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PLA ESTRATÈGIC
2017-2021

Proactivitat i capacitat d'influir davant de les administracions i de les institucions.
Posar en valor i difondre el cooperativisme davant de la societat i convertir-lo en un referent en
l’àmbit agroalimentari i en l’entorn rural.
Canalitzar, impulsar i promoure projectes d’interès per a les empreses cooperatives i el
cooperativisme agrari.
Donar serveis empresarials adaptats al cooperativisme agrari i als agents del seu entorn per
contribuir a la seva viabilitat econòmica i social.

La FCAC serà reconeguda per:

La Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC) és l’organització que representa, promou i
dona suport al món cooperatiu agroalimentari i rural.

Eix 1. Enfortir la capacitat d’influència i representativitat de la FCAC.
Eix 2. Difondre i promoure el model cooperatiu. 
Eix 3. Convertir la FCAC en soci estratègic de les cooperatives.
Eix 4. Fomentar la promoció i la comercialització dels productes de les cooperatives agràries.

missió

visió

eixos estratègics

El 2021 ha estat el darrer any de vigència del Pla estratègic FCAC. En aquest període s’han impulsat les
principals actuacions dels diferents eixos amb la flexibilitat necessària per atendre les necessitats de les
associades que s’han vist afectades per unes circumstàncies canviants de l’entorn, el cicle econòmic, la
pandèmia i crisis sectorials que han tingut conseqüències tant per a les nostres empreses com per a les
línies d’acció de la FCAC.



ÒRGANS
SOCIALS I DE
REPRESENTACIÓ

L'Assemblea General és l'òrgan suprem d'expressió
de la voluntat social. Actualment comptem amb
diversitat d’associades tal com recull l’article 6 dels
Estatuts Socials. En aquest sentit, comptem amb
cooperatives agràries, societats agràries de
transformació i entitats que associen agrupacions de
productors agraris participades majoritàriament per
cooperatives agràries.

El 17 de juny de 2021 va tenir lloc la XXXVIII
Assemblea General Ordinària en format virtual, per
segon any consecutiu, atesa la situació sanitària. 

Quasi 50 representants de les associades van
acreditar-se per participar a les votacions
electròniques dels diferents punts de l’ordre del dia,
entre els quals destaquem la modificació dels
Estatuts Socials en els articles 6, 7 i 13, l’aprovació
del text refós dels Estatuts Socials i el nomenament
per a tres anys de l’auditor de comptes. 

Assemblea General

4

MANS va ser la cooperativa amfitriona virtual de
l’acte central de la FCAC. Es dedica a la producció,
transformació i comercialització de fruita i verdura
ecològica, i té un doble objectiu: generar llocs de
treball per facilitar el procés d’integració social i
laboral a persones amb dificultats -especialment
joves en risc d’exclusió- i posar en valor la pagesia
catalana creant un nou canal de comercialització.

https://www.mans.coop/
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Consell Rector

President
Ramon Sarroca

Vicepresident Primer
Xavier Pié

Secretari
Antoni Galceran

Tresorer
Ferran Sabater

Vocals
Emili Nebot
Jordi Marcel Matamoros
Ramon Armengol
Josep Pere Colat
Josep Lluís Escuer
Enric Dalmau
Joan Torné
Santi Vergé
Joan Josep Raventós
Albert Capdevila

Almenar Fruits, SCCL

Agrícola i Secció de Crèdit de Vilabella, SCCL

Agrícola i Secció de Crèdit la Palma, SCCL

Corma, SCCL

Agropecuària Catalana, SCCL
Càmara Arrossera del Montsià i Secció de Crèdit, SCCL
Del Camp d’Ivars d’Urgell i Secció de Crèdit, SCCL
Unió Nuts, SCCL
Fru-Rose, SCCL
Camp de Cervià de les Garrigues i Secció de Crèdit, SCCL
Vinícola de Sarral i Secció de Crèdit, Covisal, SCCL
Agrària de Miralcamp, SCCL
Agrícola i Secció de Crèdit de Bràfim, SCCL
Foment Agrícola les Planes, SCCL

Fruita i Horta

Desenvolupament Rural

Oli d’Oliva

Flor i Planta Viva

Pinsos
Arròs
Ramaderia i llet
Fruita Seca
Subministraments
Formació
Seccions de Crèdit
Conreus Herbacis i Farratges
Vi
Fruita i Horta

El Consell Rector és l’òrgan de representació
i govern de la FCAC, que gestiona l’entitat i
exerceix, quan s’escau, el control permanent i
directe de la gestió de la Direcció. Té
competència per a establir les directrius
generals d’actuació, amb subordinació a la
política fixada per l’Assemblea General i per a
dur a terme la resta d’actes que li atribueixen
la Llei de cooperatives, els reglaments i els
estatuts socials.



