
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2020  MEMÒRIA ANUAL 



 2 

 
 

   ÍNDEX 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

01 Cooperatives Agro-alimentàries, 
l’entitat representativa 

       
Carta de la Presidenta  
  
Missió/ Visió/ Valors 
 
Cooperatives i SAT’s associades a la Unió 
de Cooperatives 
 
Organigrama organitzatiu 

 

02 Representació 
 
03 Fets destacats de Cooperatives 

Agro-alimentàries 
 
04 Esdeveniments destacats de 

Cooperatives Agro-alimentàries 
 
05 Cooperatives Agro-alimentàries, 

Àrea de Serveis 
         

Serveis de l’entitat 
 

 

 
 



 3 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

01 Cooperatives Agro-alimentàries, 

        l’entitat representativa 
 

 
 
 
 

             
                                          

 
 



 4 

CARTA DE LA PRESIDENTA 
 
Les Cooperatives Agroalimentàries anualment dona compte davant els nostres socis i fa 
balanç del que ha suposat l’any 2020. I sobre tot el que s’ha de destacar es que ha estat 
un any diferent.  Hem viscut una pandèmia mundial, i hem sofert les seves conseqüències 
i ens adonem de la capacitat de resiliència del món cooperatiu. 
 
L’any 2020 va començar amb mobilitzacions al sector agroalimentari de tot l’estat 
espanyol, on les cooperatives varem donar-hi suport. La situació per la qual travessa el 
sector agroalimentari amb els marges de rendibilitat al límit, pot esdevenir el tancament 
de les explotacions, i posant seriosament en perill la continuïtat de l'activitat agrària. 
 
Cooperatives Agro-alimentàries Illes Balears posa en valor el paper de les Cooperatives i 
Sats, organitzacions formades per agricultors i agricultores, com a eines perquè els titulars 
d'explotacions participin a la cadena de valor, essent responsables de les seves pròpies 
empreses i participant en els resultats que aquestes generen. En aquest sentit celebrem 
que el Consell de Menorca hagi treballat per elaborar un “pla estratègic agrari, i destacar-
ne l’important paper que hi juguen les Cooperatives dins “la competitivitat i rendibilitat 
dels productors”, objectiu primordial del Pla.    
 
De la situació d’estar al carrer varem passar a estar confinats, limitant el moviments de la 
població en general i permeten l’activitat exclusivament als sector essencials, al quals les 
autoritat varen incloure el sector agroalimentari, demostrant la seva capacitat de 
resposta i adaptació.    
 
Teníem previstes moltes accions que s'han vist modificades i re programades amb la 
situació que hem viscut.  
 
Una vegada més, de manera valenta, silenciosa, organitzada i adaptant-nos a les noves 
condicions de seguretat i protecció, vam fer el que millor sabem fer: produir, transformar 
i distribuir aliments i garantir el proveïment a la societat. 
 
Com a organització hem estat a disposició dels nostre socis, assessorant, defensant i 
proposant a l’administració mesures de caire organitzatiu i legislatiu, així com propostes 
d’ajudes al sectors productius agroalimentaris que més s’han vist afectats.   
 
Durant la pandèmia les nostre entitat sòcies varen ser les primeres en posar en marxa 
iniciatives de repartiment d’aliments a la població confinada. Exemples de repartiment de 
cistelles com el de la Cooperativa Camp Mallorquí per a acostar productes locals a les llars, 
la caixa "Menorquí Km0", de Sa Cooperativa del Camp de Menorca, o el repartiment de 
cistelles a Eivissa per part de la Ecofeixes S. Coop., així com també el repartiment de canals 
de mé de la Cooperativa de Pollença o la venda de cistelles dels joves de la Cooperativa 
Bessoner en son exemples que tot nosaltres recordem.  
 
A més, el sector de les cooperatives ha estat molt implicat amb els més desfavorits. Així 
cooperatives i SAT’s han col·laborat amb Creu Roja, Banc d’Aliments i demès 
organitzacions benefiques per a proveir-los d’aliments frecs.  
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El compromís de les cooperatives amb la societat s’ha posat de manifest amb multitud 
d’iniciatives de col·laboració dels seus socis amb la desinfecció de carrers i organització 
de dispositius de seguretat amb protecció civil.     
 
Tota situació de crisis permet noves oportunitats, i aquesta situació de pandèmia ha 
permès que la societat de les nostre illes posi en valor el treball de producció d’aliment i 
manteniment del paisatge que du a terme el sector cooperatiu agroalimentari. 
 
Reconeixements com el Premi Jaime II del Consell de Mallorca, i també aquest any 2021 
Premi Ramón Llull de la Comunitat Autònoma i distintes distincions de medis de 
comunicació a incitatives de Cooperatives, així com el Premi Coop al Desarrollo Rural 
entregat a COINGA, així com la vista dels Reis d’Espanya posen de manifest aquest fet.  
 
Però no ens podem quedar només amb la satisfacció del reconeixement, he de seguir 
treballant per que el nostre treball sigui retribuït de manera adequada i dotant a les 
cooperatives dels instrument necessaris per poder dur a terme aquesta tasca.  
 
Cooperatives Agro-alimentàries Illes Balears sabem que el futur és incert, però no ens 
espanta el trajecte, anem ben equipades, sabem el que volem i coneixem la ruta. Com a 
cooperativistes que som, posarem tot el que sigui a les nostres mans i en el nostre saber 
fer per aconseguir entre tots els implicats un futur agroalimentari sostenible, cooperatiu, 
just, de qualitat i els més igualitari possible.  
 
Volem anar de la mà amb tots els sectors econòmics de les illes, el turisme, el sector 
serveis, el comerç, el canal Horeca entre d’altres ... amb actuacions conjuntes amb les 
nostres administracions.  
 
D’aquesta manera es podrà garantir un FUTUR sostenible econòmic, social i 
mediambientalment de les nostres illes on el sector cooperatiu agroalimentari tindrà un 
paper destacat.  

 
FDO. Jerónima Bonafé Ramis, presidenta 

Cooperatives Agro-alimentàries Illes Balears 
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MISSIÓ/VISIÓ/VALORS 
 

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

 
Cooperatives Agro-alimentàries es va 
constituir com a Unió de Cooperatives 
per temps indefinit. Està  subjecte a les 
disposicions de la Llei de Cooperatives de 
les Illes Balears Llei 1/2003 de 20 de març 
i als seus estatuts. Està domiciliada a 
Santa Maria 07320, al Polígon de Son 
Llaüt, parcel·la nº 37, 1er pis, despatx nº 
2. També disposa d’una oficina a 
Menorca, situada al Polígon Industrial de 
Llinaritx, Vial A, parcel·la 6-7, 07740 de Es 
Mercadal. 

 
VISIÓ.- Cooperatives Agro-alimentàries 
serà reconeguda com el referent de 
màxim rigor en la defensa i impuls de les 
polítiques agràries de les Illes per a les 
cooperatives, els seus socis i les altres 
institucions vinculades al sector agrari. 
 
VALORS.- Els valors que centren les 
actuacions de Cooperatives Agro-
alimentàries són la unió, cooperació, la 
transparència, la professionalitat, el 
compromís, l’esforç, la proximitat i el 
futur. 
Cooperatives Agro-alimentàries va 
evolucionant des dels seus inicis 
adaptant-se a les circumstàncies que 
envolten el sector en cada moment. 
Si bé inicialment va néixer amb la vocació 
primordial de representació i formació al 
sector agrari, en aquests moments ja 
estem davant una organització amb un 
conjunt de serveis professionals 
encaminats a l’autosuficiència per donar 
un valor afegit a la seva missió. 

 

COOPERATIVES I SAT’s 
 
Durant aquest exercici s’ha produït una sèrie d’altes baixes a l’entitat.   
 
Actualment tenim associades a 31 entitats: 26 Cooperatives i 5 Societats Agràries de 
Transformació. La facturació de l’any 2020 va ser de 82.748.477,24 euros  i el número de 
persones sòcies de les cooperatives va ser d’uns 7.838 aproximadament.  
 
Cooperatives i SAT’s associades a Cooperatives Agro-alimentàries (2020)____________ 
RAÓ SOCIAL_________________________    Nº DE SOCIS_____ ___ 
Mallorca_______________________________________________________________  _ 
SCL Agrícola i Ramadera de Petra 14  

SCL Agrícola de Llucmajor 22  
SCL Agrícola de Porreres 200  
SCL Agrícola de Sant Joan 117  
Alpira SCL Agrària 48  
SCL Agrícola Murense 66  
SCL Pagesa d’Inca 35  
SCL Pagesa de Pollença 46  
SCL Sant Bartomeu de Sóller 343  
SCL Sant Salvador d’Artà 71  
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SCL Sa Malvasia de Banyalbufar 4  
Vidauba S. Coop. 3  
Coop. de Productors d’Aliments Ecològics (Ecoilla) 38  
Coop. Agrícola d’Andratx 67  
Illa Camp SAT 14  
Fruita Bona SAT 21  
Camp Mallorquí SCL (2on grau) 13  
Agromallorca SAT 5  
Son Bora SAT 3  
Productors Mallorquins de Fruits Secs  SAT 1.032  
Bessoner, S. Coop 7  
Tramuntana Viva Mallorca, S. Coop. 3  
   
 
Menorca           _ 
SCL COINGA 108  

Cooperativa del Camp de Menorca 525  
SCL Sant Martí 120  
SCL Sant Bartomeu 57  

 
Eivissa            _ 
SCL Sant Antoni d’Eivissa 2.227  

Agroeïvissa S. Coop. 23  
Societat Coop. Agrícola Santa Eulàlia 1.750  
Cooperativa Ecofeixes                          10  

 
Formentera                  _ 
Cooperativa del Camp de Formentera                                                                                    331  
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ORGANIGRAMA 
 
 

Cooperatives Agro-alimentàries Illes Balears, Unió de Cooperatives Agràries de Balears, 
està composta pels següents òrgans socials: Assemblea General, Consell Rector, 
Interventors i Consells Sectorials.  
  
ASSEMBLEA GENERAL 

 
L’Assemblea General és l’òrgan de 
govern i expressió de la voluntat social i 
està constituïda pels representants 
legals de les entitats associades i els 
membres dels Consells Rectors de les 
Cooperatives i SAT’s de la Unió de 
Cooperatives Agràries de Balears.  
 

