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CARTA DE LA PRESIDENTA 

 
El sector cooperatiu 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. Aquestes circumstàncies fan que Cooperatives 
Agro-alimentàries Illes Balears se situï en un moment especialment estratègic de cara al 
futur. 
 
Hem aconseguit sortir de la pandèmia, però de manera imprevista estem vivint la guerra 
d'Ucraïna que està provocant una important incertesa econòmica. També s'estan 
pertorbant els fluxos comercials i les cadenes de subministrament de productes amb 
aquesta inflació que estem sofrint tots. Les conseqüències d'aquesta situació per al sector 
agrari són un increment de preus excepcional en tots els àmbits. 

 
Davant aquestes realitats, les cooperatives d'Illes Balears ens hem posat com a objectiu 
seguir treballant en definir el nou model de cooperativisme agroalimentari balear que 
pretén donar resposta a la situació que està vivint el sector. 
 
El model empresarial cooperatiu es consolida a Balears com un model vigent. En 2021 
hem tingut un augment del nombre d’empreses sòcies on volem destacar al paper dels 
joves i dones que s'incorporen al sector. 
 
Les nostres cooperatives no deixen de rebre premis i reconeixements per ser unes 
empreses estratègiques del sector en la nostra economia. Així, El Consell d'Eivissa ha 
premiat a les Cooperatives Agrícoles de Sant Antoni i de Santa Eulària amb el Mèrit 
Ciutadà 2022. La Cooperativa Agrícola de de Sant Antoni i la Cooperativa de Santa Eulària 
han estat reconegudes per «els serveis prestats al món rural d'Eivissa al llarg d'aquests 
setanta anys, ajudant a crear noves oportunitats de futur, viables i sostenibles, per al 
nostre sector primari, un sector que està demostrant ser bàsic per a garantir el 
manteniment del nostre camp i de les nostres tradicions i arrels» 

 
Totes les cooperatives tenim els nostres trets característics que justifiquen el nostre 
model de fer: 

• Arrelament al territori i la seva no deslocalització 
• El valor generat pel cooperativisme es queda i distribueix en el propi territori, 
• La democratització de l'activitat empresarial, promovent la integració social de 
les diferents capacitats econòmiques de la seva base social. 
• L'encarnació dels valors de la Responsabilitat Social Empresarial 
• Les cooperatives racionalitzem i optimitzem l'ús dels diners públics fent més 
eficient l'assignació de les ajudes públiques. 
• Som un qualificat i lleial interlocutor social. 
• Les cooperatives creem ocupació de qualitat i fomentem l'emprenedoria 
col·lectiva com a alternativa a l'emprenedoria individual. 
• Som un model empresarial immers en un continu procés de millora contínua i 
d'autocrítica interna, sent coherents amb el seu diagnòstic en el disseny de les 
seves estratègies futures. 
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• El cooperativisme no és una tercera opció entre el públic i l'empresa privada: és 
un model original fruit d'una iniciativa empresarial compartida per persones 
lliures. 
• Finalment, el cooperativisme és agent dinamitzador del medi rural. 
 

 
Us presentem la Memòria d’actuacions de l’any 2021, que recullen les actuacions que 
s’han realitzat i que responen al nostres trets.  Agrair a cadascun en el seu ambient, des 
dels socis i sòcies, les cooperatives i SAT’s, juntament amb les administracions i amb les 
persones que treballes a Cooperatives Agro-alimentàries Illes Balears que amb el seu 
Consell Rector continuem fent equip i treballant per el sector cooperatiu agroalimentari 
de les illes.  
 
Moltes gràcies 

 
 

Jerònima 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 C/ Guillem Bujosa Rosselló 1 A, 
1º 2ª- 07320 Santa Maria del Camí. Mallorca - Illes Balears.  
També Cooperatives 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. 
 
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 a l’entitat.   
 
Actualment tenim associades a 33 entitats: 27 Cooperatives i 5 Societats Agràries de 
Transformació. La facturació de l’any 2021 va ser de 97.721.934 euros  i el número de 
persones sòcies de les cooperatives de Illes Balears va ser d’uns 7.726 aproximadament.  
 
Cooperatives i SAT’s associades a Cooperatives Agro-alimentàries  
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 358  
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SCL Sant Salvador d’Artà 71  
SCL Sa Malvasia de Banyalbufar 4  
Vidauba S. Coop. 3  
Coop. de Productors d’Aliments Ecològics (Ecoilla) 39  
Coop. Agrícola d’Andratx 72  
Illa Camp SAT 15  
Fruita Bona SAT 17  
Camp Mallorquí SCL (2on grau)                      

13 
 

Agromallorca SAT 5  
Son Bora SAT 3  
Productors Mallorquins de Fruits Secs  SAT 1.047  
Bessoner, S. Coop 7  
Tramuntana Viva Mallorca, S. Coop. 3  
Noma S. Microop. 2  
TOTAL  MALLORCA 2.214  
   
 
Menorca           _ 
SCL Cooperativa Insular Ganadera de Menorca- COINGA 108  

Cooperativa del Camp de Menorca 546  
SCL Sant Martí 120  
SCL Sant Bartomeu 60  
TOTAL MENORCA 834  
 
Eivissa            _ 
SCL Sant Antoni d’Eivissa 2.423  

Agroeïvissa S. Coop. 25  
Societat Coop. Agrícola Santa Eulàlia 1.831  
Cooperativa Ecofeixes                          10  
Ramadera Eivissenca S.Coop. 8  
TOTAL EIVISSA 4.297  
 
Formentera                  _ 

Cooperativa del Camp de Formentera                                                                                    381  
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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 2021, Cooperatives Agro-alimentàries Illes Balears va celebrar el 2 juliol la seva 
Assemblea General en la Cooperativa Coinga, a Menorca, on va reunir representants de 
les cooperatives i SAT’s sòcies d’Illes Balears. Destacar que es la primera vegada des de la 
constitució de l’entitat que celebra la seva Assemblea General fora de l’illa de Mallorca.  
 
Cooperatives Agro-alimentàries Illes Balears va fer balanç d’un dels exercicis més difícils 
en els seus 33 anys d’història.  Un any 2020 marcat per la COVID-19, l’estat d’alarma, el 
tancament del canal Horeca, els canvis normatius, els aranzels dels Estats Units, la crisi de 
preus i la reforma de la PAC, entre altres factors que afecten el sector agroalimentari. 
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A l’acte va participar el Director de Cooperatives Agro-alimentàries España, Agustín 
Herrero, on va explicar la llei de cadena alimentària. EL Sr. Herrero va explicar com 
afectarà a les Cooperatives i Sat’s la modificació de la lleu que s’està tramitant en el 
Congres de Diputats i la defensa de la relació soci-cooperativa que s’ha destacat.  
 

 
 

 
 
 
Assemblea General Extraordinària 
 
Durant l’any 2021, el 22 de setembre es va celebrar l'Assemblea General Extraordinària 
de Cooperatives Agro-alimentàries Illes Balears per fer renovació de càrrecs del Consell 
Rector.   
 
L’Assemblea va reelegit a Jerònima Bonafé Ramis com a presidenta de Cooperatives Agro-
alimentàries Illes Balears per altres quatre anys.  
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Destacar el relleu generacional del nou Consell, donada la incorporació de dues persones 
joves agricultores de la comissió de joves cooperativistes, Margalida Segui i José Juan 
Fullana Barber, i per primera vegada en el Consell estan representades cooperatives de 
totes les illes de Balears, inclosa Formentera. 
 
També destacar la incorporació d’una nova dona al Consell Rector, en el càrrec de 
Tresorera, fet que ha permès incrementar la representació femenina dins l’òrgan de 
gestió.  
 
 
 
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 2021 s’ha reunit en 8 ocasions, totes elles combinant la essencialitat dels 
membres i participació mitjançant videoconferència a traves de la plataforma zoom.  