Parlament i partits polítics
Relació amb les OPA
Economia Social
Internacionalització
Comerç
R+D+I
Medi ambient
Economia i fiscalitat
Laboral - Temporers - Seguretat Social
Serveis a les cooperatives
Comissió visites a cooperatives

President, vicepresident i cap de Branca segons temàtica
Cap de Branca segons temàtica
Xavier Pié
Xavier Pié, titular; Ferran Sabater, suplent
Ferran Sabater
Antoni Galceran
Antoni Galceran
Joan Torné, titular; Jordi Vives, suplent
Antoni Galceran, titular; Joan Josep Raventós (conveni Camp de Tarragona)
Joan Josep Raventós
Ramon Sarroca, Antoni Galceran i Jordi Vives

Representants territorials

Barcelona
Girona
Lleida
Tarragona
Terres de l’Ebre

Ferran Sabater
Llorenç Frigola
Albert Capdevila
Joan Josep Raventós
Jordi Marcel Matamoros

Corma, SCCL
Girona Fruits, SCCL
Foment Agrícola les Planes, SCCL
Agrícola i Secció de Crèdit de Bràfim, SCCL
Càmara Arrossera del Montsià i Secció de Crèdit, SCCL

Representants temàtiques horitzontals

Interventors/es de comptes

Martí Ferrer
Antonieta Gual
Josep Daroca
Sandra Daviu  

Girona Fruits, SCCL
Agropecuària Coperal i Secció de Crèdit, SCCL
Agrícola i Caixa Agrària i Secció de Crèdit de la Selva del Camp-COSELVA, SCCL
Camp i Secció de Crèdits els Torms, SCCL (interventora de comptes suplent)
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Representació institucions públiques i privades

Confederacions 
Confederació de Cooperatives de Catalunya (CoopCat)

Cooperativas Agro-Alimentarias (CAE)

Confederació General de Cooperatives Agràries a la Unió Europea, COGECA

Economia Cooperativa, Social i Treball
Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Consell Superior de la Cooperació

Consell Assessor aracoop

Comissió Tècnica aracoop

Consell de Redacció revista Cooperació Catalana

Comissió Mixta de Seguiment del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya

Agricultura, Ramaderia i Indústria Agroalimentària
Taula Agrària

Consell Català de l’Alimentació

Consell Català de l’Alimentació - Comissió de la Cadena Agroalimentària 
Consell Català de l’Alimentació - Comissió de Competitivitat i Internacionalització Alimentàries 

Consell Català de l’Alimentació - Comissió de Gastronomia i Territori 

Consell Català de l’Alimentació - Comissió de Malbaratament i Sostenibilitat 

Consell Català de la Innovació Alimentària

Patronat Centre Recerca en Economia i Desenvolupament Agroalimentari

Comissió Tècnica del Pla de Formació dels Professionals Agraris 

Promotora d'Exportacions Catalanes, SA (PRODECA)

Comissió Assessora IRTA

Grup de Treball d’Assegurances Agràries (CAE)

Comissió Territorial d’Assegurances Agràries de Catalunya

Comissió Coordinadora d’Assessorament Agrari de Catalunya

Comissió Coordinadora de Transferència Tecnològica

Comitè Tècnic de seguiment de la plaga de l’Halyomorpha halys
Fundació Privada de la Pagesia de Catalunya

Junta d’Arbitratge i Mediació dels contractes de conreu i dels contractes d’integració de

Catalunya. Secció d’Arbitratge i Mediació de Contractes de Conreu

Consell Català de la Producció Integrada

Comissió Catalana de la Marca Q de Qualitat 

Observatori Agroalimentari de Preus de Catalunya

Codi de bones pràctiques comercials de la cadena alimentària de Catalunya (CBPC)

Agricultura Ecològica

Taula Sectorial de l’Agricultura Ecològica (DACC)

Junta Rectora del Consell Català de la Producció Agrària Ecològica (CCPAE) 

Observatori alimentació i agricultura ecològiques de Catalunya

Arròs

Taula Sectorial Agrària de l’Arròs (DACC)

Consell Sectorial de l’Arròs (CAE)

Comissió Tècnica cargol poma al Delta de l'Ebre

Conreus herbacis i farratges

Taula Sectorial Agrària dels Cereals-Herbacis (DACC)

Consell Sectorial dels Conreus Herbacis (cereals i oleaginoses) (CAE)