 
 
L’any 2020 i amb motiu de la pandèmia i 
les normes restrictives que limitaven la 
reunió i viatges de les persones, es va 
celebrar una única Assemblea General 
ordinària de manera presencial i per 
videoconferència a la seu de 
Cooperatives a Santa Maria. En el 
transcurs de l’assemblea es varen 
aprovar els comptes anuals, la Memòria 
d’actuacions i el pressupost per l’any 
2020.  
 

 

 
 
 
També en el transcurs de l’assemblea es 
va anomenar a Santiago Lafuente com a 
Vicepresident de l’entitat, a Carlos 
Torres Florit com a vocal 5, Miguel Gual 
Pons com a vocal 7 i Margalida Segui 
Villalonga com a Interventora i es va 
Renovació del càrrec d’Interventor 3.  
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CONSELL RECTOR  
 
El Consell Rector és l’òrgan de govern, 
gestió i representació de Cooperatives 
agro-alimentàries, així que estableix les 
directrius generals d’actuació amb 
subordinació a la política fixada per 
l’Assemblea General i amb subjecció a la 
Llei. Està integrat pels presidents o 
representants dels membres del Consell 
Rector de les cooperatives i entitats 
sòcies. Els seus mandats són simultanis i 
per quatre anys.  
 
Durant l’any 2020 s’ha reunit en 9 
ocasions, dos de elles de manera 
presencial i la resta per videoconferencia 
o mixta, donat que els  
vocals s’han pogut connectar a traves de 
la plataforma zoom.  
 

 

 
Les dates han estat les següents:  
 
29  gener 2020 
19 febrer 2020 
 8 abril de 2020 
19 maig de 2020 
9 de juny de 2020 
21 juliol 2020 
11 d’agost 2020 
23 setembre 2020 
10 novembre 2020  
 
 

 
 
 
A la sessió celebrada el 11 d’agost, el 
Consell rector es va reunir amb la 
Consellera d’Agricultura i el seu equip a 
la nostra seu per traslladar-li la 
problemàtica del sector front la COVID 
19, així com les propostes de la nostra 
organització de cara a la propera PAC.   
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Consell Rector de la Unió de Cooperatives Agro-alimentàries  
 

PRESIDENTA:              Jerònima Bonafé Ramis 

VICEPRESIDENT:         Santiago Lafuente Mir 

SECRETARI:                 Jaime Orell Canals 

TRESORER:           José Mayans Marí 

 

VOCALS :      

 

   Martí Solivellas Ferrer 

  Isabel Maria Vicens Gelabert,  

 Francesc Truyol Olives,  

  Bernat Ramis Coll  

  Carlos Torres Florit  

  Joan Mora Adrover,  

  Miguel Gual Pons 

INTERVENTORS 
 

L’òrgan d’intervenció és l’encarregat de fiscalitzar els comptes de l’entitat i, en tot cas, el 
tancament dels comptes anuals i altres documents que es presenten a l’Assemblea per a 
la seva aprovació. És un òrgan col·legiat i es renova cada quatre anys. Durant el més de 
setembre 2019 la Sra. Georgina Brunet va renunciar a càrrec per incompatibilitat per 
responsabilitat política, i va ser substituïda per Margalida Segui Villalonga.  
      
Interventors de Cooperatives Agro-alimentàries________________________________ 
 

INTERVENTORS:  

 

Maria Ribas Roig 

Joan Fullana Gomila 

Margalida Seguí Villalonga 

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

Agro-alimentàries. 
Aquest any 2020 s’ha produït eleccions 
als Consells Sectorials amb les 
conseqüents modificacions dels 
representats sectorials a les Meses de 
treball i a Cooperativas Agro-
alimentarias España. 
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Consell sectorial 2020 Estructura Càrrecs  Cooperativa  _ 
 
Llet i Productes Lactis  Titular            Santiago Tadeo   SCL COINGA  _ 
    Suplent            Santiago Lafuente   SCL COINGA   
Fruites i Hortalisses  Titular            IsabelVicens 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 FS 
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__   
Cultius herbacis i cereals     Titular             Antonia Bosch  Coop del Camp de Menorca  
    Suplent            Gaspar Mas   Camp Mallorquí SCL__ _ 
Oví    Titular            Martí Solivellas   Coop. Pagesa de Pollença__ 
   _______Suplent _____Antoni Bonafé Ramis               Son Bora SAT    
Patata    Titular            Joan Cantallops  Illacamp SAT  _ 
    Suplent                                                         _ 
Vi    Titular          Antoni Mora  Sa Malvasia de 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 FS  
Carburants     Titular        Paco Ubeda Palma                  Coop. Pagesa de Pollença__ 
    Suplent         Xavier Conesa                             Coop. Santa Eulàlia   
 

Grups de treball:  
 
En el sí de la nostra organització trobem distints grups de treball en el àmbits del Grup de 
Joves Agricultors i Agricultores i el Grup de Treball per a l’Igualtat.  

 
RECURSOS HUMANS 
 
A Cooperatives Agro-alimentàries durant l’any 2020 ha treballat un equip format per 5 
persones al servei de les cooperatives i SAT’s, realitzant tasques d’assessorament i serveis 
professionals.  
 
Recursos humans  2020         _ 
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     _ _ 
Administració                                       Jaume Vallés Oliver  __                    Administratiu                                   _ 
Coordinació Menorca   Marga Truyol    Coordinadora oficina de Menorca__ 
 

També s’ha comptat amb l’assessorament extern d’un responsable de comunicació, Rafel 
Creus, per dur a terme el pla de comunicació aprovat per el Consell Rector.  
 
 
OFICINA MENORCA 
 
A l’oficina de Menorca prestem servei pels socis cooperativistes, principalment del centre 
de l’Illa, i donam suport a les actuacions tècniques, les assegurances agràries i generals, i 
la formació desenvolupada des de Cooperatives Agro-alimentàries. 



 
 
REPRESENTACIÓ DE COOPERATIVES AGRO-ALIMENTÀRIES DINS LA CONFEDERACIÓ DE 
COOPERATIVES AGRO-ALIMENTARIES ESPANYA.  
 
 
Cooperatives Agro-alimentàries Illes 
Balears està integrada dins 
“Cooperativas Agro-alimentarias de 
España (CAE)” des de la seva constitució 
a l’any 1.989, organització fruit d’un 
procés d’integració de dues 
organitzacions de cooperatives: la AECA i 
la UCAE, a la qual la nostra organització 
pertanyia des de la seva constitució  l’any 
1988.  
La nostra organització forma part d’una 
estructura organitzativa que atén a les 
necessitats de tot el col·lectiu 
cooperatiu, començant per els pagesos i 
ramaders, que son la nostra raó de ser, 
continuant per les Cooperatives i SAT’s, 
empreses que formen part de 
Cooperatives Agro-alimentàries Illes 
Balears. 
“Cooperativas Agro-alimentarias de 
España es l’organització representativa 
del cooperativisme agroalimentari 
espanyol a l’estat i a les institucions 
europees. La formen les distintes 

federacions i unions de cooperatives 
d’arreu de l’estat, una per cada 
comunitat autònoma. Aquest 
engranatge permet aconseguir una 
major eficiència a nivell representatiu, 
amb l’objectiu de aconseguir les millors 
condicions possible per a que les 
Cooperatives puguin desenvolupar la 
seva activitat empresarial, convençuts 
de que aquesta es la millor formula per 
millorar la renda dels agricultors i 
ramaders i millorar la seva qualitat de 
vida. 
 

             

Cooperativas Agro-alimentarias España 
es troba representada al COGECA 
(Comitè General de la Cooperació 
Agrària), organització europea de les 
Cooperatives Europees, fet que li 
permet participar activament dins les 
institucions de la UE, com son el Comitè 
Consultiu i Grups permanents que té 
establerts la Comissió pel 
desenvolupament de la funció consultiva 
amb els agents socioeconòmics 
relacionats amb la Política Agrària 
Comunitària i altres àmbits d’aplicació de 

la normativa que afecta al sector.  
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Assemblea general Cooperativas Agro-alimentàries de España.  
 
 

 

Cooperativas Agro-alimentàries de 
España va celebrar la seva assemblea 
General Ordinària el  dia 1 d’octubre de 
2020 de manera telemàtica. En el 
transcurs de l’assemblea es varen 
renovar els càrrecs del Consell Rector, 
resultant reelegit Angel Villafranca com a 
president i Jerònima Bonafé Ramis com a 
Secretaria. També varen ser reelegit els 
membres que formen part de la 
Presidència, comissió a la qual hi pertany 
la Presidenta de Cooperatives Agro-
alimentàries Illes Balears, Jerònima 
Bonafé Ramis.    

 
Varen participar a la mateixa la Directora 
Sra. M. Francisca Parets Amengual.    
 

 
 

 
 
Presidència i Consell Rector de Cooperativas Agro-alimentarias España.  

Durant l’any 2020, la presidenta de 
Cooperatives Agro-alimentàries Illes 
Balears, la Sra. Jerònima Bonafé Ramis,  
ha continuat exercint les seves funcions 
com a Secretaria del Consell Rector de 
l’entitat Cooperativas Agro-alimentarias 
España (CAE). 
  
El Consell Rector “Cooperativas Agro-
alimentarias de España  es reuneix una 
vegada al mes, normalment a la seu de 
Madrid. Aquest any i degut a la situació 
de la pandèmia les reunions s’ha realitzat 
a traves de videoconferència.  
 

 
 
Al llarg de l’any Presidencia de CAE s’ha 
reunit diverses vegades amb el Ministre 

d’Agricultura per tractar el present i 
futur del Cooperativisme i fer un repàs a 
la situació del sector agroalimentari de 
l’estat espanyol.  
 

  
Aspectes con l’aplicació de  “l’Estratègia 
de la granja a la taula” aprovada per la 
Comissió en un moment d’escassa 
rendibilitat de les explotacions i 
l’aplicació de la nova PAC, així com la Ley 
de la Cadena Alimentària han estat entre 
d’altres els temes abordats en les 
distintes reunions, sense deixar de banda 
la comunicació directa per anar resolent 
la problemàtica sorgida en cada moment 
dins el sector agroalimentari arran de 
l’aplicació de l’estat d’alarma motivada 
per la COVID 19. 



 
 
Consejo de Gerentes de Cooperativas Agro-alimentàries.  
 
Dins els òrgans que formen part de 
Cooperativas Agroalimentarias España 
es troba el Consejo de Gerentes, format 
per els Directors Gerents de les distintes 
Federacions de Cooperatives que es 
troben arreu del territori nacional. Es 
tracta d’un òrgan de consulta i 
assessorament al Consejo Rector a través 
del Director de Cooperativas, amb 
funcions d’anàlisi, definició i elaboració 
de propostes d’accions comuns d’interès 
general de l’organització. 
 