 
 
Les dates han estat les següents:  
 
21  gener 2021 
5 de març de 2021  
11 maig de 2021 
8 de juny de 2021 
23 juliol de 2021 
26 d’agost de 2021 
4 d’octubre de 2021 
9 de desembre de 2021                                     
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Consell Rector de la Unió de Cooperatives Agro-alimentàries fins el setembre de 2021. 
 
PRESIDENTA:              Jerònima Bonafé Ramis 
VICEPRESIDENT:         Santiago Lafuente Mir 
SECRETARI:                 Jaume Orell Canals 
TRESORER:             Josep Mayans Marí 
 
VOCALS :      
Martí Solivellas Ferrer 
Carlos Torres Florit 
Francesc Truyol Olives 
Miquel Gual Pons   
Joan Mora Adrover 
Bernat Ramis Coll 
Isabel Mª Vicens Gelabert
 
Consell Rector de la Unió de Cooperatives Agro-alimentàries a partir del setembre de 
2021. 
 
PRESIDENTA:              Jerònima Bonafé Ramis 
VICEPRESIDENT:         Santiago Lafuente Mir 
SECRETARI:                 Pere Joan Oliver Orell 
TRESORERA:           Margalida Seguí Villalonga 
 
VOCALS :      
Josep Mayans Marí 
Marcos Ribas Torres  
José Juan Fullana Barber  
Carlos Torres Florit  
Miquel Gual Pons   
Joan Mora Adrover 
Isabel Mª Vicens Gelabert

INTERVENTORS 
 

L’òrgan d’intervenció és l’encarregat de fiscalitzar els comptes de l’entitat i, en tot cas, el 
tancament dels comptes anuals i altres documents que es presenten a l’Assemblea per a 
la seva aprovació. És un òrgan col·legiat i es renova cada quatre anys.  
      
Interventors de Cooperatives Agro-alimentàries________________________________ 
 
INTERVENTORS:  
 
Martí Solivellas Ferrer  
Francesc Truyol Olives 
María Ribas Roig 
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CONSELLS SECTORIALS 
 
Els Consells Sectorials són els òrgans de gestió i representació dels sectors d’activitat de 
les cooperatives agràries i ramaderes, establint les directrius generals d’actuació sectorial, 
amb subordinació a la política general fixada pels Òrgans socials de Cooperatives Agro-
alimentàries.  Els representants  participen també a les reunions de les Meses Sectorials 
convocades per la Conselleria d’Agricultura del Govern de les illes Balears. 
 
Consell sectorial 2021 Estructura Càrrecs  Cooperativa  _ 
 
Llet i Productes Lactis  Titular            Santiago Tadeo     SCL COINGA   
    Suplent            Santiago 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    Produc. 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. Camp de Menorca   
    Suplent            Gaspar Mas   Camp Mallorquí SCL__ _ 
Oví    Titular            Martí 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               Produc. Mallorquins FS  
Carburants     Titular        Paco Úbeda Palma                   Coop. Pagesa Pollença_ 
    Suplent         Xavier Conesa                             Coop. Santa Eulàlia   

 
Participació als consells sectorials de Cooperativas Agro-alimentarias de España 
 
Amb l’objectiu d’estar al corrent de la normativa i les novetats sectorials a nivell Europeu 
i nacional, els representats de Cooperatives Agroalimentàries de les Illes Balears 
participen dins els diferents Consells Sectorials que CAE convoca periòdicament.  
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Grups de treball:  
 
En el sí de la nostra organització trobem distints grups de treball, com son la Comissió de 
Joves Cooperativistes i la Comissió d’Igualtat.   
 
 

 
RECURSOS HUMANS 
 
A Cooperatives Agro-alimentàries durant l’any 2021 ha treballat un equip format per 6 
persones al servei de les cooperatives i SAT’s, realitzant tasques d’assessorament i serveis 
professionals.  
 
Recursos humans  2021         _ 
 
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 Llambies             Coordinadora oficina Menorca 
Comunicació                    Irene Viseras Serrano                      Cap de Premsa                           
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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 ESPAÑA.  
 
 
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-alimentària de España.  
 
Cooperativas Agro-alimentàries de España va celebrar la seva Assemblea General 
Ordinària el  dia 2 de juny de 2021, on Cooepratives de les Illes Balears hi vàrem participar 
representada per la Presidenta de l’entitat i Secretaria del Consell Rector de CAE la Sra. 
Jerònima Bonafé Ramis, i la Directora Sra. M. Francisca Parets Amengual.    
 

Una vegada finalitzada l’assemblea es va fer entrega dels premis  
 
A més, a la Assemblea, COINGA va rebre el premi a Millor Cooperativa d'España en 
Desenvolupament Rural.  
 
Coinga SCL ha rebut el premi a millor Cooperativa Agroalimentària d'España en la 
categoria de Desenvolupament Rural. El jurat ha destacat el compromís de Coinga amb el 
territori i amb els 107 llocs associats per els quals la cooperativa és garantia de continuïtat. 
La varietat de productes, l'impuls al desenvolupament del formatge sota la denominació 
d'origen Maó-Menorca, el caràcter innovador, l'aposta per la qualitat, així com els serveis 
que ofereix als socis i les iniciatives i patrocini de diferents activitats esportives i socials, 
han estat algunes de les qüestions més valorades. 
 
 

 
 
 
 

❖ Presidència i Consell Rector de Cooperativas Agro-alimentarias España.  

Durant l’any 2021, 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.  
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Al llarg de l’any Presidencia de Cooperativas Agro-alimentarias de España 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.  
 
Jerónima Bonafé vaig a participar en gener 2021 a la reunió de la Presidencia de CECAE 
España amb el Ministro d’Agricultura, Luis Planas, per tractar temes relacionats amb el 
Pla Estrátegic de la PAC; el calendari d’actuacions i temes relacionats amb l’estudi que 
s’està realitzant per a la supressió del sistema de mòdul per el sector agrari. 
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❖ Reunió amb el comissari d'Agricultura  
 

 
 
 

❖ Participem en la Càtedra de Cooperativas Agroalimentarias España, analitzant 
possible reforma de la llei estatal de cooperatives, donat el seu impacte amb les 
lleis autonòmiques. Destacar l'estudi presentat que demostra que les 
cooperatives fitxen població al medi rural. Hem comptat amb la participació de 
Pilar Aguacil de la Universitat de València, la Directora d'Economia Social del 
Govern d'España, Maravillas Espin, amb el D.G de Promoció Econòmica, 
Emprenedora i Economia Social del Govern Balear, Manel Porras i la Viceconsejera 
de Trabajo del Govern Basc. 

 

                  
 
 

❖ Consejo de Gerentes de Cooperativas Agro-alimentarias 
 
Dins els òrgans que formen part de Cooperativas Agro-alimentarias 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 Consell 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. 
 
 
 



 18 

 
La Directora, Sra. M. Francisca Parets forma part del “Consejo de Gerentes de 
Cooperativas Agroalimentarias España”.  
 
 
A més aquest any 2021 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.    
 

 

Cooperatives Agro-alimentàries Illes Balears vaig a assistir i participar a varies 
videoconferències amb tècnics de CAE per anar posant sobre la taula els distints acords 
que s’estan plantejant sobre la reforma de la PAC 2023-2027 
 

  
 
 

❖ Consejo Intersectorial de Cooperativas Agro-alimentarias de España.  
 
El Consejo Intersectorial està integrat pels 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. A l’any 2021 el Consejo no va realitzà cap reunió.  
 
 
 
 



❖ 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 decisió 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.  A més, Jerònima, ha estat elegida com a 
Vicepresidenta Segona del Grup de Treball de  Dones del COPA-COGECA.
 

 
 
 
Durant l’any 2021, 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. 
 
 

❖ (24/09/21) “Mujeres de Cooperativas: agentes de cambio para la sostenibilidad 
de lo rural”.  

