nostres  socis,  tècnics  i  �tulars  d’explotacions 
 �nguin  a  la  seva  disposició  totes  les  eines  necessàries  per  adaptar-se  als  nous 
 requeriments legals i millorar l'eficiència i la sostenibilitat de les explotacions. 

 ❖  La  ges�ó  de  la  coopera�va  agroalimentària:  M.ª  Francisca  Parets  va  impar�r  el 
 curs  a  alguns  dels  socis  de  Agroeivissa  S.  Coop.  i  de  Ecofeixes,  S.  Coop.  formació 
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 en  funcionament  i  ges�ó  dins  la  coopera�va,  exemples  de  models  de  cooperació  i 
 avantatges de comercialitzar en comú. 

 ❖  Formació en cer�ficats de professionalitat: 

 Des  de  l’any  2013  Coopera�ves  agro-alimentàries  està  acreditada  per  el  SOIB  com  a 
 centre  de  formació,  estam  inscrits  al  registre  nacional  de  centres  de  Formació  del  SEPE 
 amb el número 27015 . 
 Aquest  any  2022  s’han  desenvolupat  les  següents  accions  forma�ves  conduent  als 
 següents cer�ficats de professionalitat: 

 Convocatòria Desocupats 2022-2024: 

 AGAN0109  Cures i maneig del cavall (590 h) 
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 AGAN0110: Doma bàsica del cavall. (620 h) 

 AGAO0108  Activitats  auxiliars  en  vivers,  jardins  i  centres  de  jardineria. 
 (330 h) 

 COML0110 Activitats auxiliars de magatzem (210 h) 

 SEAG0110 Serveis per al control de plagues (370 h) 

 Per  les  nostres  aules  s’han  format  un  total  de  64  persones  ,  i  s’han  impar�t  un  total  de 
 2120 hores  de formació. 

 DONES  HOMES 
 40  24 

 63,23%  36,90% 

 De  la  convocatòria  22/24  tenim  pendent  de  realitzar  els  següents  cer�ficats  de 
 professionalitat: 
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 AGAO0208 Instal·lació i manteniment de jardins i zones verdes. (470 h) 
 AGAU0108 Agricultura Ecològica 
 SEAG0311 Gestió de serveis per al control d’organismes nocius (560 h) 

 Convocatòria Desocupats 2022-2025 (1er. periòde): 

 El  10  d’octubre  de  2022  varem  tenir  la  resolució  del  SOIB  a  la  convocatòria  de 
 Desocupats  2022/2025  1er.  periòde,  a  on  ens  varen  concedir  2  cer�ficats  de 
 professionalitat més: 

 COML0110 Activitats auxiliars de magatzem (210 h) 
 SEAG0110 Serveis per al control de plagues (370 h) 

 El cuals impar�rem durant l’any 2023. 

 DEPARTAMENT D’IGUALTAT 

 Dins  de  Coopera�ves  Agro-alimentàries  Illes  Balears  es  compta  amb  un  departament 
 d'igualtat que ha impulsat diferents accions al llarg de 2022 

 ❖  Dia Internacional de la Dona (8 de març) 
 El  día  Internacional  de  la  Dona  és  una  data  rellevant  per  donar  visibilitat  a  les  Dones  que 
 treballen  al  sector  i  que  formen  part  de  les  nostres  en�tats  socies  a  través  d’un  vídeo 
 homenatge  amb  la  seva  par�cipació.  Coopera�ves  va  par�cipar  a  la  campanya  de  la 
 Conselleria d'Agricultura aportant material gràfic de les nostres sòcies. 

 ❖  Jornada Dones i coopera�ves: par�cipar per a créixer, par�cipar per a 
 transformar per fomentar la Igualtat 

 El 12 de maig de 2022 Coopera�ves Agro-alimentàries Illes Balears va organitzar la 
 “Jornada Dones i Coopera�ves: par�cipar per a créixer, par�cipar per a transformar”. 
 Celebrada a la Coopera�va Agrícola de Porreres i impar�da per l’experta en igualtat 
 Paloma Jimena Medina i Laura Sansó, tècnica en igualtat, aquesta jornada va ser 
 finançada per l'Ins�tut de la Dona, dins el conveni amb el Ministeri d’igualtat. 
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 En aquesta jornada varen par�cipar 16 dones sòcies de coopera�ves de Mallorca i de 
 Menorca. 

 ❖  Formació de formadors sota el �tol “Eines per a una comunicació efec�va en 
 matèria d'igualtat” 
 En el marc de col·laboració entre Coopera�vas Agro-alimentarias de España i el Ministeri 
 d'Agricultura, Pesca i Alimentació per a potenciar la compe��vitat i modernització de les 
 coopera�ves agroalimentàries, així com la formació, la igualtat i el relleu generacional en 
 els Consells Rectors, es va dur a terme durant els dies 27 i 28 de setembre en modalitat 
 d’aula virtual/on-line,  una actuació de formació de formadors sota el �tol  “Eines per a 
 una comunicació efec�va en matèria d'igualtat  ”,a la que va par�cipar la tècnica 
 d’igualtat de la nostra en�tat. 

 Aquesta  formació  està  especialment  dirigida  als  equips  tècnics  d'igualtat  de  les  diferents 
 federacions regionals integrades en Coopera�ves Agro-alimentarias de España. 
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 ❖  Dia de la Internacional de la Dona Rural 

 Amb mo�u del dia de la Dona Rural, el 15 d’octubre des del departament d’Igualtat de 
 Coopera�ves Agro-alimentàries Illes Balears varem fer difusió a les xarxes socials del 
 vídeo homenatge per a totes aquelles dones sòcies i treballadores de les nostres 
 coopera�ves. 

 Aquest  dia  la  nostra  Presidenta  va  par�cipar  com  a  ponent  de  una  de  les  taules  en  la 
 Jornada  “Compromisos  amb  la  igualtar  en  el  sector  primari  de  les  Illes  Balears” 
 organitzada per la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació. 