 

 
 
 
La Directora, Sra. M. Francisca Parets 
forma part del “Consejo de Gerentes de 
Cooperativas Agroalimentarias 
España”.  

 
El Consell es reuneix ordinàriament una 
vegada cada mes, i dins el mes de gener 
de 2020 es va reunir per abordar la 
redacció del “Plan estratègico del 
Cooperativismo agroalimentario 
español” i definir les accions a 
desenvolupar.  
 
A més aquest any, arran de la declaració 
de l’estat d’alarma el 14 de març, s’ha 
reunit amb nombroses ocasions per dur 
a terme un seguiment de les incidències 
provocades per el coronavirus, destacant 
la falta d’EPI’s per a garantir la seguretat 
dels treballadors de les cooperatives i de 
les explotacions així com els problemes 
de mobilitat, la problemàtica als punts de 
venda de les cooperatives i en el seu 
subministrament, el tancament del canal 
HORECA, entre d’altres.    
 

 
Consejo Intersectorial de Cooperativas Agro-alimentarias de España.  
 
El Consejo Intersectorial està integrat 
per els membres del Consell Rector, el 
Directors de les federacions i els 
Presidents Sectorials. La seva funció es 
debatre i analitzar el conjunt de 
polítiques sectorials. El passat 30 de juliol 
es va reunir de manera virtual per 
analitzar i fitxar la posició de 
Cooperatives Agro-alimentàries España 
respecte al futur de la PAC.  
 

 
En el document es de posició es va 
recollir la necessitat de definir una Pac 
específica i diferencia per els territoris 
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insulars que compensin la realitat 
productiva de sobre costos que tenen les 

illes.  

AMCAE  
 
AMCAE es la “Asociación de Mujeres de 
Cooperativas Agroalimentarias de 
España”, creada amb l’objectiu de donar 
visibilitat a les dones del sector 
agroalimentari cooperatiu, així com 
incrementar la participació de les dones 
dins els òrgans de Direcció de les 
Cooperatives, amb el convenciment que 

“més dones millors Cooperatives”. La 
Presidenta de Cooperatives Agro-
alimentàries Illes Balears, Sra. Jerònima 
Bonafé Ramis, ostenta la Presidencia 
d’aquesta associació, liderant i 
participant en tot el actes i 
esdeveniments que es duen a terme per 
tot el territori nacional.  

 
Durant l’any 2020, a conseqüència de la COVID-19, no es varen poder fer jornades 
presencials pel que ens varem haver d’adaptar a les noves formes de comunicació 
virtual a través de reunions en la plataforma zoom. 
 

• “Mujeres en cooperativas 
agroalimentarias: Garantía de 
sostenibilidad territorial y 
avance en el medio rural”. 
(14/07/20) 

  

 
 
 

 
 
 

• Mujeres en cooperativas 
agroalimentarias: Garantía de 
sostenibilidad territorial y avance 
en el medio rural”. (16/10/20) 

 

  

  
    

  
 
 
 

 

http://mailer.agro-alimentarias.coop/?redirect=aHR0cHM6Ly96b29tLnVzL21lZXRpbmcvcmVnaXN0ZXIvdEowcmRPMmdyRHdxRzlReVhPR05qNGxOXzNsVTV0Tm5JcF9U&task=8cb22bdd0b7ba1ab13d742e22eed8da2&mail=88466a3
https://app.getresponse.com/click.html?x=a62b&lc=SRG2oY&mc=0R&s=dNyobl&u=wBwcy&z=ESlzCv0&
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02 Representació 
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REPRESENTACIÓ I DEFENSA 

 
ACTIVITAT INSTITUCIONAL 
 
Cooperatives Agro-alimentàries ha 
mantingut la seva tasca de 
representació i defensa dels interessos 
del cooperativisme davant els diferents 
Organismes, Institucions autonòmiques 
i davant altres interlocutors socials. 
 
L‘entitat ha dut a terme una tasca 
permanent de representació dels 
interessos cooperatius amb els alts 
representants del Govern, començant 
per la pròpia Presidenta, i continuant 
amb les distintes Conselleries del 
Govern i amb els Consell Insulars.   
 
En tots els fòrums en els que ha 
participat, defensant un model 
cooperatiu agroalimentari de futur, 
basat en la seva orientació al mercat, de 
major dimensió i capacitat competitiva, 
recolzat en els valors de la unió i de 
l’associació; del compromís de les 
cooperatives amb els seus socis, les 
seves rentes, el seu entorn, el seu 
territori i la seva producció, així com del 
compromís dels socis amb els objectius, 
estratègies i actuacions d’unes 
cooperatives que han d’estar 
caracteritzades per una gestió 
professional, eficaç, transparent i amb 
un elevat contingut social i ètic. 
 
Cooperatives Agro-alimentàries 
defensa empreses cooperatives que 
projecten una imatge d’estructures 
empresarials viables, rendibles, ben 
gestionades, capacitades per adaptar-se 
als canvis i reptes dels mercats; 
compromeses amb el medi rural; co- 
responsables en el sosteniment rural i 
en la defensa medi ambiental; referents 

davant els demés agents i especialment 
davant l’Administració; capaces d’oferir 
al mercat productes de qualitat, sans i 
segurs, en condicions competitives, per 
la qual cosa són suports imprescindibles 
per a la viabilitat dels més importants 
sectors agroalimentaris.  
 
Aquesta activitat ha adquirit especial 
rellevància en motiu de la declaració de 
l’estat d’alarma el 14 de març de 2020, 
on el sector agroalimentària ha 
esdevingut un sector estratègic per a la 
societat, donant en tot moment 
resposta a les necessitats de la població 
de subministrament i repartiment 
d’aliments per part de les cooperatives, 
així com l’ implicació del sector en 
tasques de neteja i desinfecció de 
carrers.  
 
 

 
 



 18 

La participació de la Presidenta amb les 
reunions amb el sector agroalimentari 
per avaluar la problemàtica motivada 
per la pandèmia va permetre a 
Cooperatives presentar un document de 
propostes per poder fer front a la 
situació creada per el confinament i el 

tancament del canal Horeca, a la vegada 
que reivindicar la importància de 
l’aposta per el sector agroalimentari 
dins el Pla de reactivació econòmica, pla 
que es va presentar el 1 de juliol de 2020 
on la nostra organització hi va participar. 

 
 
 

 
 
 

El compromís de les cooperatives amb la 
societat s’ha posat de manifest amb 
multitud d’iniciatives de col·laboració 
dels seus socis amb la desinfecció de 
carrers i organització de dispositius de 
seguretat amb protecció civil.  
    
Tota situació de crisis permet noves 
oportunitats, i aquesta situació de 
pandèmia ha permès que la societat de 
les nostre illes posi en valor el treball de 
producció d’aliment i manteniment del 
paisatge que du a terme el sector 
cooperatiu agroalimentari. 

 
 
 
Reconeixements com el Premi Jaime II 
del Consell de Mallorca, i també aquest 
any 2021 Premi Ramón Llull de la 
Comunitat Autònoma i distintes 
distincions de medis de comunicació a 
incitatives de Cooperatives, així com la 
vista dels Reis d’Espanya a COINGA 
posen de manifest aquest fet.  
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Destacar també la visita del Ministre 
d’Agricultura a les Illes Balears i els 
contactes que va mantenir amb el 
sector, on la Presidenta Sra. Jerònima 
Bonafé  i el Tresorer el Sr. José Mayans 
va tenir oportunitat de posar en valor la 

tasca de les cooperatives i la 
importància de una nova PAC ben 
dotada que propicií la sostenibilitat 
econòmica i mediambientals de les 
explotacions i cooperatives. 

 
 

 

 
 
 

 
CONSELLERIA D’AGRICULTURA, PESCA i ALIMENTACIÓ.  

La tasca de representació i defensa dels 
interessos del cooperativisme i dels seus 
socis, agricultors i ramaders de les illes, 
s’ha dut a terme mitjançant multitud de 
reunions i altres gestions davant alts 
càrrecs i directius d’institucions i 
organitzacions representatives dels 
agents socio-econòmics.  

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

Durant aquest any destacaríem dues 
etapes distintes, la pre-covid i la post 
estat d’alarma, on els objectius a 
atendre varen radicalment. 

Hem de destacar la tasca que com a 
Lobby del sector cooperatiu s’ha fet 
davant l’administració fent al·legacions 
a tots els document normativa i  

propostes d’actuacions en benefici del 
sector. Això ha implicat una activitat 
intensa sectorialment parlant.  

En la pre-covid Cooperatives va facilitat 
la participació del Director del Serveis 
Tècnics de Cooperativas 
Agroalimentarias España, Sr. Gabriel 
Trenzado, a la jornada que va organitzar 
el entre Balears Europa sobre els efectes 
i conseqüències de l’entrada en vigor del 
Brèxit per el sector agroalimentari 
Espanyol i de les illes Balears.    
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Cooperatives també va participar a la Jornada de presentació de l’Estat de situació de 
l’agricultura a les illes Balears que ha permès argumentar en dades objectives l’estatut 
d’encaix dins la PAC de un règim d’ajudes diferenciades i específiques per a les 
explotacions de Balears.  

 

 

També els tècnics de les Cooperatives varen la participació a la Jornada de presentació 
de resultats dels estudis finançant en fons ITS de Xylella Fastidiosa.  

 

 

Cooperatives Agro-alimentàries hem 
seguit treballant juntament amb el 
Gabinet de la Conselleria i la Direcció de 
Semilla per treure una línia d’ajuts per 
donar suport al Pla de Millora de la 
competitivitat del sector cooperatiu a 

traves de les ajudes a la Inter 
cooperació, fusió i consolidació de 
Cooperatives de segon grau i grups 
cooperatius  i defensar els interessos de 
les cooperatives. Aquesta resolució es 
va publicar al desembre amb període de 
sol·licitud fins abril de 2021.   

 



Durant el mes de gener de 2020 es va 
convocar el primer consell agrari inter 
insular de la legislatura, on Cooperatives 
Agro-alimentàries Illes Balears i els 
representants de les Cooperatives de 
Mallorca i de Menorca hi vàrem 
participar, aportant una sèrie de temes a 
tractar durant la reunió, entre els quals 
es trobaren el calendari de  
convocatòries de línies de suport i 
subvenció del FOGAIBA  i la seva dotació 
econòmica, el desplegament de la llei 
agrària, estat de situació i pagament de 
les línies d’ajuda pendents del FOGAIBA, 
així com el Impost de turisme sostenible: 
criteris de repartiment i fons  destinats a 
l'agricultura.  