 
   
 
 
 
 
 
 
 

 
 
En aquesta jornada organitzada per AMCAE amb el finançament del MAPA varen 
participar com a ponents, a més de la nostra Presidenta i la Tècnica d’Igualtat, dues dones 
que a part de treballar a les seves explotacions, formen part del consell rector de les seves 
cooperatives. Na Margalida Seguí, Presidenta de Bessoner, S. Coop. i na Marina Cardona, 
de Ecofeixes, S. Coop.  
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Els objectius de la jornada eren: 
 
Donar a conèixer la nova PAC i les oportunitats que es presenten per a les dones del 
sector agroalimentari. 
Analitzar el nivell de participació de les dones dins el òrgans de decisió de les 
cooperatives agroalimentàries a les Illes Balears. 
Difusió de la Llei de Titularitat Compartida: funcionament i implantació al territori 
balear. 
Donar a conèixer experiències d’èxit en explotacions liderades per dones socies de 
cooperatives. 
Els objectius es varen complir, la jornada va esser un èxit de participació on-line, 25 
persones connectades, que varen valorar molt positivament els temes tractats i les 
aportacions de les ponents. 

  
    

❖ Dia Internacional de la Dona (8 de març). Aquest dia la nostra Presidenta va participar 
com a ponent a la jornada  “Las cooperativas agroalimentarias y su compromiso con 
la Igualdad de Género, objetivo 5 ODS” 
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En aquesta jornada es varen tractar els següents temes: 
- Paper de la dona a la reforma de la PAC. 
- Reptes de les Dones en el sector agrari europeu. 
- Línies d’actuació per afrontar el repte demogràfic i la despoblació. 
 
 
En estar immerses Cooperatives Agro-alimentàries Illes Balears enguany s'ha fet 
costat a la dona rural en anglès. El gabinet de comunicació de Cooperatives Agro-
alimentàries Illes Balears ha fet costat a SmartAgriHubs amb la realització d'una 
campanya de selfies en social media. El tema de 2021: "Dones liderant en 
AgriTech", es va decidir després de la campanya d'ONU Dones "Dones en el 
lideratge: Aconseguir un futur igualitari en un món COVID-19" per al Dia 
Internacional de la Dona 2021.  
 

 
 

 
Amb aquesta campanya, es vol conscienciar sobre la necessitat de la igualtat de 
gènere en els llocs de lideratge en AgriTech per a la sostenibilitat del sector. Des 
de Cooperatives Agro-alimentàries participem en el projecte DIhaib-Tur i volem 
fer que els SmartAgriHubs siguin més inclusius i de participar en la creació d'un 
millor equilibri de gènere en AgriTech. 
 
A mès, La directora gerent de Cooperatives Agro-alimentàries Illes Balears Mª 
Francisca Parets en Canal4 TV i Ràdio “Animem a les dones a participar dels òrgans 
de direcció”. 
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❖ Premio “Mujer Agro” 
Isabel Vicens ha rebut el premi nacional Dona Agro 2021 en la categoria 
emprenedoria a nivell nacional. Vicens a més és representant del sector fruites i 
hortalisses de Balears i membre del Consell Rector de Cooperatives Agro-
alimentàries Illes Balears. 
 

 
 
 

❖ Agromallorca, S. Coop. 1er. Pla Igualtat sector agroalimentari de Balears.  
 
Al desembre del 2021 Agromallorca, S. Coop. va esser la primera empresa del 
sector agroalimentari de les Illes en registrar en el RETICOM el seu Pla d’Igualtat. 
Aquest pla va ser implantat per la Fundació CoperActiva amb la col·laboració i 
suport de Cooperatives Agro-alimentàries Illes Balears. 

 
 

 
❖ Els dies 27 i 29 d’abril de 2021: Cooperatives Agro-alimentàries Illes Balears va 

participar en un taller formatiu anomenat “Tècniques Innovadores per a la Igualtat 
d’Oportunitats”, la diversitat de situacions que viuen les cooperatives i les persones 
sòcies en matèria d’igualtat exigeix que les federacions donem solucions en aquestes 
demandes i per això es necessari aplicar estratègies innovadores, com aquest taller a 
on es varen treballar tècniques de creativitat i lideratge emocional (Design Thinking), 
tècniques de gestió dels canvis, i Lideratge Organitzacional en entorns nous, volàtils i 
incerts.  
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❖ Els dies 4 i 11 de juny de 2021: varem participar al taller “Disseny, Implementació i 

Adaptació de Plans d’Igualtat en Empreses Cooperatives Agroalimentàries”, a on 
varem treballar conceptes com la conciliació, presa de decisions, encletxa salarial, 
assetjament sexual i sexista,  i varem aprendre a dissenyar i implementar un Pla 
d’Igualtat. 

           
   
                                                                         

❖ Cooperatives Agro-alimentàries va assistir a l’acte "Diversificació econòmica inclusiva 
a les Illes Balears", on va comptar amb la participació de la Ministra d'Igualtat, Irene 
Maria Montero Gil, el vicepresident i conseller de Transició Energètica, Sectors 
Productius i Memòria Democràtica, Juan Pedro Yllanes Suárez, la consellera 
d'Agricultura, Pesca i Alimentació, Mae de la Concha Garcia-Mauriño, juntament amb 
dones representants del sector primari com Margalida Segui, de Cooperativa 
Bessoners i Maribel Juan de la Cooperativa Ecofeixes de Eivissa, i de sectors 
tecnològics, científics i d'innovació Tona Pou i Neus Sastre. 

❖  
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❖ 26/10/2021 “Mujeres de Cooperativas: agentes de cambio para la sostenibilidad de lo 

rural”. Jornada Nacional . Valladolid. 

          
 
Representants del Comitè d’Igualtat de Cooperatives Agro-alimentàries Illes 
Balears, varem participar a la Jornada Nacional que AMCAE va organitzar a 
Valladolid, amb el patrocini del MAPA. En aquesta jornada es varen tractar temes 
com les línies d’actuació del MAPA dins la seva estratègia de Igualtat de Gènere 
en el Medi Rural, mesures per afrontar el repte demogràfic, “La dona dins l’entorn 
rural”, així com una taula redona amb el títol “Más mujeres en Consejos Rectores, 
mejores empresas cooperativas: Dificultades, retos y motivaciones”, a on va 
participar la nostra consellera, Isabel Vicens Gelabert. 
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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.  
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Cooperatives Agro-alimentàries Illes Balears va assistir i va participar, en gener 2021, a la 
reunió amb la Presidenta del Govern de les Illes Balears, Francina Armengol i amb la 
Consellera d’Agricultura, Mae de la Concha a la seu del Consolat de la Mar, juntament 
amb representants de Camp Mallorquí per presentar el projecte de inversió de l’industria 
de transformació de la garrofa. En el transcurs de la reunió la Presidenta de Cooperatives 
Agro-alimentàries Illes Balears lis va a traslladar el malestar de les Cooperatives per a la 
exclusió de la distribució del patrimoni de les càmeres agràries. 
 
 

❖ 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 sòcio-econòmics.  

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

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. 

Durant el mes de febrer de 2021, dia 11, es va convocar el consell agrari inter insular 
mitjançant videoconferència, 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 l’estat de situació 
de les resolucions d’ajuts i pagaments del PDR, l’estat de pagament de les ajudes PAC i la 
problemàtica sorgida a la campanya 2020, l’impost de turisme sostenible: fons  destinats 
a l'agricultura. Un altra tema que es va tractar es el reconeixement de zona catastròfica 
per el cap de fibló del passat mes d’agost, encara que la proposta no va ser recollida per 
la Conselleria.   

En el transcurs de la reunió la Consellera d’Agricultura va presentar les seves prioritats de 
cara a l’any 2021, així com l’estratègia Balear de Millora del Coneixement Agrari.  

Cooperatives va manifestar la seva disconformitat amb tot el procés de liquidació de les 
càmeres agràries.  