Consell Sectorial de Farratges dessecats (CAE)

Representant 
R. Sarroca

R. Armengol

R. Armengol

Representant
X. Pié

R. Sarroca, X. Pié

R. Sarroca

E. Aguirre

X. Pié

E. Aguirre, O. Ferré

Representant
R. Sarroca, J. Vives

R. Sarroca

A. Capdevila 
F. Sabater 

A. Galceran

J. Ll. Escuer 

R. Sarroca 

A. Galceran

E. Dalmau, E. Aguirre

A. Capdevila 

J. Ll. Escuer

D. Casadevall, A. Clivillé

J. Ll. Escuer, D. Casadevall 

C. Mata, T. Masjuan

E. Dalmau

Josep Ll. Bosque

R. Sarroca, J. J. Raventós, J. Vives

X. Pié, S. Vergé

J. Segura, J. Bruguera, 

J. Ll. Escuer, A. Galceran

A. Galceran

X. Pié

A.Capdevila

J. Casellas

J. Casellas, J. Pons

J. Casellas

J. M. Matamoros 

J. M. Matamoros, J. Ll. Bosque

J. Ll. Bosque

S. Vergé

S. Vergé, D. Casadevall

P. Palau, S. Vergé, D. Casadevall
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Flor i Planta Viva
Taula Sectorial Agrària de la Flor i la Planta Ornamental (DACC)
Consell Sectorial de Flor i Planta Ornamental (CAE)
Confederació d’Horticultura Ornamental de Catalunya (CHOC)

Fruita i Horta
Taula Sectorial Agrària de la Fruita Dolça (DACC)
Taula Sectorial Agrària de l’Horta (DACC)
Taula Sectorial Agrària dels Cítrics (DACC)
Consell Sectorial de Fruita i Horta (CAE)
Grup de Treball de Fruita de Llavor i Fruita de Pinyol (CAE)
Observatori de la Fruita Fresca
Comitè Director i Tècnic d’Horta.net

Fruita Seca
Taula Sectorial Agrària de la Fruita Seca (DACC)
Consell Sectorial de Fruita Seca (CAE)
Grup de treball de l’avellana (DACC)

Llet
Taula Sectorial Agrària de la Llet (DACC)
Consell Sectorial Llet i Productes Lactis (CAE)
Junta Directiva Associació Lletera Interprofessional de Catalunya (ALLIC)
Assemblea General ALLIC
Observatori de la Llet
Agència Catalana de Seguretat Alimentària - Grup de Treball Llet

Oli d’Oliva
Taula Sectorial Agrària de l’Oli d’Oliva (DACC)
Consell Sectorial de l’Oli d’Oliva (CAE)
Organització Interprofessional de l’Oli d’Oliva (OIAO)

Ramaderia
Taula Sectorial Agrària de la Mel (DACC)
Consell Sectorial Apícola (CAE)
Taula Sectorial Agrària de l’Aviram i els Ous (DACC)
Taula Sectorial Agrària del Vacum de Carn (DACC)
Consell Sectorial Boví de Carn (CAE)
Junta Directiva PROVACUNO
Taula Sectorial Agrària del Porcí (DACC)
Consell Sectorial Porcí (CAE)
Junta Directiva INTERPORC
Comissió de Seguiment de la seguretat del porcí (ACSA)
Grup de Treball de porcí del COPA-COGECA
Comitè Consultiu del Porcí de la Comissió Europea
Junta d’Arbitratge i Mediació dels contractes de conreu i dels contractes d’integració de
Catalunya. Secció d’Arbitratge i Mediació de Contractes d’Integració
Comissió de gestió d’animals morts a l’explotació
Grup de Treball balanç nitrogen

Pinsos
Consell Sectorial de Pinsos (CA-A)
Comitè Consultiu de QUALIMAC 

F. Sabater
F. Sabater, D. Casadevall 
F. Sabater
 

A. Capdevila
X. Castells
F. Tarazona
A. Capdevila, Ò. Tolsà
A. Capdevila
A. Capdevila
X. Castells, Ò. Tolsà
 

J.P. Colat
J.P. Colat, J. Ll. Bosque
J.P. Colat, J. Ll. Bosque

D. Bassas, J. Pallarès
D. Bassas, J. Pallarès
M. Espona
M. Espona, J. Pijoan, J. Riembau, S. Bolós
M. Espona
Ll. Batllosera