En el transcurs de la reunió la Consellera 
d’Agricultura va manifestar el seu 
compromís de retorn del patrimoni de 
les càmeres agràries a les organitzacions 
agràries, excloent del repartiment i de la 
comissió creada a les Cooperatives Agro-
alimentàries. Es tracta d’uns 10 béns 
immobles valorats en més de 2 milions 
d’euros, a banda de diners amb efectiu 
de 237.000 euros i accions per valor de 
305.000 euros.  

 

Cooperatives va manifestar la seva 
disconformitat amb tot el procés, 
destacant que quan la llei es trobava en 
tràmit parlamentari Cooperatives es va 
reunir amb Mae de la Concha, 
traslladant-li la posició de Cooperatives, 
proposta que va assumir defensar com a 
Partir Polític de Podemos. Una vegada 
mes es posa de manifest que una cosa 
son els compromisos adquirits com a 
partits polítics i un altra diferent quan es 
troba en el govern. Aquest fer ha 
provocat a la nostra organització 
indignació, i a cada reunió mantinguda 
s’ha remarcat que consti amb acta el 
nostre desacord. 

 

Com a membre de ple dret del Comitè de 
Seguiment de PDR, cooperatives hem 
seguit treballant i aportant i fent 
al·legacions al Pla de Desenvolupament 
Rural 2015 – 2020, participant a les 
reunions convocades. En el transcurs de 
la reunió celebrada telemàticament el 29 
de setembre del Comitè de seguiment 
del PDR, varem al·legar la modificació 

dels criteris de selecció de operacions 
que es va presentar a la reunió per a la 
inclusió del sector de fruits secs com a 
sector estratègic, la priorizació real a les 
dones joves, així com l’increment de 
puntuació per a les cooperatives i Sat’s i 
per les inversions que facin els seus socis.    
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L’any 2020 ha estat un any clau en la 
definició de la nova PAC, així com dels 
seus pressupost, i de la normativa que la 
regularà, tasca a la qual Cooperatives 
Agro-alimentàries hi ha treballat amb 
tasques d’estudi, fent propostes 
concretes per els sectors productius i 
defensant la posició amb la participació a 
jornades. Destacar la nostra participació 
a la jornada de treball de PAC celebrada 
el dia 3 novembre 2020 i la Jornada de 
presentació resultats estudi de la situació 
de la ramaderia a les IB. el Desembre 
2020.  
 

 
 

 
Des de Cooperatives Agroalimentarias 
Illes Balears també hem fet defensa de la 
situació de les explotacions dels nostres 
socis amb motiu dels efectes provocats 

per les incidències climàtiques, en 
concret per els períodes de sequera, 
temporals, caps de fiblo entre d’altres, 
produïts durant l’any 2020.  

Per aquest motiu vàrem sol·licitar a la 
Conselleria d’Agricultura i a la Delegación 
de Gobierno la reducció dels mòduls per 
a la renta de l’any 2019, proposta que 
vàrem estendre als sector de cereals gra, 
lleguminoses gra, olivar, vinya, ametller i 
garrofer, cítrics, la ramaderia de boví de 
llet i carn, oví de llet i carn, caprí de llet i 
carn, el porcí extensiu, els farratges i 
l’horticultura i patates.  
 

 
 
 
 
 
 

 
Amb motiu de la declaració de l’estat 
d’alarma varen ser les múltiples reunions 
amb el gabinet i càrrecs politics de la 
Conselleria d’Agricultura. La situació va 
alterar la situació del sector i, per 
assegurar l’abastiment a la població i la 
seva viabilitat, des de cooperatives es 
varen proposar distintes iniciatives i 
mesures de suport a l’activitat 
productiva de tot el sector primari i 
garantir l’abastiment d’aliments a través 
de tots els canals comercials existents i 
poder absorbir tota la producció 
disponible que no es va poder vendre.  

 
 

 

A mes Cooperatives ha participat 
activament en les distintes meses 
creades amb el sector productor 
agroalimentari a la Conselleria. Destacar 
la Mesa del Vi, la Mesa de l’oli, la Mesa 
del sector Lleter i la Mesa del Fruits secs.    
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Amb l’objectiu de facilitar la tramitació 
de les subvencions per a les entitats 
sòcies, Cooperatives ha mantingut 

distintes trobades amb tècnics de 
FOGAIBA, i destacar la  presentació Linia 
d’ajuts projectes de cooperació.  
 

 
CONSELLERIA DE MODEL ECONOMIC, TURISME I TREBALL.  
 
Amb la Direcció General de Promoció 
econòmica, emprenedoria, economia 
social i circular hem continuat treballant 
per dur a terme les actuacions aprovades 
en el Pla director de l’economia social. La 
definició i posada en marxa de les 
polítiques de suport al sector, incidint 
amb d’importància que tenen les  
cooperatives dins el sector 
agroalimentari. 
 

  
 
A destacar les tasques realitzades per 
aconseguir els següent objectius:  
 
1. Foment de la creació d'empreses 
d'economia social. 
2. Foment de la formació, de 
l’ocupabilitat i de la inversió en capital 
humà de les empreses d'economia 

social. 
3. Dotació i desenvolupament de les 
capacitats financeres estables de les 
empreses d’economia social i les seves 
entitats representatives.   
 

 
 
Però degut a la pandèmia dintre de les 
actuacions de l’any 2020 destaquem les 
distintes propostes presentades a la 
Directora General les per fer front a la 
situació econòmica al sector cooperatiu 
agroalimentari provocada per el 
coronavirus. Destacar les propostes  de 
modificació de la llei per permetre que 
a les Assemblees Generals Ordinàries 
en segona convocatòria, sigui vàlida la 
constitució amb el nombre de socis 
presents i representats.  
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A més amb l’objectiu de donar garantia 
a totes les cooperatives que vulguin 
atendre i finançar mesures de caires 
social,  com puguin ser mesures 
preventives, persones afectada directa 
o indirectament per el COVID-19, així 
com col·lectius especialment 
vulnerables de la societat, be 
mitjançant accions pròpies o be 
mitjançant donacions a altres entitats, 
públiques o privades es proposa un nou 
redactat de l’article de la llei de 
cooperatives que regula el fons 
d’educació i promoció. Les cooperatives 
no son alienes als problemes de la resta 
de les empreses i estan travessant 
dificultats, però donada la seva condició 
d’empreses d’economia social el seu 
caire social està molt present, i en el 
moment actual demanem que se’ls 
faciliti que puguin contribuir a aportar 
recursos a la comunitat provinents dels 
fons socials per a la seva finalitat. 
  
També destacar les aportacions fetes al 
Pla de reactivació econòmica del Govern 
de les Illes Balears, aportant la visió com 
a Cooperatives del sector agroalimentari 
i proposant accions que es recullin al pla.  
 
 

 

 
El canvi de la persona que era 
responsable de la Direcció general va 
marcar un nou inici en las relacions i la 
necessitat de donar a conèixer les 
empreses cooperatives al nou Director 
General. Amb aquest sentit es varen 
visitar les Cooperatives de Sant 
Bartomeu de  Soller i la Cooperativa del 
Camp de Menorca.     
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CONSELLERIA MEDI AMBIENT 

Des de fa anys Cooperatives 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.  
 
Aquest fet s’ha pogut demostrar amb 
l’informe que la Direcció General de 
Recursos Hídrics ha utilitzat per a la nova 
determinació de Zones Vulnerables a la 
Contaminació per Nitrats d’Origen Agrari 
a les Illes Balears, on es destaca la 
disminució de l’activitat agrària, i el caire 
residual que té aquesta activitat dins el 
territori, destacant que l’origen dels 
nitrats a les masses d’aigua és discutible 
que siguin d’origen agrari, atès el baix us 
agrícola, i s’apunten com a possibles 
causes d’aquesta contaminació, com son 
pèrdues de la xarxa de clavegueram, les 
deficiències en el tractament de la xarxa 
de clavegueram, les zones urbanes sense 
xarxa i proliferació d’habitatges a sol 
rústic.  
 
A més l’informe realitzat per el Govern 
de les Illes Balears “Estadístiques de 
l’Agricultura, la Ramaderia i la Pesca a 
les Illes Balears 2018”, així com al 
document “ L’agricultura i la Ramaderia, 
en un punt d’Inflexió”, publicat per la 
Conselleria d’Agricultura Pesca i 
Alimentació el març de 2020, es posa de 
manifest la situació crítica del sector a les 
illes, remarcant disminucions dels censos 
d’oví (d’un 33 %) i porcí (d’un 40%) en el 
període de 2006 a 2017, així com la 
disminució d’un 21 % de la Superfície 
Agrària Útil a les Illes Balears. 
 

 
 
Cooperatives ha presentat al·legacions al 
decret de zones vulnerables per a la 
contaminació nitrats en aquest sentit, 
defensant davant la Conselleria que no 
te sentit 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 
agroclimàtica.  
 
La incorporació en la planificació del reg 
agrícola dels impactes observats i 
projectats del canvi climàtic s’han 
d’afrontar de manera decidida. Amb 
especial atenció al risc d'una insuficient 
garantia en la disponibilitat d'aigua per a 
reg, d’acord amb el previst a la 
planificació hidrològica. Per aquest 
motiu dins la revisió que s’ha iniciat dins 
l’any 2020 de la revisió del Pla Hidrològic 
de les Illes Balears s’ha defensat mesures 
adreçades a la intensificació de les 
modernitzacions de regadius amb aigües 
regenerades que comportin un millor i 
més racional aprofitament de l’aigua 
regenerada i mesures que facin que 
aquesta aigua sigui apta per a regadius 
amb la màxima eficiència energètica i 
posar-la a disposició de les explotacions. 
També l’impuls al reg de suport per als 
cultius tradicionals de secà amb 
l’objectiu d’assegurar la seva pervivència 
i productivitat, ja sigui amb aigües 
subterrànies o regenerades.  
 
Fer realitat l’accés dels sector agrari a les 
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aigües regenerades i agilitzar els terminis 
per posar a disposició del sector les 
autoritzacions de pous. Amb aquest 
sentit hem participat en diverses 
reunions amb la D.G. de Recursos hídrics 
per impulsar la tramitació del es 
concessions.  
 