 
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 30 de juny 2021 del Comitè de seguiment del PDR, vàrem al·legar la 
modificació dels criteris de selecció de la mesura 4.2 inversions en transformació i 
Comercialització de productes agrícoles.  
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Cooperatives Agro-alimentàries Illes Balears vaig a assistir i participar al Comitè de 
Seguiment del PDR en juny de 2021. 
 
  

 

 
 
L’any 2021 ha estat un any clau en la definició de la nova PAC, així com dels seus 
pressupost, i de la normativa que la regularà, 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   
 
 

 
 
Des de Cooperatives Agro-alimentàries 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 2021.  
 
 



Participació i assistència a la Visita del President de ASEIASA a les instal·lacions de la 
Cooperativa de Camp Mallorquí, la seva Plantación i la balsa de reg 
 

 
 
❖ Cooperatives Agro-alimentàries Illes Balears es va agregar va suposar una aturada 

en la ronda de presentacions de Alianza por una Agricultura sostenible (ALAS) a la 
Conselleria d’Agricultura amb un acte en el Parc Bit el 22 d’abril de 2021. 

  

ALAS és una aliança formada per les organitzacions professionals agràries, l'Associació 
Espanyola d'Agricultura de Conservació, FEPEX i Cooperatives Agro-alimentàries 
d'España com a membres. També existeixen socis col·laboradors que van des de les 
associacions que representen als proveïdors de subministraments agrícoles, maquinària, 
indústria o entitats financeres. L'objectiu d'ALAS és comunicar a la societat la realitat de 
l'activitat productiva en termes de sostenibilitat mediambiental, fomentant un debat 
amb la societat en general sobre aquesta temàtica, el paper de la ciència en el sector i la 
necessitat de prendre decisions d'acord amb l'evidència científica. 
 
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, Mesa del sector ecològic, Mesa del Producte Local,  i la Mesa del Fruits 
secs.   
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❖ Mesa de la fruita seca:   
 
Cooperatives Agro-alimentàries Illes Balears participa en la posada en marxa d’un pla 
del sector de fruita seca per a afrontar de manera conjunta els reptes als quals ha de 
fer front en Balears. 
 

 
 
 
❖ Cooperatives Agro-alimentáries Illes Balears participa en la Mesa del Sector Lacti 
aportant proposades per a la nova convocatòria. 
 

 
 
En la reunió virtual del 30 de març hem posat de manifest la situació pel tancament del 
canal HORECA que ha afectat el sector. També s'ha tractat la necessitat de dur a terme 
un segon pla de xoc fins a setembre 2021. En la Taula Sectorial de Productes Lactis ha 
participat també COINGA, AGAMA i els Sindicats.  
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❖ Des de Cooperatives Agro-alimentàries Illes Balears donem suport a la 
constitució de la Mesa del subsector dels cultius hortofrutícola. 
 
Dins de la reunió s'ha posat de manifest la necessitat de la cooperació dels diferents 
agents per a fer front a les estratègies necessàries per el sector: 
- Planificació de produccions i plantacions 
- Normes de producció 
-Comercialització en comú 
-Importància de la identificació del producte com a producte de les Illes Balears 
-Promoció del nostre producte 
Aquestes tasques la desenvolupen dia a dia les cooperatives i Sat's de Balears. 
 
 
Cooperatives Agro-alimentàries vaig a assistir i participar a la reunió telemàtica 
convocada per la D.G. de Polítiques per a la Sobirania Alimentaria amb les DO’s e IGP’s 
 

 
 
 
 
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. 
 
En Febrer 2021 vaig a assistir i participar a la reunió del Consell de Cooperativismes amb 
el Director General de promoció econòmica social i circular.       
 
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.   
 
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.



 32 

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.  
 
 

 
 
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 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.  
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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.   
 
Mª Francisca Parets Amengual vaig a participar i assistir a la reunió del 13 de gener a la 
Junta Insular d’aigües de Mallorca convocat per la Conselleria de Medi Ambient, Direcció 
General de Recursos Hídrics per a presentar Esquemes i temes importants del Pla 
Hidrològic de les Illes Balears dins els treballs de revisió de aquest Pla. 
 
Des de Cooperatives reivindiquem que el Pla Hidrológic de les Illes Balears reculli una 
priorització real per a la utilització de les aigües subterrànies i aigües residuals de qualitat 
per al sector agrari. 
 

 
 
 
 
 
CONSELL DE MALLORCA  
 
Cooperatives Agro-alimentàries Illes Balears va assistir i va participar a una reunió 
telemàtica amb la Directora Insular d’Igualtar i diversitat del Consell de Mallorca, Rosa 
Cursach i la Directora Insular de Coordinació i projectes estratègics, Margalida Amorós 
Bauzá per presentar el programa que ha llançat el Consell de Mallorca per a fomentar 
l’emprenedoria femenina a la societat mallorquina, presentat els ajuts que ha establert 
aquest organisme. 
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També ens hem anat reunint amb el Conseller de Promoció Econòmica, Jaume Alzamora 
per a les distintes línies d’ajudes per a la promoció econòmica dels sectors productius de 
Mallorca i per la seva difusió. 
 
 
Durant l'any 2021 ens hem reunit en diverses ocasions de manera telemàtica amb el 
Conseller de Promoció Econòmica del Consell de Mallorca, Jaume Alzamora, i el Director 
General de Promoció Econòmica, Joan Font, per a concretar les possibles ajudes per a les 
cooperatives de Mallorca per fomentar el producte local. 
 
 

  
 
Cooperatives Agro-alimentàries de Mallorca participen en la campanya de foment de les 
compres de producte local organitzada pel Consell de Mallorca «Amb el producte de 
Mallorca». Es tracta d’una iniciativa que ha posat en circulació 4.778 bons bescanviables 
per lots de producte de Mallorca i que dinamitzarà el sector productiu durant 2021. A més 
facilitarà la sortida de productes que s’han vist afectats per la COVID-19. 
 
La ciutadania pot sol·licitar els bons a través del web www.ajutsmallorca.com, indicant 
amb quin establiment vol participar. A partir del 25 de juliol i fins 31 de desembre, les 
persones amb un bo han de fer una despesa mínima de 200 euros a l’establiment escollit 
i el podran bescanviar pel lot de productes mostrant el QR del bo, el document d’identitat 
i els tiquets de compra. 
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❖ REPRESENTACIÓ CES ESPANYOL I CES DE LES ILLES BALEARS.  
 
Com a representant de Cooperatives Agro-alimentàries i secretària del Consell Rector 
de Cooperativas agro-alimentarias de España, 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.  
 
Jerónima Bonafè ha entrat a formar part en la Comissió Permanent del Consell 
Econòmic i Social (CES), càrrec que ocuparà durant els pròxims dos anys. 
 
El Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, segons l'article 78 de l'Estatut 
d'Autonomia, està definit com "l'òrgan col·legiat de participació, 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. 
 
Bonafé també ha estat triada suplent de l'àrea de la comissió d'ocupació i relacions 
laborals del CES. En aquest grup de treball les àrees d'actuació són les següents: 
polítiques actives per a l'ocupació, relacions i riscos laborals, ocupació i Seguretat 
Social, formació professional i polítiques d'ocupació relacionades amb els fons 
estructurals de la Unió Europea. 
 
Jerònima Bonafé també participa en CES España i aquest dimecres va estar en la presa 
de possessió d'Antón Costas com a President del Consell Econòmic i Social d'España i 
de Soledad Serrano com a Secretària General.
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ALTRES ACTES DE REPRESENTACIÓ:  
 
 
Cooperatives Agro-alimentàries ha participat en distintes jornades i esdeveniments i ha 
tingut presència en diferents programes de televisió i ràdio durant l'any 2021. 
 
 
❖ Cooperatives Agro-alimentàries Illes Balears va a participar en el 10 anys de 

Patrimoni Mundial de la UNESCO. 
 