A. Galceran
A. Galceran
A. Galceran

P. Descàrrega
P. Descàrrega, S. Bolós
R. Segura, P. Boldú
E. Isla
E. Isla, S. Bolós
E. Isla
R. Armengol, J. Potrony
R. Armengol, S. Bolós
R. Armengol
S. Bolós
R. Armengol
R. Armengol
J. Serra
R. Armengol, S. Bolós

S. Bolós

E. Nebot
E. Nebot, S. Bolós
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Subministraments
Consell Sectorial de Subministraments (CAE)
Mesa d’Ús Sostenible de Productes Fitosanitaris
Grup de Treball Carburants (CAE)
Grup de Treball Fitosanitaris (CAE)
Grup de Treball Fertilitzants (CAE)
Grup de Treball de Llavors (CAE)

Vi
Taula Sectorial Agrària de la Vinya i el Vi (DACC)
Consell Sectorial del Vi (CAE)
Consell Regulador del Cava
Consell Assessor INCAVI
Observatori de la vinya, el vi i el cava a Catalunya
Junta Directiva i Assemblea Organització Interprofessional Vi Espanya
Grup de Màrqueting Organització Interprofessional Vi Espanya

Desenvolupament Rural
Comitè de Seguiment del PDR de Catalunya
Grup de Treball de Desenvolupament Rural (CAE)
Grup de treball simplificació PDR 2014-2020
Grup de treball joves PDR 2014-2020

LEADER
Consorci LEADER del Camp
Consorci per al Desenvolupament del Baix Ebre i Montsià
Consorci Grup d’Acció Local Noguera-Segrià Nord
Associació LEADER de Ponent (Assemblea General i Junta Directiva)
Consorci Intercomarcal d'Iniciatives Socioeconòmiques

Medi Ambient 
Consell per a l’Ús Sostenible de l’Aigua
Consell de Protecció de la Natura
Comissió d'Avaluació i Seguiment per a l'aplicació de la Llei 20/2009, de prevenció i control
ambiental de les activitats
Grup de Treball Agroalimentari de l’Ebrebiosfera
Comitè Stakeholders projecte LIFE PRIORAT+MONTSANT
Comissió paisatge i sostenibilitat Priorat-Montsant-Siurana

Altres temàtiques
Consell Assessor ICAEN
Comissió de Seguiment Sectorial de cooperatives amb Secció Crèdit

Consell Sectorial Seccions de Crèdit (CAE)
Comissió Directora de l’Agència Catalana de Seguretat Alimentària
Comissió de Seguiment de la seguretat dels vegetals
Consell Català de Caça
Associació Catalana de Comptabilitat i Direcció (ACCID)
ECA, Comitè de Certificació
APPLUS, Comitè de Certificació
Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l’Ebre (IDECE)
Asociación de Mujeres de Cooperativas Agro-alimentarias de España (AMCAE)
Comunitat INNOÀPAT - ACCIO

J. Ll. Escuer
J. Ll. Escuer, D. Casadevall
J. Ll. Escuer, D. Casadevall
J. Ll. Escuer, D. Casadevall
J. Ll. Escuer, D. Casadevall
J. Ll. Escuer, D. Casadevall

 
J. J. Raventós
J. J. Raventós, Ò. Tolsà
Ll. Urgell, Josep Esteve, X. Farré
J. J. Raventós
J. J. Raventós
J. J. Raventós
P. Mateo

Representant
X. Pié
X. Pié
X. Pié, C. Mata
X. Pié

Representant
J. Torné
P. Albacar
M. Sales
J. Segura
J. P. Colat

Representant
J. M. Matamoros, Ò. Tolsà
J. M. Matamoros
A. Galceran

J. M. Matamoros
X. Domènec
X. Domènec

Representant
R. Sarroca
FCAC: R. Sarroca, E. Dalmau, J. Vives 
ASC, SCCL:  J. Torné, J. Daroca i A. Balagué
J. Torné
E. Nebot
S. Bolós
S. Vergé
M. Mula
J. Vives
J. Vives
J. M. Matamoros
R. Mota
R. Sarroca, M. Simon, D. Vila
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Direcció