La Llei agrària a l’article 34 i 35, defineix 
el caràcter estratègic del sector agrari i la 
vinculació de la planificació hidrològica, 
així com el foment de la reutilització 
d’aigües regenerades, i que siguin amb la 
qualitat suficient per a fins agraris és 
fonamental. La mitigació del efectes del 

canvi climàtic s’ha d’afrontar de manera 
decidia per mor  del risc que suposa pels 
cultius tradicionals de secà (ametller, 
vinya, olivera,  etc..) una insuficient 
garantia en la disponibilitat d'aigua per a 
reg,  ja sigui amb aigües subterrànies o 
regenerades.  L’ impuls al reg de suport 
per als cultius tradicionals de secà que 
tenim a les nostres illes es fonamental 
per d’assegurar la seva pervivència i 
productivitat, i necessita d’una política 
que prioritzi el sector agrari per obtenir 
recursos hídrics, ja siguin de pous o de 
reutilització de aigües regenerades i 
posar-les a la seva disposició.   

 
CONSELL DE MALLORCA  
 
Amb motiu de la declaració de l’estat 
d’alarma Cooperatives hem iniciat 
relacions institucionals amb el Consell de 
Mallorca amb la seva Presidenta i amb el 
seu Conseller de Promoció Econòmica.  
 
Amb aquest sentit el dia 21 d’abril ens 
varem reunir amb la Presidenta la Sra. 
Catalina Cladera per donar suport al 
sector agrari de Mallorca per la feina feta 
de subministrament a la població 
d’aliments.  
 
 

 
 
 

 
 
També ens hem anat reunint amb el 
Conseller Jaume Alzamora per a les 
distintes línies d’ajudes per a la promoció 
econòmica dels sectors productius de 
Mallorca i per la seva difusió el 15 i 25 de 
maig.  
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Cooperatives va presentar sol·licitud 
d’ajuda per projectes de promoció dels 
productes locals i va desenvolupar una 
campanya als medis de comunicació per 
el foment dels productes de les 
cooperatives al programa fred i calent les 
setmanes prèvies a les festes de Nadal.  
 
També Cooperatives hem donat suport a 
la Candidatura de Mallorca com a seu de 
la Organització Mundial de Turisme, 

participant a les distintes jornades i en la 
elaboració de la estratègia sostenible, 
posant el valor el sector cooperatiu 
agroalimentari com a sustentador de 
sostenibilitat i compliment dels ODS:  
 

 
 

 
 

 
PARTITS POLITICS AMB REPRESENTACIÓ AL CONGRES DE DIPUTATS.  

Durant aquest any 2020 amb motiu de la 
tramitació al congrés de diputats de 
Madrid de la modificació de la llei de la 
cadena alimentària, Cooperatives Agro-
alimentàries ens hem reunit amb el 
partit Socialista, amb el Senador 
autonòmic i amb el partit Unidas 
Podemos. 

L’objectiu era posar en valor el paper de 
les cooperatives com a concentradors 
d’oferta, la relació especial entre els 
socis i les seves cooperatives, i la nostra 
preocupació amb la entrada en vigor del 
RD Llei 5/2020 amb la seva introducció 
del cost efectiu de producció com a 
factor a tenir en compte en la fixació de 
preus dels contractes alimentaris i la 
situació de debilitat que tenim dins els 
mercats donat els sobre costos dels  
territoris insulars. Els mercats funcionen 

en base a l’oferta demanda, sense tenir 
els costos de producció en compte, i les 
cooperatives hem d’operar dins aquest 
mercats.  
 
Compartint i valorant positivament el 
propòsit del RD llei, des de Cooperatives 
traslladem que aquest mecanismes 
plantejats son ineficaços per que no 
resolen el problema de l’escassa part de 
valor afegit que arriba al productor.  

  
 
 
REPRESENTACIÓ CES ESPANYOL I CES DE LES ILLES BALEARS.  
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Com a representant de Cooperatives 
Agro-alimentàries i secretària del 
Consell Rector de Cooperativas agro-
alimentarias, la Presidenta de la Unió 
assisteix periòdicament a les reunions de 
Presidència i de Consell Rector que es 
celebren mensualment a Madrid. 
A la vegada ha participat a jornades, 
congressos i altres esdeveniments que 
permeten que Cooperatives Agro-
alimentàries pugui tenir una visió 
totalment al dia del que està vivint els 
sectors econòmics i socials a nivell 
nacional. Alhora estem dins el fòrum en 
el que s’estructuren estratègies per 
proposar a l’administració central, i línies 
d’actuació per seguir donant suport al 

sector cooperatiu. 
 
Destacar les gestions 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.  
 
La Presidenta també participa, en 
representació de CEPES,  com a membre 
del Comitè Económico y Social de España 
(CES), participant a les Comissions que 
emeten els dictàmens preceptius dels 
avantprojectes de llei de l’estat que 
regulen les polítiques socioeconòmiques 
i laborals. 

ALTRES ACTES DE REPRESENTACIÓ:   
 
Cooperatives Agro-alimentàries ha 
participat en distintes jornades i 
esdeviments i ha tingut presència en 
diferents programes de televisió i ràdio 
durant l'any 2020. 
 

 
 

 
 
Destacar la participació de la Presidenta 
Sra. Jerònima Bonafé Ramis com a 
ponent al  Foro AgroSantander 
organitzat per el Diario de Menorca, on 
la presidenta va posar en valor les 
cooperatives de cara al futur de 
l’agricultura de les illes. La jornada es va 
fer a traves de videoconferència. 
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També la Directora va participat en un 
fòrum organitzar per qcom.es posant en 

valor el treball del sector agrari i del 
cooperativisme i els seus grans reptes. 

 

Cooperatives Agro-alimentàries va 
participat en un fòrum d'intercanvi 
virtual entre grup operatius i projectes 
innovadors amb temàtica de millores en 
la gestió d'explotacions ramaderes 
organitzat per Red Rural Nacional.   
 
En aquest intercanvi Virtual entre Grups 
Operatius i Projectes Innovadors sobre 
millores en la gestió d'Explotacions 
Ramaderes es va presentar el Projecte 
Pilot de l’ovi, destacant com a resultats 
la millora de la qualitat de les canals i 
millores rendibilitat produïdes a les 
explotacions.   

 

 
 
També Cooperatives Agro-alimentàries 
ha presentat el projecte d'innovació 
ramadera aplicada al model oví de 
Mallorca. 
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A més de participar en multitud de videoconferències i webinars durant l'any 2020 

Isabel Vicens, Presidenta Agromallorca 
SAT i memebre del Consell Rector de 
Cooperatives agroalimentàries Illes 
Balears, en representació de la 
Cooperativa Camp Mallorquí, va 
participar a un seminari WEBINAR 
COMERÇ ONLINE de COOPERATIVES 
AGROALIMENTÀRIES d’Espanya 
explicant les experiències de les 
#cooperativesAgroalimentariesIllesBale
ars de la posada en marxa de 
l’experiència del servei a domicili arran 
del covid-19.  
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
També hi ha participat Álvaro Suarez de 
Diego de Correos Market, Felipe Medina 
de la Asociación Española de Empresas 
de Distribución ( ASEDAS), Domènec Vila 
de la federació de Cooperatives Agraries 
de Catalunya (FCAC) i Enrique de los Rios 
de l’empresa Cooperativa UNICA. 
Modera Gabriel Trenzado (Cooperativas 
agro-alimentarias de España.  
 
 

 
 
 

 
 

 
ASSOCIACIÓ MALLORCA RURAL: LEADER  

https://www.facebook.com/hashtag/cooperativesagroalimentariesillesbalears?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXAl-Ns9418zOXx93-SykhXZJsHhNAz2D4kHfnBAA4vT7FjpUwGL92G3mCSLrHRVD0hAlE98-MYkLPV5wI0JgVY7VNJ6qXIy7Jv-NfFHyiYKdD8y6z4l-UnEXQbzBxIvSBk4oswibIKBdJopre2wH8yySvEjsgvDATF7b5QqfiYwaXmd_IQOZ8FOROovgYeAvw&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/cooperativesagroalimentariesillesbalears?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXAl-Ns9418zOXx93-SykhXZJsHhNAz2D4kHfnBAA4vT7FjpUwGL92G3mCSLrHRVD0hAlE98-MYkLPV5wI0JgVY7VNJ6qXIy7Jv-NfFHyiYKdD8y6z4l-UnEXQbzBxIvSBk4oswibIKBdJopre2wH8yySvEjsgvDATF7b5QqfiYwaXmd_IQOZ8FOROovgYeAvw&__tn__=*NK-R


 

Durant l’any 2019 es va renovar la Junta 
de l’Associació Mallorca Rural i la 
Presidenta de l’entitat va ser elegida 
Secretaria de l’associació, fet que implica 

la seva participació activa dins els òrgans 
de l’entitat que gestiona els fons Leader 
de Mallorca. Durant l’any 2020 s’ha 
publicat dues convocatòries, una per els 
ajuntament i l’altra dirigit al sector agrari 
dels municipi LEADER.  

 
FEDERACIÓ DE  COOPERATIVES  DE LES ILLES BALEARS.  

La Federació es l’òrgan representatiu i 
d’interlocució del conjunt del 
cooperativisme de les Illes Balears i que 
doni cohesió a la diversitat del món 
cooperatiu. Les seves prioritats son les 
de  divulgar els principis cooperatius, 
defensar els interessos del 
cooperativisme i promocionar projectes 
d’interès comú per el nostre sector, 
d’acord amb els principis cooperatius de 
l’Aliança Cooperativa Internacional. 
 
La federació està formada per les 
Cooperatives Agro-alimentàries Illes 
Balears,  la  Unió de Cooperatives de 
treball  Associat  (UCTAIB), i la 
Cooperativa de Consum Sant Crispin, 
amb  l’objectiu és incorporar tot el teixit 
empresarial cooperatiu de les Illes 
Balears.  
 
Aquest any 2020 destacar que es va 
procedir a canviar el representant de les 
Cooperatives al CES Illes Balears, sent el 
vocal representat Jerònima Bonafé 

Ramis.   
  
Aquest any els “Actes de Celebració del 
Dia Internacional de les  Cooperatives” 
van esser posposat donada la situació de 
pandèmia i la limitació de les reunions.  
 