 

 
 
❖ FORA VILA VIU!! TAULA RODONA: “LA DONA A FORA VILA, EXEMPLES ACTUALS” amb 

diferents conferències en Molí d’en Fraret. #museomanacor 
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❖ També Cooperatives Agro-alimentàries ha presentat el projecte d'innovació 

ramadera aplicada al model oví de Mallorca. 
 

  

 
A més de participar en multitud de actes, videoconferències i webinars durant l'any 2021 
 
❖ Isabel Vicens, Presidenta Agromallorca SAT i membre del Consell Rector de 
Cooperatives agroalimentàries Illes Balears ha participat al Club Diario de Mallorca 
conjuntament amb el Director General d’Agricultura, Fernando Fernández, el president d' 
ASAJA Balears Joan Company, i el gerent d'unio pagesos mallorca, Sebastià Ordinas. L’acte 
fou moderat pel comunicador especialitzat en temàtica del camp de Mallorca, Felip 
Munar. 
 
Durant l’acte es debateren aspectes de l’actualitat i del futur del món agrícola a Mallorca 
des de diferents perspectives i exposàrem el clar posicionament d'Agromallorca SAT en 
l’aposta del producte local i de proximitat i la capacitació i formació del factor humà així 
com l’apoderament de la dona en el sector primari. 
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❖ Webinar: AGRO&AIGUA: TRACTAMENT DE L’AIGUA, REUTILITZACIÓ I ECONOMIA 
CIRCULAR 

 

 
 
 

❖ DATAGRI . Cooperatives Agro-alimentàries Illes Balears participa al Foro #DATAGRI, 
celebrat a Lleida, els dies 25 i 26 de novembre de 2021, parlant sobre models i 
estratègies per a la transformació digital  

La transformació és una obligació per al sector agroalimentari i el seu 
creixement 
L'objectiu ha de ser acabar amb la bretxa digital. 

 

 
 

 
 
 

❖ INAGEA: Cooperatives Agro-alimentàries Illes Balears participa en la Jornada de 
transferència "Agricultura del segle XXI en un escenari de canvi global" 

https://www.facebook.com/hashtag/datagri?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVSYgsPX1VxUQWadwgXsaobS6tkBLfaOAqjZv7CtJIZ_EnHVtr22RWub6_gDMY1AbWUxXy902JcpYu2KTXpcX2mlZuwzgDfSV7O55NHfBY1xXAkNM6-lwxiXIrpmgJY54i4S0KgqmOekEDEGP5IhseOdm2BCc_4gJu6Ppggd5kL8EeF-Jpd_loj33MxmRlIbv0&__tn__=*NK-R


 39 
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❖ 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 2021  la seva Assemblea General Ordinaria de la federació de Cooperatives es 
va realitzar a la seu de la Cooperativa Sant Crispin, el dia 2 de juliol de 2021.  
 

 
 
El dia 3 Aquest any els “Actes de Celebració del Dia Internacional de les  Cooperatives” se 
va a celebrar el 3 de juliol en la Cooperativa San Crispín a Menorca.  
 
 amb motiu de la commemoració de la 27a edició del Dia Internacional de les 
Cooperatives, Margarita Tudurí, gerent de COINGA en el període de 1995 a l'any 2020 ha 
recollit el Premi COOP, un reconeixement al treball realitzat en pro dels valors i principis 
cooperatius. 
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03 Fets destacats de 

        Cooperatives Agro-alimentàries 
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Consell de Mallorca 
 
El sector agroalimentari reb el Premi Ramon Lllull 2021, sector que ha garantit el 
proveïment de productes frescos i saludables a tota la societat. També, per la seva 
col·laboració en el programa de Compra Pública d'excedents que ha repartit aliments als 
més vulnerables. Ha recollit el guardó Josep Mayans, gerent de la Cooperativa 
d'Agroeivissa i membre del Consell Rector de Cooperatives Agroalimentàries de les illes 
Balears.  
 

 
 

 
Miquel Gual com a president de la cooperativa Camp Mallorqui ha recollit el guardó 
d'Onda Cero Mallorca en reconeixement al sector primari produint aliments i repartint-
los durant la pandèmia a tota la societat mallorquina. 
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❖ En el marc del premis PYME de l’Any Illes Balears 2021, atorgats per la Cambra 

Mallorca i patrocinats per Santander i Ultima Hora, Agromallorca SAT ha obtingut 
l’accèssit Empresa Socialment Responsable 2021. 

 
 

 
 

❖ World Cheese Awards enalteix el valor dels formatges de cooperatives 
agroalimentàries de Balears 
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Constitució de noves Cooperatives 
 
 

 
  

 
Les noves cooperativa que s'han inclòs enguany han estat: 
 
- La Cooperativa Ramadera Eivissenca, la nostra primera cooperativa ramadera a Eivissa. 
 
- Tramuntana Viva Mallorca, S. Coop. Dedicada a la producció de raïm i vi de 
Banyalbufar. 
 
- Noma S. Micr 
oop. Dedicada al cultiu de cànem de manera ecològica. 
 
 
❖ Col·laboració de Cooperatives Agro-alimentàries Illes Balears i el Banco de 
Alimentos que ha lliurat avui 3.330 quilos d’aliments frescos d’origen cooperatiu al Banc 
d’Aliments de Mallorca, 
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❖ 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 2021 hem prestat suport i assistit a les assemblees de la Cooperativa Son 
Sant Joan, la Cooperativa pagesa de Pollença, Coop. Andratx, Camp Mallorquí, Coop 
de Petra, entre d’altres. 
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❖ Al setembre varem adquirir el local del costat de la nostra oficina per tal 
d’ampliar el que tenim actualment i poder donar un millor servei.  
 

 
 
 

 

❖ PROJECTES DE COOPERACIÓ:  

❖ Projecte d’Innovació en el sector oví:  
 

Des de les Cooperatives Agro-alimentàries Illes Balears a l’any 2017 sorgí un projecte 
amb la finalitat de provocar una clara millora de la producció i la comercialització 
d’aquest sector a les Illes.  

 
El programa va finalitzar al novembre de 2020, i es varen presentar els resultats del 
projecte. 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. Amb aquest sentit es va decidir 
continuar amb un nou projecte.   
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INNOVACIÓN ESTRATÉGICA PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA Y RENTABILIDAD DEL 
SECTOR OVINO DE MALLORCA. 
 
“Con este proyecto se pretende ampliar el universo de la investigación a nuevos 
sistemas de innovación en manejo y el número de las explotaciones en las que se 
llevaran a cabo, Desarrollando una estrategia para implantar mejoras técnicas, 
comerciales, de organización comercial en el sector y transmisión a través de la difusión 
y formación”. 
 
 
Amb aquest sentit s’ha realitzat reunions de treball del projecte d'innovació en el sector 
oví de Cooperatives Agro-alimentàries amb Oviaragon. Destacant la importància de 
l'alimentació equilibrada per a incrementar el nombre de xais de l'explotació amb les 
claus per a millorar la fertilitat en el ramat 
 

 
 
Continuem treballant amb els serveis d'innovació en el sector oví conjuntament amb 
Oviaragón.  
 
En concret estem treballant en la finca de Porreres en les millores de la higiene i en la 
desinfecció de les instal·lacions 
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❖ 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.  
 
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”.
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❖ 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 2021 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 2021. Dins aquest conveni hem 
realitzat la següent acció formativa:  

 
❖ Eivissa, 21 i 22 d'octubre: Sector Agroalimentari I i Habilitats Directives I. 

Aquesta formació ha estat impartida per Juan Miguel del Real, director general 

de Cooperatives Agro-alimentàries Castella La Manxa i per Jesús A. Peñaranda, 

tècnic en Cooperatives Agro-alimentàries Castella La Manxa. I varen participar 

membres del consell rector i gerents de varies cooperatives sòcies. 