Suport a Presidència i Direcció

Administració

Qualitat

Comunicació i Màrqueting

Seccions de Crèdit – ASC, SCCL

Unitat de Representació

Assessorament Agroalimentari

Observatori del cooperativisme i Foment

Unitat de Serveis, Formació i Desenvolupament Rural

Assessorament Jurídic i Laboral 

Assessorament Econòmic i Fiscal

Formació i Desenvolupament Rural

Gestió d’Ajuts i Projectes 

Jordi Vives

Raquel Callol, Gemma Rifer

Mar Balmaña, Gemma Riba, Patrícia Barbarà, 
Rosa Rodríguez

Mar Balmaña, Patrícia Barbarà

Maria Corral, Anna Perelló, Esmeralda Pérez, Eva Arqué

Àngel Balagué, Josep Parcerisa, Pepe Sepúlveda, 
Carlos Soriano

Josep Ll. Bosque

David Casadevall, Òscar Tolsà,  Sònia Bolós, 
Ricard Arnaiz

Lluïsa Serrano

Domènec Vila

Mar Garriga, Alfred Calvet, Maria José Galve, 
Anna Garcia, Meritxell Àlvarez, Marta Guerrero,
Miquel Àngel Salas, Neus Monico, Pilar Montull  

Marian Mula, Ricard Erta, Anna Galván, Albert Grau

Ester Aguirre, Olga Ferré, Violant Fortuny,  M. Rosa
Serra, Verónica Redondo,  Sara Masdevall

Teresa Masjuan, Noelia Altabella, Anna Farrús, 
Esther Aldomà, Iban Mulet, Màrius Simon, Cristina
Mata, Montserrat Roig, Marta Giró, Clara Fullana, 
Diana Molina, Gema Medina, Cristina Yarza, 
Patricia Mas 

Organigrama tècnic
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FETS MÉS
DESTACATS
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EIX 1. Enfortir la capacitat d’influència i
representativitat de la FCAC

És una de les principals tasques de representació
que desenvolupa la FCAC. L’objectiu és participar i
fer arribar el posicionament del cooperativisme
agrari en les polítiques públiques i en les iniciatives i
normatives que es tramiten.

Arran de les eleccions al Parlament de Catalunya, el
26 de maig pren possessió el nou Govern de la
Generalitat. FCAC ens vam adreçar a les nostres
conselleries referents: Acció Climàtica, Alimentació
i Agenda Rural, Empresa i Treball i Economia i
Hisenda per mantenir una trobada i transmetre la
importància del cooperativisme agrari a casa nostra
i els reptes que teníem per davant.

Amb el Departament d’Acció Climàtica,
Alimentació i Agenda Rural (DACC), vam mantenir
una reunió bilateral amb la consellera Jordà en la
qual, entre d’altres qüestions, vam sol·licitar
fermesa per defensar el sector en la negociació
sobre els criteris d’aplicació de la Política Agrària
Comunitària (PAC), la necessitat d’una línia d’ajuts
directes per als cellers cooperatius afectats per les
limitacions derivades de la pandèmia de la Covid-
19, així com l’establiment d’un ajut a les
cooperatives i almàsseres per pal·liar els danys del
temporal Filomena del mes de gener.

Interlocució amb l’Administració També vam participar a la Taula Agrària, màxim
òrgan d’interlocució de l’Administració amb les
organitzacions del sector i a la primera reunió de la
Taula per a la Sostenibilitat Agroramadera i
Forestal, un nou espai d'interlocució reclamat des
del propi sector, per tractar aspectes en matèria
d’acció climàtica. 

Hem mantingut múltiples trobades amb el
secretari general, el secretari d’Alimentació, la
secretària d’Acció Climàtica i el secretari d’Agenda
Rural i les respectives direccions generals,
especialment amb la Direcció General d'Empreses
Agroalimentàries, Qualitat i Gastronomia

A nivell global, hem assistit i participat a més de
200 trobades per mitjà de reunions, jornades i
grups de treball amb aquesta Conselleria.

Pel que fa al Departament d’Empresa i Treball ens
vam reunir amb el conseller, Roger Torrent, per
mitjà de CoopCat. En aquesta trobada institucional,
el cooperativisme vam traslladar la importància del
sector i vam tractar sobre les polítiques que donen
suport al seu desenvolupament.

També ens vam reunir amb el director general
d’Economia Social, el Tercer Sector i les
Cooperatives, per explicar els principals projectes
que estàvem impulsant i treballar plegats futures
actuacions d’interès per al nostre sector. 

Quant al Departament d’Economia i Hisenda, ens
vam reunir amb Ferran Rodero, director general de
Promoció Econòmica, Competència i Regulació
amb el qual, entre altres qüestions, vam parlar de
l’exclusió financera i de la importància del model de
les seccions de crèdit de les cooperatives.

Reunió amb la Secretària Acció Climàtica, Anna Barnadas
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Vam seguir amb la ronda de contactes amb els partits
polítics, iniciada a final de 2020, per presentar el
document amb les nostres propostes arran de la
convocatòria d’eleccions al Parlament de Catalunya
al febrer de 2021.