 La Gerent de la Coopera�va de Porreres, Esperança Mora,  va par�cipar  a la taula “La 
 PAC en femení”. 
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 Dins  aquesta  jornada  es  varen  donar  els  premis  del  III  Certàmen  de  fotografia  “De  la  mar 
 i  de  la  terra.  Un  reconeixement  a  les  seves  dones”  a  on  Irene  Viseras,  responsable  del 
 departament  de  comunicació  de  la  nostra  en�tat,  va  aconseguir  el  2º  premi  a  la 
 categoria de Agricultura: 

 ❖  II Fòrum Mujer  Agro (17 de novembre) 

 Coopera�ves Agro-alimentàries Illes Balears varem ser present en el plató TV de Canal 4 
 en el FÒRUM DONA AGRO en el marc del Dijous Bo d’Inca el 17 de novembre amb la 
 intervenció de Jerònima Bonafé, presidenta de Coopera�ves Agro-alimentàries Illes 
 Balears i vicepresidenta del CEPES.2 i Isabel Vicenç, gerent de Agronallorca Sat. 
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 ASSEGURANCES AGRÀRIES 

 Coopera�ves  Agro-alimentàries  ,  a  més  d’estar  dins  la  Comissió  Territorial 
 d’Assegurances  Agràries  de  les  Illes  Balears,  la  seva  tècnica  Laura  Sansó,  forma  part  del 
 Grup  de  Treball  d’Assegurances  Agràries  de  Coopera�vas  Agro-alimentarias  (CCAE)  a 
 Madrid.  Juntament  amb  tots  els  representants  de  les  diverses  autonomies  es  treballa  per 
 fomentar  i  divulgar  l’assegurança  agrària,  a  més  de  fer  propostes  de  millores  a  les 
 diferents  línies  per  tal  que  el  sector  agrari  i  ramader  �ngui  cobertura  front  les  adversitats 
 climà�ques. 

 Al  2022  la  nostra  tècnica  a  assis�t  a  varies  reunions  a  través  de  la  plataforma  zoom.  Hem 
 par�cipat  en  diferents  formacions  organitzades  per  Coopera�vas  Agro-alimentarias  de 
 España: 

 El  31  de  març  vam  assis�r  a  un  curs  d’especialització  tècnica  de  “Base  de  dades  CIAS  i 
 tarificació”  que  va  inaugurar  el  president  d'ENESA,  Miguel  Pérez  Cimas,  y  el  Director  de 
 Coopera�vas  Agro-alimentarias  de  España,  Agus�n  Herrero,  a  on  es  va  explicar  el 
 funcionament  de  la  base  de  dades  per  al  Control  Integral  d’Accés  a  les  Subvencions,  dins 
 aquesta  base  figuren  els  agricultors  i  ramaders  que  se’ls  hi  pot  aplicar  la  subvenció  tant 
 de ENESA com de la Comunitat Autònoma, a les pòlisses d’assegurances agràries. 

 El  dia  24  de  maig  varem  assis�r,  acompanyada  del  tècnic  del  Camp  Mallorquí,  Tomeu 
 Company,  al  seminari  “  Propostes  de  millora  de  l'assegurança  agrària  amb  una  anàlisi 
 específica de les línies d'olivar i ametller  ”  . 
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 ❖  Aquest 2022 hem fet difusió de la informació de diverses assegurances: 
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 ❖  RELLEU GENERACIONAL : COMISSIÓ DE JOVES 

 La  falta  de  relleu  en  el  sector  agrari  s’ha  conver�t  en  els  darreres  anys  en  una 
 important preocupació per tots els agents i ins�tucions que par�cipem en el sector. 

 Aquest  fet,  entre  d’altres,  ve  provocat  pels  alts  costos  d'instal·lació,  els  baixos  nivells  de 
 renda  en  comparació  amb  altres  sectors,  o  per  la  falta  d'al·licients  en  el  medi  rural.  És 
 una  necessitat  que  la  terra  con�nuï  essent  produc�va,  no  només  per  ella  mateixa  i  la 
 gent que en viu, sinó també pels seus efectes de conservació paisatgís�ca. 

 Quan  la  innovació,  la  recerca  i  crea�vitat  van  de  la  mà  del  coopera�visme  sorgeixen  els 
 millors  projectes.  En  aquest  sen�t  es  amb  el  que  treballa  la  Comissió  de  Joves,  creant 
 debat i propostes per a les coopera�ves i per a la unió de coopera�ves. 

 La Comissió de Joves es va reunir el 23 de febrer de 2022. 

 ❖  Programa Cul�va 21- Estances Forma�ves per a joves a explotacions model- 
 Finançades per MAPA 

 Coopera�ves Agro-alimentàries Illes Balears va cordinar aquest programa forma�u per a 
 joves del sector agrícola i ramader, finançat per el MAPA i organitzat per Coopera�vas 
 Agro-alimentarias de España. 

 Per a l’any 2022 varem oferim estàncies a 2 explotacions model de les nostres illes: 

 -  Algendar d’en Gomila (Maó). 
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 -  Son Jover SAT (Inca) 

 En  aquestes  estàncies  varen  par�cipar  4  joves  procedents  de  A  Coruña,  Navalmoral  de  la 
 Mata  (Càceres),  Valladolid  i  Ses  Olugues  (Lleida).  Les  temà�ques  que  realitzen  durant 
 l’estada  van  en  funció  del  �pus  d’explotació  amfitriona,  però  bàsicament  realitzen  les 
 tasques  de  revisió  i  manteniment  de  les  instal·lacions,  repàs  ru�nari  de  la  salut  i 
 alimentació  dels  animals,  elaboració  de  formatges,  preparació  del  sòl  i  fer�lització  per 
 als cul�us,..., i ges�ó econòmica de l’explotació i ús de les noves tecnologies. 

 És  d’agrair  la  tasca  i  implicació  dels  �tulars  de  les  explotacions  amfitriones,  en  la 
 transferència  de  coneixements  als  joves  visitants.  Aquest  programa  també  té  una  gran 
 repercusió en els mitjans de comunicació. 
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 ❖  Grup de Treball de Joves de Coopera�vas de España 

 El 26 de maig de 2022  es va cons�tuir en Cooopera�vas Agro-alimentàries de España el 
 Grup de Treball de Joves de Coopera�vas de España format per agricultors i ramaders 
 joves de la majoria de les Comunitats Autònomes. Per part de Coopera�ves 
 Agro-alimentàries Illes Balears la representant triada ha estat Margalida Seguí Villalonga, 
 tresorera del Consell Rector de Coopera�ves Agro-alimentàries Illes Balears, sòcia de Son 
 Jover SAT i presidenta de la coopera�va Bessoner. El subs�tut com a representant de 
 Balears és Iván Colomar, co�tular d'una explotació de fruites i hortalisses de la 
 coopera�va eivissenca Agroeivissa. 

 Aquest nou Grup de Treball té com a objec�u visibilitzar al col·lec�u de joves 
 coopera�vistes, que ara disposaran d'un òrgan per a proposar mesures i plantejar nous 
 projectes, tant en el marc intern de l'Organització com de cara a aconseguir unitat 
 d'acció davant les diferents administracions. A més, el Grup crearà una xarxa d'intercanvi 
 i sinergies entre el col·lec�u de joves i desenvolupar accions per a orientar a les 
 coopera�ves al fet que s'adap�n a les necessitats dels socis del futur i millorar amb això 
 el relleu generacional. 