 
 

 

DONES HOMES 

5 11 

31,25% 68,75% 
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❖ PROGRAMA CULTIVA 21 – ESTANCIES FORMATIVES PER A JOVES A 

EXPLOTACIONS MODEL – FINANÇADES PEL MAPA.   

Cooperatives Agro-alimentàries Illes Balears participarà en aquest programa formatiu 

per a joves del sector agrícola i ramader, finançat per el MAPA i coordinat per 

Cooperativas Agro-alimentarias de Espanya.  

 

Per a l’any 2021 oferim estàncies a 3 explotacions model de les nostres illes:  

- Algendar d’en Gomila (Maó). 

- Son Jover SAT (Inca) 

- Sa Torre (Porreres) 

Alguns joves socis de cooperatives de les Illes Balears participaran en el Programa 

Cultiva 21 a estàncies en explotacions d’altres comunitats autònomes. 

Per motius de retard en la publicació de la resolució del programa per part del MAPA, 

aquestes estàncies es duran a terme durant el primer trimestre de l’any 2022. 

❖ 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 2021 Cooperatives Agro-alimentàries hem impartit formació cooperativa als 
joves agricultors de l'illa d’Eivissa i a socis de Cooperatives d'Eivissa, aquest grup  va viatjar 
a València en un viatge formatiu de cinc dies de durada per a conèixer el sector de fruites 
i hortalisses a la Comunitat Valenciana. El programa va ser subvencionat per el Consell 
d’Eivissa i coordinat per la nostra entitat. 
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❖ 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 30 cursos de formació entre 
els quals es troben els següents: cursos per a l’obtenció del carnet de fitosanitaris 
nivell bàsic, higiene 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, , i aquest any per primera vegada es varen fer varis cursos de 
Tràmits Digitals amb la administració. Han assistit un total de 479 persones, 107 
dones i 372 homes, amb una edat mitja de 43 anys, a un total de 510 hores de 
formació.  

 

 
 
Alguns dels cursos realitzats son: 
 

❖ Presentació i moderació a la Jornada de la PAC organitzada per la nostra entitat a 
través de la Plataforma zoom, on hi ha participat el Director de serveis tècnic de 
Cooperativas Agro-alimentarias de España, Gabriel Trenzado y el Director General 
d’Agricultura, Fernando Fernández a més socis i sòcies de Cooperatives Agro-
alimentàries IB   

 
 

      

 
 
 

DONES HOMES 

107 372 

22,34% 77,66% 
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❖ Formació PDR: Jornada de Tràmits Digitals amb l’Administració 
 

 

 

 

Aquest any per primera vegada hem impartit formació en tràmits i procediments 
digitals per formar i ajudar a les persones que treballen al camp a complir amb les 
noves exigències de les administracions relatives a la tramitació via Registre Electrònic 
de totes les gestions que abans es podien fer de forma presencial. Aquests cursos han 
tingut molta acceptació i en varem impartir 2 a Mallorca i 1 a Menorca. 
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• Formació en certificats de professionalitat. Des de l’any 2014 Cooperatives agro-

alimentàries està acreditada 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 2021-2023: 

- COML0110 ACTIVITATS AUXILIARS DE MAGATZEM (210 hores) 
 

- AGAO0108 ACTIVITATS AUXILIARS EN VIVERS, JARDINS I CENTRES DE 
JARDINERIA (330 hores). 

 

 
 

 
 
 

Per les nostres aules han passat un total de 30 alumnes, i s’han impartit un total de 540 
hores de formació. 
 

 
 
 
 

                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DONES HOMES 

10 20 

33,33% 66,6% 
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❖ 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 
2021 la nostra tècnica a assistit de forma virtual a varies reunions a través de la plataforma 
zoom. 

❖ Comissió territorial d’assegurances agràries: 
 
El dia 12/03/21 varem participar a la reunió de la comissió Territorial d’Assegurances 
Agràries de les Illes Balears, a on a petició nostra, es varen fer les següents: 

- Línia 309. Cultius Herbacis Extensius. Revisió de rendiments zonals a Balears. 
Actualment son molt baixos. 

- Línia 310. Explotacions de Fruits Secs (Ametller i Garrover). Modificació de l’inici 
de garanties de la Garrova. Actualment les garanties comencen el 15-05 i les 
garroves ja son goses. Sol·licitam avançar l’inici de garanties d’aquest cultiu i que 
s’adapti a les condicions del cultiu a Mallorca. A l’Ametller, permetre assegurar les 
explotacions d’ametlla, sense tenir en compta les parcel·les incloses a la PAC que 
estiguin afectades per Xylella. Només assegurar les parcel·les sense afecció. 

- Línia 312. Vinya: Revisió de rendiments zonals a Baleares i revisió de preus de les 
varietats autòctones dins la DO. 

- Línia 322.  Cultius Tropicals i Subtropicals. Incloure l’illa de Mallorca dins l’àmbit 
d’aplicació de l’assegurança. Actualment només es pot assegurar a Eivissa. Hi ha 
noves plantacions d’Alvocat i Mango a les zones de Sóller, Esporles i Pollença. 

- Línia 410. Compensació per pèrdua de pastures. Revisió de la situació dels píxels 
del satèl·lit a les Illes Balears. A Menorca que l’any 2019 va ser molt sec, no va 
detectar sequera cap setmana. 

- Línia 415.  Retirada i destrucció d’animals morts a l’explotació. Revisió dels preus 
d’assegurament a Menorca. I veure possibilitat de tenir assegurat aquest servei a 
Mallorca. 
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Aquestes aportacions varen ser tingudes en compta i durant l’any 2021 varem realitzar, 
juntament amb un tècnic de Sanitat Vegetal, un estudi sobre la implantació del cultiu 
d’Alvocat a Mallorca, llocs de producció, varietats, superfície cultivada, ... per tal de 
poder assegurar les produccions a la campanya 2022. A final d’any tant Agroseguro com 
ENESA varen incloure Esporles, Soller i Pollença dins l’àmbit d’aplicació de l’assegurança. 
 
 

         
 
 
 
 
❖ Cursos peritacions conveni CAE-ENESA:  
 
Els dies 7 i 8 d’octubre, Laura Sansó i Jaume Vallés, tècnics de Cooperatives Agro-
alimentàries Illes Balears, acompanyats per Albert Ferrer, Gerent de la Cooperativa d’ 
Artà 1979, varen ser presents a l'IRTA a Tarragona en un curs sobre l'assegurança de 
l'olivar, organitzat per Cooperativas Agro-alimentarias de España i finançat per ENESA. 
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❖ DEPARTAMENT D’IGUALDAT: 15 D’OCTUBRE “DIA INTERNACIONAL DE LA DONA 

RURAL” 
 
El dia 15 d’octubre de  2021:  La conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació ha 
organitzat la primera jornada del Pla d'Igualtat en el sector primari. L'objectiu és 
empoderar i visibilitzar les dones que fan treball en el sector primari i agroalimentari de 
les Balears. La jornada es va celebrar el 15 d'octubre, Dia de la Dona Rural, en la Cambra 
de comerç de Palma 
   
 

 
  
 
❖ Cooperatives Agro-alimentàries Illes Balears participa en l Fórum Dona Agro 2021 de 

esRadio971 
 
Varen entrevistar a les dones rellevants d'aquest sector: 

- Jerònima Bonafé Ramis, presidenta de Cooperatives Agro-alimentàries Illes 
Balears. 
- Inés Calleja, presidenta de l'acabada de crear cooperativa Noma 
- Margalida Seguí, presidenta de la cooperativa Bessoner i de Son Jover que 
recentment ha rebut un premi pels seus meravellosos formatges.                            
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❖ 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. 