 
 
Al més de maig de 2020 es va celebrar 
l’assemblea general de manera 
telemàtica, aprovant els comptes i la 
memòria de l’exercici 2019. A més 
aquest anys es va produir el relleu a la 
Presidencia, passant a ser la Presidenta 
Malena Riudavets i la Vice Presidenta 
Jerònima Bonafé Ramis.  
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Amb motiu del relleu a la Direcció General 

de Promoció Econòmica, Emprenedoria i 

Economia Social i Circular durant el mes 

d’agost de 2020, al mes de setembre es 

varen organitzar una sèrie de visites a 

Menorca i Mallorca, perquè el nou 

responsable del departament, Manel 
Porras, conegués les cooperatives i la 

importància de la seva  activitat al 

territori. el varen acompanyar   Malena 

Riudavets, presidenta de la UCTAIB i de la 

Federació de Cooperatives de les Illes 

Balears i Jerònima Bonafé, 

vicepresidenta de la mateixa Federació.   
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03 Fets destacats de 

        Cooperatives Agro-alimentàries 
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Cooperatives Agro-alimentàries, Premi Jaume II  
 
 
 

 
 
El Consell de Mallorca va concedir el Premi Jaume II 2020 a Cooperatives Agro-
alimentarias Illes Balears. 
 
El Consell va reconèixer el paper l destacat de les Cooperativas como vertebradores e 
impulsores del sector, fet que s’ha posat de manifest durant la difícil situació de la 
pandèmia. La societat va tornat a valorar el que significa el sector primari per  Mallorca: 
el manteniment del territori i la transmissió de la nostra cultura. Poder gaudir dels 
Productos de la nostra illa que mantenen les nostres arrels i tradicions.  
 
Les Cooperativas son part de la columna vertebral de la nostra illa i varen adaptar-se a la 
situació inesperada de la pandèmia.  
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Constitució per part d’un grup de joves de la Cooperativa Bessoner en temps de 
pandèmia.  
 
 

 
 

La necessitat de donar sortida als 
productes de les explotacions del Joves 
Agrocooperatius  i el seu compromís amb 
els valors de les cooperatives va fer que 
aquest grup de joves inicies un projecte 
de venta en comú dels productes 
elaborat i de qualitat que produeixen a 
les explotacions. Fruits d’aquesta 
col·laboració i necessitat surt la 
Cooperativa Bessoner, societat que es va 
constituir des de els nostres serveis 
tècnics, i a la qual formen part 7 joves 
agrocooperatius de Mallorca i Menorca.  

 
Cooperativa Camp Mallorquí, Premio Diario de Mallorca.  
 
  
Un reconeixement important a la tasca 
que es va dur a terme des de la 
Cooperativa Camp Mallorquí, que de 
manera valenta es va adaptar a les noves 
situacions de restriccions organitzant la 
producció d’hortolans socis i posant-la a 
disposició de les llars en temps de 
confinament.  

 
ASSISTÈNCIA A LES ASSEMBLEES GENERALS DE LES COOPERATIVES:  
 
L’Assemblea General de les Cooperatives 
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 motiu 
Cooperatives Agro-alimentàries 
acompanya a les seves entitats 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 
certificacions de les mateixes.  
 
 

 
 
 
 
 
Durant l’any 2020 hem prestat suport i 
assistit a les assemblees de la 
Cooperativa pagesa de Pollença, Coop. 
Andratx, Coop. Sant Antoni d’Eivissa, 
Coop. Agroeivissa, Coop. Camp 
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Mallorquí, Coop de Petra, entre d’altres.  
 

 
 

 
COMPETITIVITAT: CULTURA EMPRESARIAL 
  
Des de Cooperatives agro-alimentàries, 
tenim una eina molt potent per poder 
incidir dins la cultura empresarial de les 
cooperatives i aquesta és mitjançant la 
formació.  
Treballem per potenciar la formació dels 
recursos humans de les nostres 
cooperatives associades, tant 
treballadores i treballadors com sòcies i 

socis. I, especialment, la formació 
estratègica pels membres dels Consells 
Rectors.   
 
Durant l’any 2020 hem ofert diverses 
modalitats d’accions formatives 
dirigides a membres de consell rectors, 
gerents, empleats i socis de 
cooperatives.    

 

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

ALIMENTACIÓ. 

 
Cooperatives agro-alimentàries 
Illes Balears hem col·laborat 
amb Cooperativas Agro-
alimentarias de España i amb les 
demés Federacions i Unions 
territorials, tal com hem fet en 
anys anteriors, organitzant i 
impartint accions formatives. 
Aquestes accions formatives 
estan parcialment  co-finançades 
per el Ministeri d’Agricultura, 

Pesca i Alimentació i el Fons 
Social Europeu. 
 
Aquest conveni està destinat a 
desenvolupar diverses activitats 
de millora de la competitivitat i 
modernització de les 
Cooperatives Agro-alimentàries i 
per a la formació, igualtat i 
rejoveniment dels Consells 
Rectors durant l’any 2020

 
Dins aquest conveni hem 
realitzat les següents accions 
formatives:  
 
- “Pla de comunicació de la 

cooperativa. Finançament i 

anàlisi d’inversions” 
realitzat a Santa Maria, el dia 
23 de setembre de 2020 on 
hi varen participar distints 
membres de Consell rectors 
d’entitats sòcies. 

 

❖ PROGRAMA ERASMUS JOVES AMB EL MINISTERI D’AGRICULTURA, PESCA I 

ALIMENTACIÓ.   

Al 2020  el Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació va posar en marxa el programa 

de Visites Formatives per a Joves del sector agrari, a on varem coordinar la visita de 2 

joves a l’explotació de Son Jover (Inca) del 08/11/20 al 14/11/20. 
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També va participar al programa n’Andrés Salinas, jove agricultor soci de Fruits Secs i 

membre de la nostra comissió de joves. Ell va fer la visita formativa a una explotació de 

Cooperatives Agro-alimentarias de Andalucia. 
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❖ PROJECTES DE COOPERACIÓ:  

▪ Projecte d’Innovació en el sector oví  
 
Des de les Cooperatives Agro-
alimentàries Illes Balears sorgí aquest 
projecte per a ser finançat en el marc del 
Programa de Desenvolupament de les 
Illes Balears 2014-2020, pel període 
2014-2020 finançat pel Fons Europeu 
Agrícola de Desenvolupament Rural. La 
finalitat no fou altre que provocar una 
clara millora de la producció i la 
comercialització d’aquest sector a les 
Illes. Es tracta d’implementar al sector 
oví de Mallorca tota una sèrie de 
processos innovadors que provoquin un 
major nombre de mens nascuts per 
ovella, minvant els costos de producció i 
així poder augmentar el marge de 
benefici pels ramaders. Es tracta, per 
tant, millorar el maneig del ramat ( 
essent determinant el factor 
alimentació a base de pastures i pinso), 
determinar quines ovelles són més 
productives (més número de mens per 
part), corregir i descartar les menys 
fèrtils, seleccionar els millors mascles 
per a cobrir major nombre d’ovelles i 
garantir una major producció de mens 
de qualitat, a la vegada que incidir molt 
en combatre la mamitis, malaltia que 
provoca una minva i menor qualitat de 
la llet i que perjudica al 
desenvolupament inicial en fase de 
creixement als mens petits, encara en 
període de lactància i dependents de la 
mare. 
 

 
 
El programa va finalitzar al novembre de 
2020, i es varen presentar els resultats 
del projecte en el marc d’una jornada 
organitzada de manera semi-presencial 
on els representants dels serveis 
veterinaris i represetnats d’Oviaragon 
varem participar telemàticament i a les 
nostres oficines hi varen asistir 
unarepresetnaci´ode ramaders, 
juntament amb el D. G. d’Agricultura i el 
Gerent de FOGAIBA. 
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Dels resultats de projecte destacar  
l’ampli camp de millora de les 
explotacions, ja que aquelles que han 
implementat els distints programes de 
millora han passat de tenir 0,8 

mens/ovella /any a 1.5 
mens/ovelles/any.  
 

 
 
 
 

 
 
 
 

▪ Innovació en el sector de la fruita seca: ametlla i garrofa. 

El cultiu del garrover, és un cultiu amb 
moltes possibilitats, sobretot a les illes, 
tenint en compte que és una alternativa 
més que viable per fer front a la Xylella 
fastidiosa, ja que molts d`agricultors es 
plantegen substituir ametllers en 
condicions de secà tradicional per 
garrovers. Aquest fet genera un problema 
per la dificultat d`obtenir planta empeltada.  
 
El projecte pilot persegueix els següents 
objectius: 
 
Estudiar la possibilitat d’obtenir planta 
empeltada procedent de llavors de garrofer,  
apta per a la seva plantació en camp en un 
període de dos anys. 
 
Identificar i comparar el comportament de 
diferents peus, observant la seva vigorositat 
per intentar reduir el temps de viver de la 
planta.  
 

Els tècnics de Cooperatives han assessorat i 
col·laborat amb la posada en marxa de 
projectes d’innovació del sector de la 
garrofa, projecte que s’ha aprovat durant 
l’any 2020 i s’ha iniciat les treballs.   
 

 
 
També Cooperatives està participant en el 
“Projecte pilot per a l´estudi de l’adaptació 
de les noves varietats d’ametller a les 
condicions agro-climàtiques de l’illa de 
Mallorca en diferents condicions de reg”.



 
❖ FORMACIÓ I DEMOSTRACIÓ: VIATGES FORMATIUS.   

 
Una modalitat d’aprenentatge és la 
realització de viatges formatius, on 
l’objectiu és difondre, demostrar i donar 
a conèixer entre els directius de 
Cooperatives i Sat’s de les Illes Balears  
models de gestió i organització de 
cooperatives, així com processos de fusió 
duts a terme.  
 

 
 
Durant el 2020 degut a la pandèmia i les 
restriccions per a viatjar, només hem 
organitzat 1 viatge formatiu per als joves 
agricultors d’Eivissa. El programa va ser 
subvencionat per el Consell d’Eivissa i els 

assistents varen viatjar a la zona 
productora hortícola de Granada i 
Almeria, visitant Cooperatives i centres 
d’investigació de las Palmerillas.   
 