 ❖  Paral·lelament, el nou òrgan tracta d'impulsar la incorporació de joves al 
 sector i animar especialment al fet que par�cipin en les coopera�ves, per 
 a així anar formant als potencials líders coopera�vistes del demà.  III 
 trobada de joves de coopera�ves d'Espanya 

 Joves de coopera�ves agroalimentaries d'Illes Balears par�cipen en la III trobada de 
 joves de coopera�ves d'Espanya en Valladolid al octubre de 2022. 
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 ❖  COMUNICACIÓ 

 Coopera�ves  Agro-alimentàries  Illes  Balears  compleix  tots  els  requisits  per  a  ser 
 l'interlocutor  preferent  a  l'hora  d'abordar  les  vicissituds,  les  problemà�ques  i  el  futur  del 
 sector  agroalimentari  en  l'arxipèlag  balear.  També  cons�tueix  un  fòrum  idoni  per  a  parlar 
 de  coopera�visme  i  moviments  associa�us,  del  paper  de  la  dona  i  dels  joves  en  el  món 
 rural,  de  territori,  medi  ambient  i  desenvolupament,  de  gastronomia  i  patrimoni,  de 
 canvi  climà�c  i  d'economia  social.  Coopera�ves  Agro-alimentàries  Illes  Balears  té  molt  a 
 dir  públicament  en  aquests  i  altres  assumptes  per  a  ser  un  referent  en  la  ment  de  la 
 societat balear i en els mitjans de comunicació. 

 Des  del  departament  de  comunicació  s'ha  elaborat  un  pla  de  comunicació  que  unit  al  pla 
 estratègic  de  l'en�tat  volen  millorar  la  imatge  de  l'en�tat  com  a  actor  fonamental  en  el 
 passat,  protagonistes  en  el  present  i  imprescindibles  en  el  futur.  A  més,  s'u�litzarà 
 aquest  pla  per  a  posicionar  a  totes  les  coopera�ves  sòcies  d'Illes  Balears  millorant  la  seva 
 imatge, així com els productes que produeixen. 

 Perquè  Coopera�ves  Agro-alimentàries  Illes  Balears  pugui  jugar  aquest  paper  fa  falta, 
 abans  de  res,  que  s'apos�  per  això.  A  par�r  d'aquí,  s'analitzarà  a  Coopera�ves 
 Agro-alimentàries  Illes  Balears  i  el  seu  entorn  per  a  fer  una  radiografia  de  la  situació 
 actual. Així, es podran explorar les vies per a avançar, triar les que millor convinguin a 

 Coopera�ves  Agro-alimentàries  Illes  Balears  i  �rar  endavant  amb  fermesa  per  a 
 aconseguir  la  fita  anhelada.  Ara  bé,  per  a  aquest  acompliment  és  necessària  la  implicació 
 ac�va  del  Consell  Rector  juntament  amb  els  responsables  de  totes  les  coopera�ves 
 sòcies  de  Coopera�ves  Agro-alimentàries  Illes  Balears.  Sense  el  seu  suport  serà  di�cil 
 aconseguir els objec�us d'aquest pla de comunicació. 

 Coopera�ves  Agro-alimentàries  Illes  Balears  té  una  important  ac�vitat  en  l'àmbit  de  la 
 comunicació.  Prova  d'això  és  que  hi  ha  una  persona  dedicada  exclusivament  a  la 
 comunicació de l'en�tat. 

 Coopera�ves  Agro-alimentàries  Illes  Balears  compta  amb  un  pla  estratègic  general.  El 
 nou  pla  de  comunicació  ha  de  ser  conforme  amb  les  línies  marcades  per  aquest  pla 
 estratègic, a més de complementar-lo. 
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 La  part  principal  d'aquest  pla  de  comunicació  es  desenvoluparan  al  llarg  del  següent  any 
 2023,  si  bé  algunes  actuacions  han  començat  a  realitzar-se  ja  i  altres  s'estendran  un  o 
 dos  anys  més.  Altres  accions  a  mitjà  termini  s'estendran  a  2023,  mentre  que  les  accions 
 per a les quals es contempla un major horitzó temporal haurien de finalitzar en 2024. 

 ❖  Tasques realitzades des del departament de comunicació 

 Les  tasques  que  el  departament  ha  realitzat  son  les  de  elaboració  de  notes  de  premsa, 
 comunicats,  relacions  amb  els  mitjans  de  comunicació,  RR.PP.,  tasques  de  crea�u 
 publicitari,  redactor,  on  s’ha  anat  preparant  informació  per  entrevistes  o  intervencions 
 de  la  presidenta,  la  directora  gerent  o  membres  del  consell  rector  i  de  les  coopera�ves  i 
 SATs  sòcies.  També  estar  pendent  del  que  publiques  els  medis  de  nosaltres  i  del  sector  i 
 fer-nos ressò a través de la nostra web i les xarxes socials. 

 Des  del  departament  s'ha  ges�onat  l'assistència  a  Fires  i  esdeveniments  de  Coopera�ves 
 Agro-alimentàries  Illes  Balears  i  de  les  nostres  coopera�ves  sòcies.  A  més,  s’ha  realitzat 
 una revisió del web corpora�u. 

 El  departament  de  comunicació  ha  fet  de  nexe  d'unió  amb  els  altres  departaments  de 
 comunicació  de  les  coopera�ves  sòcies,  de  la  resta  de  federacions  de  Coopera�ves 
 Agro-alimentàries  així  com  amb  Coopera�ves  Agro-alimentàries  d'España  amb  la  qual  hi 
 ha un tracte con�nu així com difusió d'informació. 

 Al  llarg  de  2022,  Coopera�ves  Agro-alimentàries  Illes  Balears  va  difondre  més  de  120 
 notes  de  premsa  i  ar�cles  d’opinió.  Esment  especial  mereixen  les  notes  sobre  el  paper 
 de  les  coopera�ves;  l'Assemblea  i  els  Premis  que  hem  rebut;  així  com  les  ac�vitats  i 
 seminaris; el dia Internacional de les Coopera�ves; o el Dia de la Dona Rural. 

 Les  noves  inicia�ves  o  noves  coopera�ves  creades  durant  aquest  període,  les  tecnologies 
 aplicades  al  sector,  l'emprenedoria  i  sostenibilitat  van  adquirint  cada  vegada  més 
 protagonisme  en  els  mitjans.  Per  això,  des  de  Coopera�ves  Agro-alimentàries  Illes 
 Balears  tractem  de  recollir,  a  través  de  les  nostres  coopera�ves  i  SATs  sòcies,  per  a 
 després  divulgar-les  tant  a  través  de  les  nostres  eines  de  comunicació  com  als  mitjans. 
 També  cal  destacar  l'enviament  d'ar�cles  d'opinió  i  entrevistes  realitzades  pels  mitjans  a 
 la  presidenta  Jerònima  Bonafé,  com  a  ar�cles  del  president  de  la  COGECA,  Ramón 
 Armengol. 