 

 

❖ 27/05/2021 reunió de la Comissió de Joves Agrocooperatius per a 
abordar i planificar les iniciatives que durem a terme l'any 2021 a 
Cooperatives Agro-alimentàries 
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❖ Difusió dels vídeos de Cooperatives Agro-alimentàries de España dels vídeos de 
joves. Hi ha dues vídeos de socis de les nostres cooperatives 

 

 

 
  
                
     

❖ COMUNICACIÓ  
 
L’any 2020 i 2021 han estat uns anys que quedaran gravats en la nostra memòria per la 
pandèmia COVID-19, que ha suposat un gir en la nostra manera de relacionar-nos i de 
treballar.  
 
El sector agroalimentari va ser considerat com un sector “estratègic” per a la societat, no 
podia ser d'una altra manera. Tots els treballadors i totes les treballadores de les nostres 
cooperatives sòcies, van continuar treballant perquè en les llars confinades no faltessin 
aliments. 
 

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Z6C5oEl3vKc
https://www.youtube.com/watch?v=tfEk0Gejuro&t=28s
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Des del departament de comunicació s'ha donat resposta a totes les peticions que des 
dels mitjans ens han sol·licitat, però també s'ha incidit en el paper de les cooperatives i 
en les iniciatives que s'estan duent a terme amb la finalitat de donar una imatge moderna 
i innovadora del sector. 
  
El paper del sector agroalimentari ha canviat davant la societat, ara és més valorat i els 
consumidors són més conscients de la importància de comptar amb un sector potent 
capaç de donar resposta en moments complicats. I també han vist que gràcies al 
departament de comunicació els pot ajudar per a resoldre els seus problemes de 
comprensió del sector i l'argot propi.  
 
Per això ha estat important difondre les activitats de les nostres cooperatives durant 
aquest any, que han despertat interès entre els mitjans i han estat notícies ben 
acceptades. A més, les informacions difoses també han tingut la seva repercussió. 
          
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 nosaltres i del sector i fer-
nos ressò a traves de la nostra web i les xarxes socials.  
 
Des del departament s'ha gestionat l'assistència a Fires i esdeveniments de Cooperatives 
Agro-alimentàries Illes Balears i de les nostres cooperatives sòcies. A més, s’ha realitzat 
una revisió del web corporatiu. 
 
El departament de comunicació ha fet de nexe d'unió amb els altres departaments de 
comunicació de les cooperatives sòcies, de la resta de federacions de Cooperatives Agro-
alimentàries així com amb Cooperatives Agro-alimentàries d'España amb la qual hi ha un 
tracte continu així com difusió d'informació. 
 
Al llarg de 2021, Cooperatives Agro-alimentàries Illes Balears va difondre més de 70 notes 
de premsa. Esment especial mereixen les notes sobre el paper de les cooperatives durant 
la pandèmia; l'Assemblea i els Premis que hem rebut; així com les activitats i seminaris; el 
dia Internacional de les Cooperatives; o el Dia de la Dona Rural. 
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Les noves iniciatives o noves cooperatives 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 Cooperatives Agro-alimentàries Illes Balears 
tractem de recollir, a través de les nostres cooperatives 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'articles d'opinió i entrevistes realitzades pels mitjans a la 
presidenta Jerònima Bonafé, com a articles del president de la COGECA, Ramón 
Armengol. 
 
També se ha fet difós tots els curs que realitzem dins de l'entitat. 
 
 
Web agroalimentaries.es 
 
El website corporatiu https://www.agroalimentaries.es   és el referent de cooperativisme 
agrari de Balears, amb continguts actualitzats en llengua catalana i castellana  del sector 
agrari en general, amb articles que s'actualitzen diàriament. Per a fer-nos una idea, en 
2021 es van publicar 158 notícies, reportatges, articles d'opinió i accions de l'entitat.  
 
Newsletter 
 
Com a eina fonamental de Comunicació interna i externa, Cooperatives Agro-alimentàries 
Illes Balears posat en marxa la Newsletter. El departament de Comunicació envia un 
butlletí 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 destinatari pot veure les notícies més destacades. 
Aquesta newsletter mensual s'envia a unes 200 contactes adreces, principalment 
a cooperatives sòcies. 
Consulta-la! 
 
Xarxes socials 
 
Avui les xarxes socials s'han convertit 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. Cooperatives Agro-alimentàries Illes Balears és present activament 
en Twitter( @CoopAgroIB), Facebook (@cooperativesagroalimentaries.illesbalears)  i 
Instagram (ca_illes_balears) 
 
En les xarxes socials es difonen les informacions de l'Organització com a participació 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 Cooperatives Agro-alimentàries 
d'España, el MAPA o la Comissió Europea, Conselleria d?Agricultura, entre d’altres, a 
més de les nostres entitats sòcies que a poc a poc es van involucrant en aquest mètode 
de difusió.  

https://www.agroalimentaries.es/
https://mailchi.mp/%5bxxxxxx%5d/newsletter-cooperatives-agro-alimentries-abril-5733805
mailto:@CoopAgroIB
https://www.facebook.com/cooperativesagroalimentaries.illesbalears/videos/575322187040382
https://www.instagram.com/ca_illes_balears/
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Accions concretes dins del departament de comunicació 
 
❖ Cooperatives Agro-alimentàries Illes Balears promociona l’I Concurs de Fotografia 
“Agricultura i Canvi Climàtic” que convoca l’Escola Politècnica Superior de la Universitat 
de les Illes Balears. 

 
 

❖ Cooperatives Agro-alimentàries Illes Balears organitza una jornada per a analitzar 
la problemàtica de l'oví i veure in situ la tondra de les ovelles en una finca. 

 
❖ Organitza una jornada per a difondre als mitjans de comunicació  la recollida del 
albercoc de Porreres 

 
 

❖ Difusió del programa promogut per la Unió Europea en el qual participa Fruita 
Bona SAT per al foment del consum de fruites i fruita seca a les escoles amb el 
subministrament de fruites i ametlles a centres escolars de Mallorca i Menorca per al 
curs 2020/2021. 
 
❖ En juliol, Cooperatives Agro-alimentàries Illes Balears acull aquesta setmana un 
equip de quatre professors en pràctiques de l’Institut Superior de Formació de 
Richemont, una localitat pròxima a Bordeus situada en el districte de Cognac. 
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La visita s’emmarca dins d’un programa d’estades Erasmus on l’intercanvi es realitza per 
part dels docents per a així posar-se en la pell dels joves als quals formen. Els docents 
han viatjat a Mallorca per a conèixer diferents cultius i projectes agrícoles que es duen a 
terme en les cooperatives agroalimentàries de Mallorca. En concret, han visitat la 
cooperativa Camp Mallorquí; la cooperativa Agrícola Sant Bartomeu de Sóller; la 
cooperativa agrícola Porreres i el centre de tipificació de la cooperativa Oviaragón que 
te a Porreres. 
 

 
 
 
❖ Difusió de les campanyes: patates, cereal, garrofa, ametlla, oliva, hortícoles i 
fructícoles tales amb el albercoc. 
 
 
❖ Promoció de la campanya del Consell de Mallorca 
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❖ Difusió del dia mundial de la Agricultura Ecològica 
 

 
 

 
 
 
❖ 16 d’octubre Dia Internacional de la Dona Rural 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/hashtag/diainternacionaldeladonarural?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZW4B-YbK3hPkg3awnDF4ZuxbfE0WV_MjGt_-ja-SxquK_td1BzXR1-8PQkkKW9SpD1eOn-X0CMbH3Vc-D_oWnzCF92wCxt5kIsiGiJYF8AOBl8CsJaTOwvgkMET5KN5Wi2kBvAziJghXo48BnNFw3ZAkITP3i9yhBsW6ABk_Z8iJg2Aal63340z_cVPTHtPgHM&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/watch/?v=575322187040382
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Cooperatives Agro-alimentàries Illes Balears ha estat present en el lliurament de 
premis de l’II Certamen de fotografia “De la mar i de la Terra, un reconeixement 
als seves dones”. Aquest certamen de fotografia va ser convocat per la Direcció 
General de Polítiques per a la Sobirania Alimentària, la Conselleria d’Agricultura, 
Pesca i Alimentació amb motiu de la celebració del dia de la dona rural. El 
lliurament de premis s’ha emmarcat dins de la Primera Jornada “Pla d’Igualtat en 
el sector Primari dels Illes Balears”. 
 