Durant el mes de gener de 2021, ens vam reunir amb
representants del PPC, PDeCAT, ERC, CUP i En
Comú Podem.

Propostes del cooperativisme agrari
per les eleccions al Parlament de
Catalunya 2021

En el 2021 les converses han estat centrades en la
reforma de la Llei 12/2013, de mesures per millorar
el funcionament de la cadena alimentària. Es van fer
arribar als diputats Xavier Eritja, del grup Republicà, i
Concepció Cañadell, del grup Plural, les esmenes
treballades per Cooperativas Agro-alimentarias (CAE) i
aquesta entitat es va reunir amb els responsables
dels diferents grups parlamentaris per traslladar el
seu posicionament. Aquests contactes també es van
estendre a diputats del Senat en la tramitació per
part d’aquesta cambra.

Interlocució Congrés dels
Diputats i Senat

Vam participar a la trobada institucional que
CoopCat va mantenir al mes d’abril amb la
presidenta del Parlament, Laura Borràs, per exposar
els eixos de treball del cooperativisme i per buscar
espais de cooperació per transformar el model
econòmic actual i impulsar els valors del
cooperativisme. També es va demanar que la nova
legislatura se centrés a desenvolupar projectes per
construir un país pròsper, generador d’oportunitats
per a tothom i que reparteixi la riquesa de manera
justa i plural.

Ens vam reunir amb els nous portaveus de la
Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca,
Alimentació i Món Rural. Del Grup Parlamentari
Socialistes i Units per Avançar vam mantenir una
trobada amb Rosa Maria Ibarra, d’Esquerra
Republicana amb Lluïsa Llop, de Junts per Catalunya
amb Salvador Vergés, de la CUP- Un nou cicle per
guanyar amb Pau Juvillà i de Ciutadans amb Matías
Alonso. En aquestes reunions vam presentar
l’organització, els vam traslladar els principals
indicadors de l’Anuari Socioeconòmic de les
Cooperatives Agràries de Catalunya, vam tractar
temes d’actualitat del sector i els principals
projectes que s’estaven impulsant des del
cooperativisme agrari.

Interlocució parlamentària

Ciutadans CUP - Un nou cicle per guanyar Junts per Catalunya

ERC Sociialistes i Units per Avançar



Al mes de febrer, el Consell Rector de CAE es va reunir amb
el comissari d’Agricultura de la UE, Janusz Wojciechowski,
per debatre sobre la reforma de la PAC i la seva aplicació a
Espanya en el marc de l’Estratègia “de la Granja a la Taula” i
la Biodiversitat 2030.

En aquesta trobada també es va demanar la seva implicació
per aconseguir l’eliminació dels aranzels imposats als
productes espanyols i de la resta de la UE, com l’oli d’oliva i
el vi, per part d’Estats Units. El comissari va informar que
era un dels primers temes que es volia tractar amb
l’Administració Biden. 

Ramon Armengol, president de la Confederació General de
Cooperatives Agràries de la Unió Europea (COGECA) i
responsable de ramaderia de la FCAC, va assistir al Consell
Informal de Ministres d’Agricultura que va tenir lloc a
Eslovènia al mes de setembre. Aquest se centrava a tractar
la relació i la bretxa existent entre les zones rurals i urbanes
i el paper de la PAC i el sector agrari per complir amb les
aspiracions de la societat. Ramon Armengol va traslladar la
important funció que desenvolupen les cooperatives a les
zones rurals. 

Interlocució a Europa 

Durant el 2021, Santi Vergé va ser escollit
vicepresident del Consell Sectorial de
Farratges de CAE, consolidant la presència
de les cooperatives catalanes en aquest
àmbit. En l’actualitat, a més, Albert
Capdevila és president del Grup de Treball
de Fruita de Llavor, Emili Nebot és
president del Consell Sectorial de Pinsos,
Josep Pere Colat és president del Consell
Sectorial de Fruita Seca, Ferran Sabater és
vicepresident del Consell Sectorial de Flor i
Planta Ornamental i Josep Lluís Escuer és
vicepresident del de Subministraments.

Lideratge del cooperativisme
català a Cooperativas Agro-
alimentarias de España
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A partir del seguiment i avaluació de les 80 accions del Pla
de Comunicació 2019-2021, s’ha dissenyat el Pla General
de Comunicació 2022-2024 que es començarà a aplicar a
partir de la seva aprovació per part del Consell Rector de la
FCAC. 

El fet de disposar d’una estratègia comunicativa ha
afavorit la visibilitat del cooperativisme agrari destacant la
seva rellevància en la producció d’aliments i la
sostenibilitat del territori en uns moments complicats i
marcats encara per la crisi de la Covid-19.