 També se ha fet difós tots els curs que van realitzar dins de l'en�tat. 

 ❖  Difusió a Illes Balears del Coopera�visme Espanyol 

 El  departament  de  comunicació  difon  als  mitjans  de  les  Illes  Balears  els  comunicats  de 
 l'en�tat  nacional.  Quant  a  la  revista  de  Coopera�vas  Agro-alimentarias  España,  des  del 
 departament  s'han  preparat  informes  i  ar�cles  per  a  difondre  el  que  fem  a  nivell 
 nacional, com ha estat la difusió de la llei turís�ca. 

 Així  mateix,  per  a  projectes  a  nivell  nacional  de  comunicació  des  del  departament  de 
 comunicació  hem  par�cipat  en  diferents  reunions  per  a  després  traslladar  la  informació., 
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 així  com  s’ha  fet  difusió  dels  vídeos  de  les  coopera�ves  premiades  pels  Premis  de 
 Coopera�ves Agro-alimentarias de España de 2020 i 2021. 

 Web agroalimentaries.es 

 El  website  corpora�u  h�ps://www.agroalimentaries.es  és  el  referent  de  coopera�visme 
 agrari  de  Balears,  amb  con�nguts  actualitzats  en  llengua  catalana  i  castellana  del  sector 
 agrari  en  general,  amb  ar�cles  que  s'actualitzen  diàriament.  Per  a  fer-nos  una  idea,  en 
 2022 es van publicar 134 no�cies, reportatges, ar�cles d'opinió i accions de l'en�tat. 

 Newsle�er 

 Com  a  eina  fonamental  de  Comunicació  interna  i  externa,  Coopera�ves 
 Agro-alimentàries  Illes  Balears  ha  enviat  la  Newsle�er.  El  departament  de  Comunicació 
 envia  un  butlle�  en  línia  que  conté  les  informacions  i  accions,  reunions  més  importants 
 així  com  els  cursos  o  seminaris  en  línia  que  hem  realitzat  en  aquest  període.  Així,  d'un 
 cop d'ull, qualsevol des�natari  pot veure les no�cies més destacades. 

 Aquesta newsle�er s'envia a unes 200 contactes adreces, principalment a coopera�ves i 
 en�tats sòcies. 

 Xarxes socials 

 Avui  les  xarxes  socials  s'han  conver�t  en  la  major  eina  de  comunicació  per  a  una 
 organització  que  vulgui  arribar  d'una  manera  directa  a  les  seves  bases  i  influir  en  la 
 societat,  en  general.  Coopera�ves  Agro-alimentàries  Illes  Balears  és  present  ac�vament 
 en  Twi�er(  @CoopAgroIB),  Facebook  (  @coopera�vesagroalimentaries.illesbalears  )  i 
 Instagram  (  ca_illes_balears  ).  Aquest  any  es  va  començar  a  compar�r  l'actualitat  tambè  a 
 través de LinkedIn (Coopera�ves Agro-alimentàries Illes Balears)  i Youtube. 

 En  les  xarxes  socials  es  difonen  les  informacions  de  l'Organització  com  a  par�cipació  en 
 reunions,  esdeveniments  i  fòrums  i  les  notes  de  premsa,  informacions  de  projectes 
 europeus com el projecte PLOUTOS o el DIhaib-Tur. 

 A  més,  fem  retuits  d'organitzacions  del  sector  com  de  Coopera�ves  Agro-alimentàries 
 d'España,  el  MAPA  o  la  Comissió  Europea,  Conselleria  d’Agricultura,  entre  d’altres,  a  més 
 de  les  nostres  en�tats  sòcies  que  a  poc  a  poc  es  van  involucrant  en  aquest  mètode  de 
 difusió. 

 Des  del  Departament  de  comunicació  hem  trasllat  a  les  nostres  coopera�ves  sòcies 
 formacions  i  cursos  necessaris  que  s'ofereixen  des  dels  diferents  departaments.  Així 
 mateix,  també  hem  par�cipat  en  alguns  per  a  poder  traslladar  aquesta  informació  a  les 
 nostres  en�tats  sòcies.  Així  par�ciparem  a  la  formació  “Com  s'elabora  una  carta  d'un 
 restaurant?  Quina  informació  ens  aporta  dels  aliments?”  impar�da  pel  passat  18  de 
 març a la Conselleria d’Agricultura. 

 79 

https://www.agroalimentaries.es/
https://www.facebook.com/cooperativesagroalimentaries.illesbalears/videos/575322187040382
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 Accions concretes dins del departament de comunicació 

 ❖  Coopera�ves  Agro-alimentàries  Illes  Balears  acompanya  a  les  visites  ins�tucionals 
 que tenen lloc en altres en�tats sòcies donant-los suport en comunicació 

 El  passat  25  de  gener  de  2022,  la  Presidenta  del  Govern,  Francina  Armengol 
 acompanyada  de  les  conselleres  de  Salut  i  Agricultura  han  visitat  les  instal·lacions  de  la 
 Coopera�va  de  segon  grau  Camp  Mallorquí,  coopera�va  líder  en  el  sector  de  l’ametlla  i 
 la garrofa. 

 ❖  Asistencia  i  par�cipació  a  varies  reunions  tales  com,  reunió  amb  Travel 
 Founda�on  amb  l'objec�u  de  respondre  a  una  enquesta  i  posterior  entrevista  sobre 
 sostenibilitat ambiental a les Illes Balears del sector turís�c. 

 ❖  Des  del  departament  de  comunicació  s'han  ges�onat  diverses  entrevistes  amb 
 socis  de  coopera�ves  i  també  amb  integrants  de  l'en�tat  com  aquesta  que  va  realitzar  el 
 periòdic  Úl�ma  Hora  a  la  directora  gerente,  Mª  Francisca  Parets  i  amb  Pere  Joan  Oliver, 
 membre del nostre Consell Rector, entre altres. 
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https://twitter.com/goib
https://twitter.com/SalutGOIB
https://twitter.com/AgriculturaGOIB
https://twitter.com/camp_mallorqui


 ❖  Coopera�ves  Agro-alimentàries  Illes  Balears  va  ser  present  en  la  Fira  HORECA  en 
 un  estand  de  la  Conselleria  d'Agricultura.  Coordinada  aquesta  presència  de  coopera�ves 
 de  les  4  isles  pel  departament  de  comunicació.  Van  assis�r  a  la  Fira  Horeca  la  presidenta 
 i la directora gerent de Coopera�ves Agro-alimentàries Illes Balears. 

 ❖  Ges�ó  i  preparació  d'entrevistes  per  a  la  presidenta,  directora  gerent  o  per  a 
 altres membres del Consell Rector de Coopera�ves. 