 
 

 
 
 

❖ FORMACIÓ AL SECTOR AGROALIMENTARI  
 
La formació constitueix un element clau dins la nostra entitat. En aquest sentit hem dut a 
terme els següents programes:  
 

• Formació bàsica per al sector agroalimentari de les Illes, destinats als titulars 
d’explotacions agràries. Hem desenvolupat programes de formació en el marc del 
programa de desenvolupament rural (PDR), impartint 28 cursos de formació entre 
els quals es troben els següents: cursos per a l’obtenció del carnet de fitosanitaris 
nivell bàsic, qualificat, pont i renovació i complementari nivell qualificat, Seguretat 
Alimentaria a les explotacions, Poda de Fruiters, Cítrics i Olivera, Poda i Empelt de 
Garrofers, Agricultura Ecològica, Maneig de la Motoserra, Tala i Processat de Pins, 
Creació d’Empreses per a joves del sector agrari i ramader, i aquest any per 
primera vegada es va fer un curs específic de Maneig de Petita Maquinària per a 
Dones, amb un grup de 8 dones socies de les cooperatives d’Eivissa. Han assistit 
un total de 401 persones, 84 dones i 319 homes, a un total de 623 hores de 
formació.  
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• Formació en certificats de professionalitat. Des de l’any 2014 Cooperatives agro-
alimentàries està acreditat per el SOIB com a centre de formació, estam inscrit al 
registre nacional de centres de Formació del SEPE amb el número 27015 . Aquest 
any s’han desenvolupat les següents accions formatives conduent als següents 
certificats de professionalitat:  

Convocatòria Desocupats 2019-2021: 
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- SEAG0110 SERVEIS PER AL CONTROL DE PLAGUES (370 hores).  
- COML0110 ACTIVITATS AUXILIARS DE MAGATZEEM (210 hores) 
- AGAN0110 DOMA BASICA DEL CAVALL (620 hores). 
 
Convocatòria Ocupats 2019-2021: 
 
- SEAG0311 GESTIÓ DE SERVEIS PER AL CONTROL D’ORGANISMES NOCIUS (510 

hores) 
 

Per les nostres aules han passat un total de 54 alumnes, i s’han impartit un total de 
1.710 hores 

 

                 

 

                
 
 

 

ASSEGURANCES AGRÀRIES

Cooperatives Agro-alimentàries, a més 
d’estar dins la Comissió Territorial, 
també participa amb els seus tècnics, 
dins el Grup de Treball d’Assegurances 
Agràries de Cooperativas Agro-
alimentarias (CCAE) a Madrid. Juntament 
amb tots els representants de les 
diverses autonomies es treballa per 

fomentar i divulgar l’assegurança 
agrària. Al 2020 la nostra tècnica a 
assistit a una reunió a Madrid del Grup 
de Treball, el 24 de gener, de forma 
presencial, abans de la declaració d’Estat 
d’Alarma i de forma virtual a varies 
reunions a través de la plataforma zoom. 
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També varem organitzar una jornada 
d’Assegurances d’Explotacions de Fruits 
Secs que es va celebrar el dia 26 
d’octubre de 2020 de forma presencial  i 
amb la coordinadora  d’Assegurances de 
la Corredoria Actel com a ponent, 
connectada a través de zoom. 
 
 
     

 
DEPARTAMENT D’IGUALDAT:  
 

• Reunió “Grup Motor del Pla d’igualtat del sector primari de les Illes Balears” a la 
Conselleria d’Agricultura, on hi participà la Directora General de Politiques de 
Seguretat  Alimentària i el Cap de Gabinet de la Consellera. ( Jerònima Bonafé 
Ramis).  24-01-20 

• Curs “Sensibilització de la violència contra les dones en entorns agraris”. Santa 
Maria, 6 i 7 de febrer de 2020. 
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• Visita al “Salon International de l’Agriculture”. Paris del 26 de febrer al 1 de març 
de 2020.  Varem assistir a aquesta fira internacional amb un grup de dones sòcies 
de cooperatives de Mallorca i Eivissa.  

En el marc d’aquesta fira varem signar l’acord d’Agermanament amb les 
“Ganaderas Asturianas” per tal de col·laborar en activitats, visites formatives, 
formació, ... que afavoreixin la participació de les dones a l’activitat de les 
cooperatives i als seus consells rectors. 

         

 

 

 

   
 
 
8 DE MARÇ “DIA INTERNACIONAL DE LES DONES” 
 
 
El dia 8 de març de 2020, degut a la 
COVID-19, vàrem decidir participar de 
forma diferent a la celebració del Dia 
Internacional de les Dones, juntament 
amb les organitzacions agràries i 
SEMILLA, se varen penjar uns cartells a 
totes les cooperatives de les illes a amb 
el lema “Elles poden. Al camp i a la mar, 
fes que  puguin”.  
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DEPARTAMENT D’IGUALDAT: 15 D’OCTUBRE “DIA INTERNACIONAL DE LA DONA 
RURAL” 
 
El dia 15 d’octubre de  2020  varem 
penjar a totes les cooperatives els 
cartells realitzats per SEMILLA amb el 
lema “si sembres desigualtat, ella recull 
violència”.                                                                

   
 

 
 

      
  

 

          
 



                                                   
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

                     
 
 
 
RELLEU GENERACIONAL : COMISSIÓ DE JOVES.  

La falta de relleu en el sector agrari 
s’ha convertit en els darreres anys en 
una important preocupació per tots 
els agents i institucions que 
participem 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 continuï essent productiva, no 
només per ella mateixa i la gent que en 
viu, sinó també pels seus efectes de 
conservació paisatgística. 
 

 

 

Quan la innovació, la recerca i creativitat 
van de la mà del cooperativisme 
sorgeixen els millors projectes.  

En aquest sentit es amb el que treballa la 
Comissió de Joves, creant debat i 
propostes per a les cooperatives i per a la 
unió de cooperatives. 

  

 



❖ II CAMPUS DE JOVES AGRO-COOPERATIUS 

Durant l’any 2020, els dies 11 i 12 de 
febrer, es va organitzat el segon  Campus 
de Joves Agro Cooperatius, amb 
l’objectiu de:  
 

✓ Donar a conèixer als joves la 
importància econòmica i social del 
cooperativisme agroalimentari de les 
Illes Balears, així com les 
COOPERATIVES i la UNIÓ DE 
COOPERATIVES. 

✓ Formació dels principis i valors 
cooperatius.  

✓ Preparar el relleu generacional al 
sector. 

✓ Donar visibilitat als joves 
cooperativistes reconeguem-ne el 
seu paper fonamental dins 
l’agricultura i dins el medi ambient.  

✓ Crear xarxes de comunicació entre els 
joves agricultors cooperativistes. 

✓ Convivència entre els JOVES 
AGROCOOPERATIUS. 

 

Un total de 25 joves de Mallorca, 
Menorca i Eivissa hi varen participar, 
destacant l’èxit de la jornada.  

 

 
 
A l’acte d’Inauguració del II Campus de 
Joves Agro-cooperatius de les Illes 
Balears hi va participar la Presidenta de 
Cooperatives Agro-alimentàries Illes 
Balears, la Consellera Agricultura i Pesca, 
Directora General de Promoció 
econòmica, emprenedoria i economia 
social i circular, i Cajamar. 
 

 
 
 
 

 
Durant el campus es varen fer distintes 
dinàmiques relacionades amb el relleu 
generacional i per identificar quines 
amenaces i oportunitats, fortaleses i 
debilitats tenen els joves pagesos, quines 
respostes poden donar les cooperatives 
de les illes als joves i quines respostes pot 
donar la nova PAC als joves de les illes.   
 

 
 
 

  
                



❖ FORMACIÓ AL JOVES QUE S’INCORPOREN A L’ACTIVITAT AGRÀRIA  
 
Dins el procés d’incorporació dels joves a 
l’activitat agrària es fa necessari el seu 
acompanyament amb assessorament 
tècnic, de gestió i comercial. Aspectes 
com la recerca, el desenvolupament i la 
innovació son la palanca de canvi del 
sector agroalimentari de les nostres illes, 
i aquestes no es poden dur a terme al 
marge de les Cooperatives.  

En aquest sentit, aquest any 2020 s’ha 
celebrat la quarta edició del curs de 
formació a un grup de joves agricultors i 
agricultores que s’incorporen a l’activitat 
agrària. Degut a la pandèmia el curs va 
haver de ser suspès al mes de març i es 
va reprendre al mes de setembre, 
finalitzant el mes de novembre. A la seva 
clausura vàrem comptar amb la 
participació de la Consellera 
d’Agricultura i el cap de Gabinet.  

    

 
 
 

 
 

COMUNICACIÓ  
 

 
 

Durant l’any 2020 va ser l’any de posada 
en marxa del departament de 
comunicació per a la execució del Pla de 
Comunicació intern i extern de 
Cooperatives Agro-alimentàries, si be la 
situació de pandèmia va fer que es 
prioritzes la comunicació externa amb els 
medis de comunicació, i algunes 
actuacions recollides al pla varem passar 
en segon lloc.    
 

          

 

 
 
Les tasques que el departament ha 
realitzat son els de elaboració de notes 
de premsa, comunicats, relacions amb 
els mitjans de comunicació, RR.PP., 
tasques de creatiu 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 
cooperatives i Sat’s sòcies. També estar 
pendent del que publiques els medis de 
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nosaltres i del sector i fer-nos ressò a 
traves de la nostra web i les xarxes 
socials.  
 

 
 
 
S’ha realitzar una revisió del web 
corporatiu amb accions de correcció, 
actualització de textos, supressió e 
incorporació d’apartats.  

 

 
 

 
 

REPRESENTACIÓ IGP AMETLLA  

Des de les eleccions al Consell regulador de la IGP ametlla de Mallorca de 2019, i la 
assumpció de la Secretaria per part de la Directora de Cooperatives, ha marcat un inici 
important dels actes de difusió de la IGP Ametlla de Mallorca amb l’objectiu de donar a 
conèixer el segell de qualitat i les empreses emparades per la marca. Amb aquest sentit 
destacar la Participació Feria Madrid Fusión juntament amb empreses inscrites al registre 
de la marca i altres empreses del sector dins un estand del Consell de Mallorca, aportant  
amb material divulgatiu i degustació.  

En el transcurs dels tres dies que va durar la fira, distints cuiner varen elaborat plats 
degustació on utilitzaren com a ingredients l’ametlla de Mallorca IGP.  
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També varem participació a la fira Canal Horeca  amb material divulgatiu i degustació. 

            
 
 

Com a responsables de la gestió de la IGP, Cooperatives hem posat en marxa les Xarxes 
Socials,  i s’ha elaborat la pagina web  
 
comptes:  
 

Instagram: @igp_ametlla 

 

 

 

 

 

https://www.instagram.com/igp_ametlla/
https://www.instagram.com/igp_ametlla/
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Twitter: @igp_ametlla  

 

  

Facebook: Almendra-MallorcaAmetlla-de-Mallorca- 

 

 

També s’han elaborat distints vídeos per a promocionar l’ametlla, material que es 
troben penjats a les xarxes socials.  
 