Pla de Comunicació

L’activitat del Servei de Premsa s’ha concretat en
l’emissió de 99 comunicats i s’ha donat resposta a 57
sol·licituds d’informació específiques per part de mitjans
interessats a conèixer els arguments del sector
cooperatiu agrari. 

La FCAC ens hem posicionat públicament davant els fets
més rellevants de l’actualitat informativa: incidències
climatològiques, transició climàtica, energies renovables,
pla de competitivitat, projectes d’innovació, previsions de
collita, problemàtiques sectorials, evolució de la discussió
de la PAC i les polítiques de Desenvolupament Rural,
entre d’altres.
 
Aquesta activitat s’ha traduït en un total de 913
aparicions en premsa escrita i mitjans de comunicació
digitals, que han suposat una audiència potencial
estimada de 76 milions de lectures i un valor econòmic
equivalent a més de 865.000 euros, segons dades de la
plataforma de seguiment de mitjans Acceso 360.

En el marc de la política de comunicació amb mitjans
estratègics, s’han mantingut els acords amb Lleida
Televisió - Grup Segre i amb el diari Ara. També s’ha
seguit col·laborant amb Obealimentària, l’observatori del
sector agroalimentari vinculat al Col·legi d’Economistes
de Catalunya.

Mitjans de comunicació
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57
SOĿLICITUDS

D'INFORMACIÓ

99
COMUNICATS
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913
APARICIONS 
EN PREMSA



Entre 2019 i 2020, la FCAC vam tenir una
estratègia especialment activa a Internet i en
l’actualitat tenim oberts sis perfils a diferents
xarxes socials. Fruit d’aquesta activitat, sumem un
total de 4.000 seguidors. 

D’aquestes sis xarxes socials, LinkedIn, Twitter i
Facebook es destinen a comunicar informació
relacionada amb els vessants empresarial i
agroalimentari del sector. Al cap de l’any, la FCAC
hem compartit 95 projectes corporatius a
Linkedin, hem piulat 261 Tweets i publicat 84 post
a Facebook.

El canal a Youtube, on s’han publicat un total de 27
audiovisuals propis i de les cooperatives federades,
s’organitza en diferents llistes de distribució. Com
a novetat, hem incorporat la possibilitat de
compartir-hi els webinars que organitzem la FCAC
sobre temes tècnics d’interès per al sector.

Creixement de les xarxes socials 

Després de l’actualització global de la web corporativa
l’any anterior, al 2021 s’ha implementat un paquet de
millores per afavorir la usabilitat de la pàgina i per
adaptar-la a determinats requisits de la Llei orgànica
de protecció de dades.

Les millores dutes a terme han suposat la
reorganització de la home page per fer-la més intuïtiva
i afavorir una ràpida visualització de l’actualitat del
sector, a més de la fusió de les dues pàgines web que
gestionava la FCAC (CooperativesAgràries.cat i
Agroactivitat.cat) i la incorporació d’un cercador de
paraules clau.

També s’han creat els espais El nostre compromís –
sobre les polítiques de transparència, igualtat de
gènere i responsabilitat social empresarial de la
FCAC- i Innovació Cooperativa –amb informació sobre
aquesta línia de treball i un recull dels projectes que
s’estan impulsant.

Novetats a la web
www.cooperativesagraries.cat
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D’altra banda, s’han implementat nous banners
informatius, com un específic d’energies
renovables i un banc documental (recull de
documents vigents elaborats per la FCAC i
classificats en quatre blocs: documentació
corporativa, cooperativisme agrari, política
agroalimentària i territori i medi ambient).
 
Finalment, s’han introduït noves opcions a l’Aula
de Formació i més dades en l’espai de Seccions de
Crèdit, que actualment s’enllaça des del web del
Departament d’Economia i Hisenda com a pàgina
de referència del sector. 

Durant l’any, aquesta web ha sumat 17.046 visites
que han representat 71.811 pàgines vistes, segons
dades de l’eina de gestió de xarxes socials i
publicitat Metricool.

4.000
SEGUIDORS 

XARXES SOCIALS

17.046
VISITES WEB

467
PUBLICACIONS A
XARXES SOCIALS

http://www.cooperativesagraries.cat/


Durant l’exercici 2021 s’han celebrat 4 reunions
ordinàries i 1 d’extraordinària del Grup de
Seguiment Sectorial de les cooperatives amb secció
de crèdit, al qual hi assisteixen representants del
DACC, del Departament d’Economia i Hisenda, del
Departament d’Empresa i Treball, de la FCAC i de
l’ASC, SCCL.