 IB3  TV  i  Ràdio  Nacional  de  España  va  entrevistar  Jerònima  Bonafé  el  passat  4  de  febrer 
 per  fer  una  radiogra�a  del  sector  agroalimentari.  A  mès,  la  presidenta  de  Coopera�ves 
 agro-alimentàries  Illes  Balears,  Jerònima  Bonafé  ha  par�cipat  en  el  programa  Més  d'Un 
 Mallorca conduït per Elka Dimitrova el passat 15 de juliol. 
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 ❖  Difusió del programa CULTIVA 21, promogut pel Mapa. 

 ❖  Coopera�ves Agro-alimentàries Illes Balears vaig par�cipar el 31 de maig en el 
 Congrés de referència del sector turís�c III  Congreso Mujer y Turismo  �tulat "Circularitat 
 i digitalització" 

 ❖  Coopera�ves  Agro-alimentàries  Illes  Balears  secunda  tota  inicia�va  que  pugui  servir 
 per  a  promocionar  el  consum  de  productes  de  coopera�ves  de  la  Illes  Balears.  Amb 
 aquest  propòsit,  Fruita  Bona  SAT  (Societat  Agrària  de  Transformació)  vaig  repar�r 
 fruita  de  temporada  d'en�tats  sòcies  en  centres  escolars  de  Mallorca  i  Menorca. 
 L'objec�u  d'aquest  programa  de  la  Unió  Europea,  és  promoure  el  consum  de  fruites  i 
 hortalisses  i  contribuir  a  la  promoció  d'hàbits  saludables,  la  disminució  de  l'obesitat  i 
 malal�es  associades.  Des  del  departament  de  comunicació  els  hem  donat  cobertura 
 a aquesta inicia�va. 

 ❖  Difusió de certàmens, concursos i altres convocatòries d'interès: 
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 ❖  Difusió de no�cies de les nostres en�tats socies: 

 ❖  Coopera�ves Agro-alimentàries Illes Balears va par�cipar el 19 d'octubre en la 
 jornada “CONVERSA. Legado 2030. Menorca Sostenible” organitzat per radio Menorca. 
 Cadena SER. 

 ❖  Des del departament s'ha escrit no�cies d'interès adequant-se a la situació del 
 moment. 

 ❖  Difusió de les campanyes: patates, cereal, garrofa, ametlla, oliva, hor�coles i 
 fruc�coles tales amb el albercoc o la taronja.  Des del departament s'ha comunicat la 
 previsió a l'inici de la campanya així com l'evolució i s'ha posat a la disposició de la 
 premsa per a la realització d'entrevistes. 

 ❖  Difusió de la campanya del Consell de Mallorca “Amb el Producte de Mallorca” 
 con�nuarà fent arribar lots plens de productes a la clientela de les coopera�ves durant 
 tot el mes de gener. Des del departament de comunicació s'han recopilat fotografies de 
 la recollida d'aquests lots per a difondre'l a través de xarxes socials. 

 ❖  Difusió dels dies mundials rela�ves al sector com: dia de la Agricultura Ecològica, 
 dia mundial del sòl, dia de la dona, dia de la terra, dia de la dona rural, dia de l’aigua… 

 ❖  Suport a totes les accions de les nostres coopera�ves sòcies. 
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 ❖  Enguany el dia Internacional de les Coopera�ves, el 2 de juliol. Aquest 2022 porta 
 per lema “Les Coopera�ves construeixen un Món Millor”. En aquesta ocasió les 
 coopera�ves de tot el món celebrem el 100é Dia Internacional de les Coopera�ves. Per 
 coopera�ves agroalimentaries que millor manera de celebrarlo en el VIII Congrès de 
 Coopera�ves a Toledo. Des del departament de comunicació es va difondre un vídeo 
 recordant aquest dia i els principis coopera�us. 

 ❖  Realització d'entrevistes a socis, bé perquè comencen a prendre possessió del 
 seu càrrec, bé perquè es jubilen o per algun altre fet no�ciable. S'ha publicat en la nostra 
 pàgina web i s'ha fet difusió en els mitjans de comunicació de l'illa corresponent. 

 ❖  PLOUTOS 

 Coopera�ves  Agro-alimentàries  Illes  Balears  està  immersa  en  el  llançament  del  programa 
 europeu PLOUTOS d'I+D en agricultura. 

 Ploutos  és  un  projecte  finançat  per  la  UE  amb  l'objec�u  d'equilibrar  les  cadenes  de  valor 
 agroalimentàries  perquè  siguin  més  compe��ves,  eficients,  resilientes  i  sostenibles  amb 
 un millor acompliment i impactes socioeconòmics i ambientals posi�us. 

 Després  de  dos  anys  i  mig  de  marxa,  el  projecte  ha  començat  a  desplegar  oficialment  els 
 seus  pilots  d'innovació  sostenible,  peça  fonamental  per  al  desenvolupament  del 
 programa,  ja  que  són  els  que  avaluen  i  ajusten  totes  les  eines  del  Marc  Sostenible 
 de Ploutos.  La  implantació  està  recorrent  tota  Europa,  des  de  Grècia,  Països  Baixos, 
 Irlanda,  España,  Macedònia  del  Nord,  Sèrbia,  Xipre,  Eslovènia,  Itàlia  i  França.  A  més  de  la 
 cobertura  geogràfica,  els  pilots  també  cobreixen  una  àmplia  gamma  d'ecosistemes 
 agroalimentaris,  inclosa  l'hor�cultura,  els  hivernacles,  les  plantes  perennes,  la  ramaderia 
 i la producció làc�a. 

 Des  de  Coopera�ves  Agro-alimentàries Illes  Balears   l'enllaç  pilot  entre  tots  els  actors 
 rellevants,  la  premsa  i  altres  coopera�ves  nacionals  i  internacionals.  El  projecte  és  una 
 gran  oportunitat  per  AnySolu�on,   AGROMALLORCA 
 SAT i   Coopera�ves Agro-alimentàries Illes  Balears  per  a  introduir  la  “agricultura  de 
 precisió”  a  Balears,  basada  en  una  potent  plataforma  que  inclou  algorismes 
 d'Intel·ligència Ar�ficial. 
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 Els  resultats  estaran  disponibles  a  través  de  l'Acadèmia  d'Innovació  de Ploutos després 
 de  la  vida  ú�l  del  projecte.  Les  parts  interessades  �ndran  així  accés  a  nous  coneixements 
 i  millors  tècniques  per  a  poder  replicar-los  fàcilment.  El  llançament  dels  pilots  estableix 
 les  bases  per  a  l'intercanvi  i  l'aplicació  de  pràc�ques  innovadores  amb  la  finalitat 
 d'establir un sector agroalimentari sostenible. 