 
 
Entre els premiats es troben Pere Joan Oliver, vicepresident de la Cooperativa 
Sant Bartomeu de Sóller i secretari de Cooperatives Agro-alimentàries Illes 
Balears, que ha rebut el segon premi en la categoria de “indústries 
agroalimentàries”. Irene Viseras Serrano, responsable de premsa i comunicació 
de Cooperatives Agro-alimentàries Illes Balears, ha rebut el primer premi en la 
categoria “Ramaderia”. El segon premi de la categoria “Ramaderia” ha estat 
atorgat a José Manuel Ortega, de l’explotació de Oviaragón. La consellera 
d’Agricultura, Pesca i Alimentació, Mae de la Concha, juntament amb la directora 
general de Polítiques per a la Sobirania Alimentària, Paula Valero, han fet 
lliurament dels guardons. 
 
El jurat ha buscat premiar a les fotografies que reflectien el reconeixement del 
paper decisiu de les dones en el desenvolupament i la qualitat alimentària, així 
com l’apoderament femení en el sector alimentari 
 
La presència de Cooperatives Agro-alimentàries Illes Balears en els guardons 
d’aquest II Certamen és un altaveu que fa valer la tasca que desenvolupen les 
dones en cooperatives. Moltes de les dones que treballen en cooperatives són 
productores, mantenen el territori conreant la terra, proporcionen aliment i  ha 
arribat l’hora que es vegi el pes i la importància que tenen en  la societat. 
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❖ Suport a totes les accions de les nostres cooperatives sòcies 
 
 

 

  

 
 
 

❖ Presència en esdeveniments i Fires 
 

- Setembre Rafa Nadal OPEN (Rafa Nadal Academy -Manacor) 
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- Octubre: Saló Gourmet (IFEMA-Madrid) 
 

 
 
 

- Novembre: Cooperatives Agro-alimentàries Illes Balears ha participat a la Fira 
Dijous Bo a Inca juntament amb la cooperativa Pagesa d'Inca en un stand 
situat en Plaça des Bestiar. 

            
 
 

❖ Difusió del programa #Cultiva2021 
 

❖ Cooperatives Agro-alimenàries Illes Balears vol donar a conèixer al sector 
restauració i hoteler la qualitat dels productes de les cooperatives i SAT’s, 
i animar-los a consumir-los en els seus establiments. La jornada s'ha dut 
a terme en el Celler de Ca’n Amer de Lloseta, liderat pel seu xef Tomeu 
Torrens, amb l'especial col·laboració de Agromallorca SAT. L'acte ha 
comptat amb la participació de la Consellera d'Agricultura Mae de la 
Concha 
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PLOUTOS 
 
Cooperatives 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'objectiu d'equilibrar les cadenes de valor 
agroalimentàries perquè siguin més competitives, eficients, resilients i sostenibles amb 
un millor acompliment i impactes socioeconòmics i ambientals positius. 
 

 
 
Després de dos anys 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'horticultura, els hivernacles, les plantes perennes, la 
ramaderia i la producció làctia. 
 
Des de Cooperatives Agro-alimentàries Illes Balears  l'enllaç pilot entre tots els actors 
rellevants, la premsa i altres cooperatives nacionals i internacionals. El projecte és una 
gran oportunitat per AnySolution,  AGROMALLORCA i Cooperatives Agro-
alimentàries Illes Balears per a introduir la “agricultura de precisió” a Balears, basada 
en una potent plataforma que inclou algorismes d'Intel·ligència Artificial. 
 
Els resultats estaran disponibles a través de l'Acadèmia d'Innovació de Ploutos després 
de la vida útil del projecte. Les parts interessades tindran 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 pràctiques innovadores amb la finalitat 
d'establir un sector agroalimentari sostenible. 
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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 cooperatives interessades per 
presentar el projecte PLOUTOS i possibles acciones a desenvolupar 
 
❖ Cooperatives Agro-alimentàries Illes Balears ha preparat tres catàlegs que 
recullen les dades de les cooperatives que compten amb botiga oberta al públic. Un 
catàleg mostra les cooperatives de Mallorca, un altre les de Menorca i un tercer les 
d'Eivissa i Formentera. 
 

  

 
 
❖ Destacar la participació de la Presidenta Sra. Jerònima Bonafé Ramis com a 
ponent al  Foro SER AGRO organitzado por CADENA SER, on la presidenta va a fer una 
ponència: "Les cooperatives com a eina per a aconseguir la sostenibilitat econòmica i 
mediambiental a les #IllesBalears"  
L'objectiu és aconseguir que el sector agrari aconsegueixi el paradigma de produir amb 
menys recursos i contribuir al compliment dels objectius mediambientals. 
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❖ Cooperatives Agroalimentàries Illes Balears estarà (setembre 2021) al Rafa Nadal 

Open 
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❖ Al novembre rebem la visita d'un grup d'europeus del projecte PLOUTOS amb un 

programa d'activitats molt complet. Hem estat en la Cooperativa Agrícola de Sóller 
i en AGROMALLORCA SAT 
 

  
 

 
 
 
 
 

❖ DIHAIB-TUR 
 

Cooperatives Agro-alimentàries Illes Balears aposta per la digitalització del 
sector agroalimentari participant en el Digital Innovation 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 Cooperatives Agro-
alimentaries Illes Balears. 
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DIHBAI-TUR es va crear en 2019 i la seva raó de ser és aglutinar tot l’ecosistema 
d’innovació del sector turístic i el sector agroalimentari de les Balears per a 
incrementar la competitivitat del territori alhora que permeti la seva 
sostenibilitat econòmica, social i mediambiental. 
 
El Digital Innovation Hub Illes Balears pretén ser un dels referents europeus en 
innovació digital aplicada a la indústria turística 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 incrementin la competitivitat de les 
empreses. 
 
Per a això el DIH IB ha obtingut l’aval de Ministeri d’Indústria, Va comerciar i 
Turisme, i en breu es presentarà a la convocatòria de la Unió Europea per a 
l’obtenció del finançament. 
 
El Consorci que formem Dihaib-*Tur organitzem reunions telemàtiques 
mensuals per a avaluar l'estat de la situació i veure els nous reptes del mes. 
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❖ 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 a les fires 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.  

També varem participació a la fira Madrid Fusiò amb material divulgatiu i degustació. 

Com a responsables de la gestió de la IGP, desde Cooperatives se han actualitzat les 

xarxes socials i s’ha actualitzat la web de la IGP 

 
També s’han elaborat distints vídeos per a promocionar l’ametlla, material que es 
troben penjats a les xarxes socials.  
 

 

 

 

http://www.almendramallorca.com/
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❖ ASCAIB 
 
A més, en juny es vàrem reunir amb el president de la “Asociación de Cocineros 
Afincados en las Islas Baleares” (ASCAIB) per explorar noves vies de col·laboració  
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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 14 empreses. 
  
El departament elabora un total de 21 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 extern 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 2021 hem donat servei a 13 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 2021 hem donat servei a 14 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 l’exercici 2021 s’han tramitat 38 expedients PAC, amb un total 1785 recintes.   
 
Es dona servei d’alta de REGA, actualització de les cartilles, 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, 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 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 instancies i al·legacions als tràmits que necessitin davant els 
òrgans de competents.  
 
També s’ha realitzat assessorament a pagesos en diversos temes com els tipus de cultius 
i els tipus i volum de ramat adequats a les seves finques per complir amb el requisits que 
demana l’administració, així com assessorament i gestió d’ajuts tant de PDR, com ajuts 
del Consell Insular de Menorca i novetats que puguin ser interessants per a les agricultors 
i ramaders.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