Facebook: https://fb.watch/5afvy1fOJE/ 

Instagram:https://www.instagram.com/p/COIHemtHCnY/?utm_source=ig_web_copy_li

nk 

Twitter: https://twitter.com/igp_ametlla 

Web:  http://www.almendramallorca.com/

 

  

https://twitter.com/igp_ametlla
https://www.facebook.com/Almendra-MallorcaAmetlla-de-Mallorca-101870871357736
https://fb.watch/5afvy1fOJE/
https://www.instagram.com/p/COIHemtHCnY/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/COIHemtHCnY/?utm_source=ig_web_copy_link
https://twitter.com/igp_ametlla
http://www.almendramallorca.com/
http://www.almendramallorca.com/
https://twitter.com/igp_ametlla
http://www.almendramallorca.com/
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Participació de Cooperatives a les 
mobilitzacions en suport al sector 
agroalimentari.  
 

 

El sector cooperatiu va donar suport a les 
mobilitzacions cedint el protagonisme a 
les organitzacions convocants, d'acord 
amb la filosofia que segueix 
habitualment la nostra entitat, i amb el 
ple desig que la convocatòria de que les 
administracions abordin amb el sector i 
les cooperatives articulin respostes 
immediates i efectives als problemes 
pels quals travessa. Tenint en compte la 
situació per la qual travessa el món 
agroalimentari, els marges de rendibilitat 
es troben al límit de l'abandó de les 
explotacions, i posen seriosament en 
perill la continuïtat de l'activitat agrària". 
Les esmentades associacions agrícoles 
posaren de manifest les greus dificultats 
per les quals travessen els pagesos i 
ramaders de les illes i la necessitat de 
solucions immediates que ajudin a reduir 
els costos de producció i que es 
compensin els efectes de la insularitat. 
Cooperatives Agro-alimentàries Illes 
Balears continua reivindicant a les 
Cooperatives i Sats, organitzacions 
formades per agricultors i agricultores, 
com a eines perquè els titulars 
d'explotacions participin en la cadena de 
valor, essent responsables de les seves 
pròpies empreses i participant en els 
resultats que aquestes generen. Alhora 
reclama polítiques que afavoreixin la 
reducció o compensació dels costos pel 
fet de la insularitat, i la corresponsabilitat 
dels consumidors i la societat en general 
amb el consum de productes locals i 
quilòmetre zero. En aquest any 2020 i el 

2021 en que s'estan definint les 
polítiques europees de la PAC, i que van 
en direcció a una major sostenibilitat i 
respecte mediambiental, fomentar 
polítiques de consum i producció de 
proximitat és fonamental, però també 
que la PAC cobreixi les necessitats del 
sector en matèria de reequilibri de la 
cadena alimentària, protecció dels 
agricultors o resposta davant les crisis de 
mercat. La convocatòria se suma a les 
celebrades en altres regions espanyoles, 
en protesta per la crisi de rendibilitat per 
la qual travessen diferents sectors o l'ús 
de l'Agricultura com a moneda de canvi 
en les negociacions comunitàries amb 
tercers països, entre altres temes.   
 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Compromís de les Cooperatives amb la societat:  
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El moment de la irrupció de l'Estat 
d'Alarma no va ser “dolent” des del punt 
de vista de l'oferta. La majoria de les 
campanyes de comercialització 
hortofructícoles no es trobaven en el seu 
pic de producció ni a ple rendiment, sinó 
més aviat en moments de transició entre 
varietats o en fases ja minoritàries de 
comercialització o gestionant una 
campanya no especialment inflada. 
 
Tant els productors en les explotacions, 
com les centrals hortofructícoles, varen 
resistit i revertiren de manera admirable 
les successives dificultats de tota mena 
que es varen anar succeint. Les 
Cooperatives varen reaccionat posant en 
marxa en temps rècord protocols de 
prevenció de risc i seguretat per a 
garantir la continuïtat de l'activitat 
productiva i comercialitzadora, amb la 
dificultat d'adaptar-se cada dia a unes 
circumstàncies i una regulació canviants i 
incertes. Han ajustat les seves 
instal·lacions i equips de personal, 
assumint el repte de garantir el 
subministrament i respectant la 
premissa de complir estrictament amb 
les condicions estipulades per a garantir 
la seguretat dels socis i els treballadors. 
 
El sector agroalimentari en el seu 
conjunt, ha de reivindicar, legítimament, 
el seu reconeixement -i no sols  
 

 

 
ocasionalment- com a activitat essencial, 
reclamant polítiques de suport basades 
en la sostenibilitat ambiental, però 
garantint -com a condició necessària- la 
sostenibilitat econòmica de les 
explotacions. 
 
Durant la pandèmia, multitud 
d'iniciatives s'han posat en marxa des de 
les nostres cooperatives, posant-se a 
disposició de les administracions per dur 
a terme accions de coordinació amb els 
serveis d’emergències, cedint també 
equips de cooperatives per poder 
fumigar els carrers de poblacions de 
Mallorca. 
També distintes cooperatives varen 
organitzar aquest serveis que prestaren 
desinteressadament als municipis, amb 
l’objectiu de desinfectar i netejar els seus 
carrers i evitar la propagació del virus.  
 

 
 

     
 

 
 
 
 
Altres exemples  són la venda de cistelles 
que organitza Camp Mallorquí per a 

acostar productes locals a les llars, la 
caixa "Menorquí Km0", de Sa 
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Cooperativa del Camp de Menorca, o el 
repartiment de cistelles a Eivissa per part 
de la Ecofeixes S. Coop. 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 
A més, el sector de les cooperatives 
també ha estat molt implicat amb els 
més desfavorits. Així, Agroeivissa S. 
Coop. han fet donació d’aliments a la 
Creu Roja i AgroMallorca SAT realitza 
campanyes amb bancs d'aliments, i la 
Cooperativa de Pollença cedint canals de 
mè a la Residencia de Gent gran de 
Pollença.  
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La presidenta del Presidenta del Govern de les Illes Balears va escriure una carta 
d'agraïment a Cooperatives Agro-alimentàries per totes les accions dutes a terme per 
les nostres cooperatives sòcies durant el confinament 
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04 Cooperatives Agro-alimentàries, 
     Àrea de Serveis 
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SERVEIS DE L’ENTITAT 
 
 
Juntament amb la tasca de representació i defensa dels interessos cooperatius, 
Cooperatives Agro-alimentàries ofereix determinats serveis a través de professionals 
amb experiència i especialització en el sector. Les cooperatives tenen a la seva disposició 
un equip humà multidisciplinari per donar resposta a les seves necessitats. 
 
 

❖ Servei econòmic - financer 
 
El departament econòmic - financer és 
un dels departaments de la Unió més 
consolidats. La confiança de les 
cooperatives en la gestió proporcionada 
des d’aquest departament es va 
demostrant any rere anys.  
 
El nombre de cooperatives a les que 
proporcionem els serveis de 
comptabilitat integral (comptabilitat, 

confecció de comptes anuals i imposts de 
societats) és de 12 empreses. 
  
El departament elabora un total de 16 
tancament d’exercicis comptables i 
elaboració de comptes anuals i memòria 
econòmica per a dipositar al Registre de 
Cooperatives, així com la confecció de 19 
impostos de societats.  
 

 
 

❖ Servei jurídic

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

Durant aquest any s’han constituït dues 
cooperatives, una d’explotació 
comunitària de la terra i una agrària, fent 
des de cooperatives tots els tràmits legal 
per a constituir-les.  

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

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 
normativa que recull la legislació 
Cooperativa. 
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❖ Servei laboral  

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

societats cooperatives. 
 
El servei laboral es va crear l’any 2003, i 
des d’aleshores ha anat evolucionant, 
intentant donar un millor servei tenint en 
compte les necessitats dels nostres 
clients.  
Així l’any 2020 hem donat servei a 12 
empreses entre cooperatives, 
empresaris agrícoles i associacions.

 
 

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

als treballadors dels riscs específics de la 
seva empresa. 
 
I, d’altra banda, la Unió de Cooperatives 
gestiona i coordina les tasques entre el 
servei extern de prevenció i les 
cooperatives. 
 
Aquest any 2020 hem donat servei a 15 
empreses entre cooperatives, 
empresaris agrícoles i associacions.

 
 

❖ Assegurances Generals 
 
El departament d’Assegurances Generals 
col·labora des de l’any 2003 amb la 
Corredoria AN S. Coop., amb l’objectiu 
d’oferir tot tipus d’assegurances, cercant 
les millors condicions i preus pels nostres 
clients per assegurar el benestar de tots.  
 
Des de Cooperatives Agro-alimentàries 
oferim assessorament tècnic en distints 
tipus d’assegurances: automòbils, 
motocicletes, tractors, comerços, llar, 

vida, PIME, salut, accidents, 
responsabilitat civil de caça, 
responsabilitat civil animal, 
responsabilitat civil cooperativa, 
responsabilitat civil per consellers i 
directius, assegurances de crèdit i/o 
caució. 
 
Vuit cooperatives treballen a través de 
nosaltres en la contractació 
d’assegurances generals. 
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❖ Serveis tècnics: oficina Menorca.  

 
Durant aquest exercici s’han tramitat 37 
expedients PAC i 1.750 recintes. També 
s’ha elaborat 1 pla de gestió de purins 

per a les explotacions ramaderes de l’illa 
de Menorca.   

 
Es dona servei a l’actualització de les 
cartilles ramaderes amb la representació 
dels titulars, també amb la tramitació de 
Guies d’Origen i Sanitat Pecuària per 
trasllat d’animals de totes les espècies, 
així com el repartiment de cròtals per 
identificar el ramat vaquí i porcí des de 
IBABSA i el Consell Insular de Menorca.  
 
Es presta serveis de complementació 
dels llibres de registre d’Explotació 

Ramadera (vaquí, oví – caprí, porcí), i 
dels quaderns d’explotació ecològica i de 
pastures de races d’animals en perill 
d’extinció vaquí, oví, equí).  
 
També s’ha realitzat assessorament a 
pagesos en diversos temes com els tipus 
de cultius i els tipus de ramat adequats a 
les seves finques, així com 
assessorament i gestió d’ajuts de PDR de 
les explotacions.

 

 
 

 
 
 