 Des  del  departament  de  comunicació  hem  par�cipat  en  les  reunions  plenàries  del 
 projecte que han �ngut lloc enguany, el 15 i 16 de març i altre el 4 i 5 d’octubre de 2022. 

 També  hem  par�cipat  en  seminaris  en  els  quals  els  diferents  grups  d'altres  països  han 
 presentat els seus projectes així com hem par�cipat en reunions de treball internes. 

 El  projecte  Ploutos  va  formar  part  en  el  VIII  Congrés  de  Coopera�ves  Agro-alimentarias 
 de España celebrat a Toledo del 30 de juny al 2 de juliol de 2022. 

 ❖  Coopera�ves  Agro-alimentàries  Illes  Balears  va  par�cipar  el  22  i  23  de  setembre 
 al  costat  de  les  seves  partners  Agromallorca  SAT  i  AnySolu�on  en  una  reunió  de  treball 
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 que  ha  �ngut  lloc  en  la  finca  de  Raixa.  A  la  mateixa  han  acudit  representants  de  TNO, 
 una  organització  independent  holandesa  que  es  dedica  a  la  recerca.  Tots  ells  par�cipen 
 en  el  programa  europeu  PLOUTOS,  que  té  com  a  objec�u  equilibrar  les  cadenes  de  valor 
 agroalimentàries  perquè  siguin  més  compe��ves,  eficients,  resilientes  i  sostenibles  amb 
 un millor acompliment i impactes socioeconòmics i ambientals posi�us. 

 La  part  de  Ploutos  que  es  desenvolupa  en  Balears  cerca,  entre  altres  coses,  construir  un 
 ecosistema  entorn  de  noves  experiències  d’agroturisme  sostenible.  Jerònima  Bonafé, 
 presidenta  de  Coopera�ves  Agro-alimentàries  Illes  Balears  ha  explicat  que  l’objec�u  final 
 consisteix  a  “aconseguir  un  disseny  per  a  la  creació  d’una  experiència  turís�ca 
 prometedora  que  creï  valor  tant  per  al  sector  agrícola  com  per  al  sector  turís�c  d’Illes 
 Balears i que abordi els reptes de la sostenibilitat”. 

 A  la  reunió  de  treball  van  assis�r  la  consellera  d’Agricultura,  Pesca  i  Alimentació,  Mae  de 
 la  Concha  per  a  interessar-se  pel  Projecte  Ploutos.  En  la  reunió,  a  la  qual  han  assis�t  30 
 persones,  han  estat  presents,  entre  altres  representants  de  les  coopera�ves 
 agroalimentàries  Agromallorca  SAT,  Som  Pagesos,  la  coopera�va  Sant  Bartomeu  de 
 Sóller,  SAT  Fruit  Secs,  Camp  Mallorquí,  Agroeivissa  s.  coop.  i  la  Coopera�va  del  Camp  de 
 Formentera.  Per  part  del  sector  turís�c  han  assis�t  representants  del  Grup  Barceló, 
 Garden  Hotels,  Senses  Hotels,  Valparaíso,  Tourism  Cluster,  guies  turís�cs,  a  més  de 
 representants de la restauració. 

 A  mès,  Coopera�ves  Agro-alimentàries  Illes  Balears  i  diverses  de  les  nostres  sòcies 
 juntament  amb  TNO  hem  assis�t  a  la  primera  jornada  de  portes  obertes  del  projecte 
 europeu PLOUTOS a la casa de Agromallorca SAT. 

 86 



 Dins  del  projecte  pilot  de  Ploutos,  AnySolu�on  ha  instal·lat  uns  sensors  en  els 
 hivernacles  de  Agromallorca  SAT  gràcies  a  finançament  de  la  Comissió  Europea  a  través 
 del programa Horitzó 2020, cerca accelerar la digitalització en el sector agroalimentari. 

 Emmarcat  en  el  Projecte  europeu  PLOUTOS  hem  coordinat  diverses  entrevistes  per  a 
 donar-ho  a  conèixer,  entre  elles  amb  membres  de  la  UIB;  amb  el  grup  Arabella  Golf  i 
 amb el xef Claudio Lemos. 

 Innovació de Ploutos 

 Els  resultats  dels  projectes  pilot  estaran  disponibles  a  través  de  l'Acadèmia 
 d'Innovació Ploutos una  vegada  finalitzat  el  projecte.  L'Acadèmia  posarà  a  la  disposició 
 de les parts interessades els coneixements té 

 ❖  En  juliol  vérem  organitzar  una  reunió  amb  les  coopera�ves  interessades  per 
 presentar el projecte PLOUTOS i possibles acciones a desenvolupar 

 ❖  Coopera�ves  Agro-alimentàries  Illes  Balears  ha  preparat  tres  catàlegs  que 
 recullen  les  dades  de  les  coopera�ves  que  compten  amb  bo�ga  oberta  al  públic.  Un 
 catàleg  mostra  les  coopera�ves  de  Mallorca,  un  altre  les  de  Menorca  i  un  tercer  les 
 d'Eivissa i Formentera. 

 ❖ 

 ❖ 
 ❖ 
 ❖ 
 ❖ 
 ❖ 
 ❖ 
 ❖ 

 ❖ 
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 ❖  DIHBAI-TUR 

 Coopera�ves Agro-alimentàries Illes Balears aposta per la digitalització del sector 
 agroalimentari par�cipant en el Digital Innova�on Hub de les Illes Balears (DIHBAI-TUR). 

 És un consorci entre el Govern Balear, TURISTEC, la Cambra de Comerç de Mallorca, la 
 Universitat de les Illes Balears (UIB) i Coopera�ves Agro-alimentaries Illes Balears.  Des de 
 juliol a desembre des del departament de comunicació es van exercir les labors de 
 responsable de premsa de Dihaib-Tur. 

 DIHBAI-TUR  es  va  crear  en  2019  i  la  seva  raó  de  ser  és  aglu�nar  tot  l’ecosistema 
 d’innovació  del  sector  turís�c  i  el  sector  agroalimentari  de  les  Balears  per  a  incrementar 
 la  compe��vitat  del  territori  alhora  que  perme�  la  seva  sostenibilitat  econòmica,  social  i 
 mediambiental. 

 El  Digital  Innova�on  Hub  Illes  Balears  pretén  ser  un  dels  referents  europeus  en  innovació 
 digital  aplicada  a  la  indústria  turís�ca  i  agroalimentària  de  Balears  fomentant  la  cultura  i 
 la  transformació  digital,  adaptant  els  models  de  negoci  a  l’era  digital,  creant  models  de 
 negoci que incremen�n la compe��vitat de les empreses. 

 El  Consorci  que  formam  Dihaib-Tur  organitzem  reunions  telemà�ques  mensuals  per  a 
 avaluar l'estat de la situació i veure els nous reptes del mes. 
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 ❖  IGP AMETLLA 

 Des  del  departament  de  comunicació  s’ha  donat  suport  a  la  IGP  Ametlla  de  Mallorca  en 
 esdeveniments, actes i ges�ó de la comunicació, web i xarxes socials durant l’any 2022. 
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 05 Coopera�ves Agro-alimentàries 
 Accions de Promoció 
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 ACCIONS DE PROMOCIÓ 

 ❖  Presència en esdeveniments i Fires 

 -  HORECA 

 -  Coopera�ves  Agro-alimentàries  Illes  Balears  va  tener  un  estand  en  la  fira  de  Sineu 
 el 1 de maig de 2022. 

 -  Dijous Gros d'inca el 5 de maig 
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 -  Hem organitzat varies concursos en Instagram per a sortejar productes de les 
 nostres en�tats sòcies. 

 CAMPANYA DE DIFUSIÓ I PROMOCIÓ PRODUCTE LOCAL MALLORCA DE LES 
 COOPERATIVES AGRO-ALIMENTÀRIES 

 En el marc de la Convocatòria publicada BOIB núm. 105 de 09 d'agost de 2022, la nostra 
 organització va presentar una sèrie d’accions, que van ser aprovades en data 9 de 
 desembre i publicat al BOIB el dia 13 de desembre de 2022. 

 ❖  Coopera�ves  Agro-alimentàries  Illes  Balears  ha  organitzat  el  primer  concurs  dels 
 millors  plats  elaborats  amb  productes  coopera�us  estrella,  en  aquest  cas  de  les 
 coopera�ves  de  Mallorca,  com  són  el  me  i  l'ametlla.  L’acte  es  va  celebrar  el  passat  29  de 
 novembre a l'Escola d’ Hoteleria Illes Balears (EHIB). 

 Aquest  concurs  de  productes  coopera�us  va  resultar  tot  un  èxit.  Es  van  presentar  sis 
 alumnes  per  a  cuinar  diferents  plats  amb  el  me  de  les  coopera�ves  de  Mallorca.  I  dos 
 alumnes  van  elaborar  postres  amb  ametlla  de  coopera�ves  de  Mallorca.  El  jurat  va  estat 
 organitzat,  liderat  i  presidit  per  el  xef  Claudio  Lemos,  i  format  per  el  xef  especialitzat  en 
 arqueologia  gastronòmica,  Tomeu  Arbona;  Marcos  Ribas,  membre  del  Consell  Rector  de 
 Coopera�ves  Agro-alimentàries  Illes  Balears;  Tomeu  Amengual;  Maria  Tugores,  directora 
 de  la  EHIB  i  Xisco  Jordà,  professor  de  la  EHIB.  Ahlam  Bahri  (1996,  el  Marroc),  alumna 
 d'Alta  Cuina  en  la  EHIB,  va  ser  la  guanyadora  amb  el  seu  plat  de  “Mè  amb  cus-cus”.  Per 
 altra  part,  Joan  Crespí  (2004,  Algaida),  estudiant  de  2n  any  de  l'especialitat  de  cuina  i 
 restauració, va ser el guanyador amb el seu postre “Crec-crec d’ametlla”. 
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 ❖  Coopera�ves  Agro-alimentàries  Illes  Balears  promociona  el  producte  coopera�u 
 de  Mallorca  de  cara  al  Nadal  en  la  EHIB  el  13  de  diciembre  de  2022.  i  va  fer  l'entrega  de 
 premis  del  I  concurs  de  plats  elaborats  amb  productes  cooperatius:  Ahlam  Bahri  i 
 Joan  Crespí  de  l’Escola  de  Hoteleria  (EHIB)  van  ser  els  guanyadors,  amb  uns  plats 
 amb el mè i l'ametla com a protagonistes. 

 ❖  Realització  d'un  vídeo  corpora�u  :  s’ha  realitzat  un  vídeo  curt  que  servirà  per  a 
 posicionar  a  Coopera�ves  Agro-alimentàries  Illes  Balears  en  el  lloc  que  ocupa  en  l’ 
 història, amb el seu rerefons, significació i model empresarial. 

 Aquest  vídeo  servirà  per  a  projectar-se  en  els  actes  en  els  quals  par�cipi  l'en�tat,  també 
 en fires o per a fer difusió en les xarxes socials, per tant, la seva durada es curta. 

 En  les  imatges  que  apareguin  s’ha  fomentat  la  sostenibilitat  econòmica,  mediambiental  i 
 social  en  clima  de  pau.  A  més,  es  reflecteix  a  les  imatges  que  surten  en  el  vídeo  que 
 Coopera�ves compleix amb els ODS. 

 El vídeo es troba penjat a la web de l’en�tat. 
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 ❖  Realització de material divulga�u de les coopera�ves  :  S'han realitzat fotografies 
 que expliquen els productes de les coopera�ves que proporcionin aliments a la societat 
 mallorquina. A més, s'han fotografiat les instal·lacions de les Coopera�ves i SATs sòcies. 

 ❖  Recorregut virtual en la nostra pàgina web de les bo�gues de les coopera�ves: 
 S'ha creat un mapa inserint un marcador sobre l’ ubicació de cada en�tat i creant una 
 finestra d'informació. En la finestra d'informació podem trobar les dades genèriques de 
 contacte i quin �pus d'en�tats són. Des d'una vista general podem veure a simple vista la 
 localització de les en�tats. 
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 ❖  Vídeos  ODS:  S'han  realitzat  uns  vídeos  demostra�us  del  compromís  amb  els  ODS 
 de  les  coopera�ves  i  els  seus  socis.  La  dificultat  del  dia  a  dia  al  sector  agro-alimentari, 
 fent  referència  a  camps  on  les  coopera�ves  treballen,  i  l'entorn  dels  ODS  en 
 Coopera�ves agro-alimentàries. 
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 06 Coopera�ves Agro-alimentàries 
 Àrea de Serveis 
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 SERVEIS DE L’ENTITAT 

 Juntament  amb  la  tasca  de  representació  i  defensa  dels  interessos  coopera�us, 
 Coopera�ves  Agro-alimentàries  ofereix  determinats  serveis  a  través  de  professionals 
 amb  experiència  i  especialització  en  el  sector.  Les  coopera�ves  tenen  a  la  seva  disposició 
 un equip humà mul�disciplinari per donar resposta a les seves necessitats. 

 ❖  Servei econòmic - financer 

 El  departament  econòmic  -  financer  és  un  dels  departaments  de  la  Unió  més  consolidats. 
 La  confiança  de  les  coopera�ves  en  la  ges�ó  proporcionada  des  d’aquest  departament  es 
 va mostrant any rere any. 

 El  nombre  de  coopera�ves  a  les  que  proporcionem  els  serveis  de  comptabilitat  integral 
 (comptabilitat, confecció de comptes anuals i imposts de societats) és de 14 empreses. 

 El  departament  va  elaborar  aquest  2022  un  total  de  18  tancament  d’exercicis  comptables 
 i  elaboració  de  comptes  anuals  i  memòria  econòmica  per  a  dipositar  al  Registre  de 
 Coopera�ves, així com la confecció de 21 impostos de societats. 

 ❖  Servei jurídic 

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

 Durant  aquest  any  s’han  cons�tuït  tres  coopera�ves,  dues  d’explotació  comunitària  de  la 
 terra  Na  Bou  i  Bona  Sembra,  una  SAt  i  una  coopera�va  agrària  la  hem  conver�t  en 
 Coopera�va  d’explotació  comunitària  de  la  terra,  Son  Cos  S.  Coop.,  fent  des  de 
 coopera�ves tots els tràmits legal per a cons�tuir-les. 

 S’ha  con�nuat  amb  la  modernització  estructural  del  nostre  sector,  que  lògicament  passa 
 per l’adaptació con�nua del marc legal en el que es mouen les nostres coopera�ves. 

 Juntament  amb  el  Departament  Financer,  aquest  servei  presta  assistència  a  les 
 assemblees  dels  seus  socis,  elaborant  els  ordres  del  dies,  actes  de  les  reunions  i  recull 
 dels  acord  per  poder  elevar  a  públic,  tots  ells  complint  amb  la  norma�va  que  recull  la 
 legislació Coopera�va. 

 ❖  Servei laboral 

 Com  a  empreses  que  són,  les  coopera�ves  agroalimentàries  necessiten  contractar 
 treballadors  per  desenvolupar  adequadament  la  seva  ac�vitat.  Amb  l’objec�u  de  facilitar 
 el  compliment  de  totes  les  obligacions  legals  que  es  deriven  de  la  relació  entre 
 l’empresari  i  el  treballador,  la  Unió  de  Coopera�ves  disposa  d’un  servei  extern  des  del 
 qual es ges�ona tot allò relacionat amb l’àmbit laboral de les societats coopera�ves. 

 El  servei  laboral  es  va  crear  l’any  2003,  i  des  de  les  hores  ha  anat  evolucionant,  intentant 

 97 



 donar un millor servei tenint en compte les necessitats dels nostres clients. 
 Així  l’any  2022  hem  donat  servei  a  17  empreses  entre  coopera�ves,  empresaris  agrícoles 
 i associacions. 

 ❖  Servei de Prevenció de Riscos Laborals 

 El  servei  de  prevenció  de  riscos  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  riscos  laborals  que  comprèn  una  avaluació 
 inicial  dels  possibles  riscos  que  existeixen  a  cada  centre  de  treball,  així  com  la  planificació 
 de  l’ac�vitat  preven�va  i  la  informació  als  treballadors  dels  riscos  específics  de  la  seva 
 empresa. 

 I,  d’altra  banda,  la  Unió  de  Coopera�ves  ges�ona  i  coordina  les  tasques  entre  el  servei 
 extern de prevenció i les coopera�ves. 

 Aquest  any  2022  hem  donat  servei  a  14  empreses  entre  coopera�ves,  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’objec�u  d’oferir  tot  �pus  d’assegurances,  cercant  les  millors 
 condicions i preus pels nostres clients per assegurar el benestar de tots. 

 Des  de  Coopera�ves  Agro-alimentàries  oferim  assessorament  tècnic  en  dis�nts  �pus 
 d’assegurances:  automòbils,  motocicletes,  tractors,  comerços,  llar,  vida,  PIME,  salut, 
 accidents,  responsabilitat  civil  de  caça,  responsabilitat  civil  animal,  responsabilitat  civil 
 coopera�va,  responsabilitat  civil  per  consellers  i  direc�us,  assegurances  de  crèdit  i/o 
 caució. 

 Nou  coopera�ves  i  explotacions  treballen  a  través  de  nosaltres  en  la  contractació 
 d’assegurances generals. 

 ❖  Serveis de comunicació 

 El  Departament  de  Comunicació  presta  a  les  en�tats  sòcies  serveis  amb  vocació  de 
 qualitat  en  els  camps  de  la  comunicació  i  la  imatge  enfocats  principalment  en  els 
 següents aspectes: 

 ●  Relacions amb els mitjans de comunicació. 
 ●  Ges�ó de la comunicació 
 ●  Coordinació con�nguts i disseny de la web. 
 ●  Assessorament en Xarxes socials 
 ●  Revisió d'informes 
 ●  Elaboració de fotografies 
 ●  Assessorament per a esdeveniments 
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 Durant  l'any  2022  s'ha  assessorat  sobre  les  pàgines  web,  esdeveniments,  se  va  contactar 
 amb  els  mitjans  de  comunicació  per  donar  resposta  a  alguna  solicitud.  A  mès  se  van 
 redactar  notes  de  premsa  per  a  coopera�ves  sòcies  que  lo  van  solicitar.  Així  com  de  tot 
 allò que s'ha pogut donar resposta des de el departament. 

 ❖  Serveis tècnics: oficina Menorca. 

 Durant l’exercici 2022 s’han tramitat 38 expedients PAC, amb un total 2048 recintes. 

 Es  presten  serveis  d’alta  de  REGA,  actualització  de  les  car�lles,  tramitació  de  Guies 
 d’Origen  i  Sanitat  Pecuària  per  trasllat  d’animals  de  totes  les  espècies,  així  com  el 
 repar�ment  de  cròtals  per  iden�ficar  el  ramat  vaquí,  oví  i  porcí  des  de  IBABSA  i  el 
 Consell Insular de Menorca fent d’enllaç entre l’administració i el ramader. 

 Es  presten  serveis  de  complementació  i  revisió  dels  llibres  de  registre  d’Explotació 
 Ramadera  (vaquí,  oví  –  caprí,  porcí),  dels  quaderns  d’explotació,  i  de  pastures  dels 
 animals.  Així  com  ajudar  al  ramader  a  elaborar  instàncies  i  al·legacions  als  tràmits  que 
 necessi�n davant els òrgans de competents. 

 També  s’ha  realitzat  assessorament  a  pagesos  en  diversos  temes  com  els  �pus  de  cul�us 
 i  els  �pus  i  volum  de  ramat  adequats  a  les  seves  finques  per  complir  amb  el  requisits  que 
 demana  l’administració,  així  com  assessorament  i  ges�ó  d’ajuts  tant  de  PDR,  com  ajuts 
 del  Consell  Insular  de  Menorca  i  novetats  que  puguin  ser  interessants  per  a  les 
 agricultors i ramaders. 
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