La sessió extraordinària va tenir lloc el 8 d’abril, a
petició de la FCAC i de l’ASC, SCCL, a conseqüència
de la proposta del Codi de recomanacions de millora
i de bona pràctica sobre els sistemes d’informació i
de gestió de l’activitat de les seccions de crèdit que
va presentar la Direcció General de Política
Financera, Assegurances i Tresor.

El dia 17 de febrer de 2021, es va mantenir una
reunió amb assistència, entre d’altres persones, dels
secretaris generals del Departament d’Empresa i
Treball, del Departament d’Economia i Hisenda i del
DACC, representants de la FCAC i de l’ASC, SCCL.
L’objectiu de la reunió era triple: donar a conèixer el
model de cooperatives amb secció de crèdit i llur
importància en l’àmbit rural, l’esforç de la
plataforma informàtica de l’ASC, SCCL per disposar
d’un sistema informàtic i de gestió homogeni entre
totes les seccions de crèdit i la necessària
coordinació entre totes les organitzacions i
departaments de la Generalitat de Catalunya
implicats a l’hora d’afrontar situacions de crisi en el
col·lectiu. Els representants dels tres departaments
de la Generalitat de Catalunya es van manifestar
favorables als objectius plantejats. 

Es van celebrar eleccions al Consell Sectorial de
Seccions de Crèdit a Cooperativas Agro-alimentarias
de España i el representant de Catalunya, Joan
Torné, responsable del Grup Específic de les
Seccions de Crèdit de la FCAC i president de l’ASC,
SCCL, en va ser escollit vicepresident.

Seccions de Crèdit 

Hem aconseguit la publicació d’una nova
convocatòria d’aquesta línia d’ajut, instrument
imprescindible per millorar o consolidar la situació
empresarial de les cooperatives mitjançant el foment
de projectes d’intercooperació, amb un pressupost
plurianual inicial de 13 milions d’euros.

Hem consolidat, a més, una històrica reivindicació en
relació amb aquesta línia d’ajut: que la convocatòria
es publiqués durant el primer trimestre de l’any,
concretament l’11 de març (abans que en la
convocatòria precedent), per permetre una millor
planificació dels projectes i assegurar l’aprofitament
màxim de les disponibilitats pressupostàries.

El Pla s’orienta a la millora de la competitivitat
empresarial com a gran eix vertebrador, més enllà de
la reestructuració, concentració i modernització de
les cooperatives. Contempla una línia específica per
als treballs i estudis preparatoris a la intercooperació,
ja sigui mitjançant convenis de col·laboració, fusions
o creació de noves entitats associatives. Es dona més
valor a l’impacte del projecte en l’àmbit sectorial o
territorial, s’incrementen els percentatges de
finançament en algunes línies, com la de processos
d’integració (fins al 100%) i la d’inversions en els
processos de fusió (fins al 60%), i es potencia el
compromís i la implicació dels consells rectors en la
definició estratègica dels projectes, en el seu
desenvolupament i en l’anàlisi de la seva viabilitat.

Aquestes orientacions les hem aconseguit arran de la
nostra coherència i perseverança en els
plantejaments al DACC i mitjançant la nostra
participació al Grup de Seguiment sectorial del
Programa de millora de la competitivitat de les
cooperatives agràries.

Nova convocatòria del Pla de millora
de la competitivitat de les
cooperatives agràries (PMCCA)
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El 2021 ha estat un any decisiu en relació amb el
debat sobre la Política Agrària Comunitària (PAC) a
aplicar a partir de 2023. L’acord polític en el triàleg -
Consell de Ministres d’Agricultura, Parlament
Europeu i Comissió Europea-, que posteriorment es
formalitzaria amb la publicació dels reglaments que
donen cobertura jurídica al nou període, va permetre
avançar en la concreció de l’aplicació a Espanya. Es
van accelerar els treballs de definició del Pla
Estratègic de la PAC (PEPAC) 2023-2027, de manera
que el Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació
(MAPA) el va presentar a la Comissió Europea a final
de desembre.

Hem estat molt actius a traslladar tota la informació
que es derivava a les cooperatives per diverses vies -
organitzant, per exemple, un webinar específic, a més
de nombroses circulars- com una estratègia per
facilitar elements per adaptar-se als grans canvis que
es preveuen.

També hem participat de manera molt decidida en el
debat, tant a nivell català com espanyol, de tot el
procés d’elaboració del Pla Estratègic de la Política
Agrària Comunitària per a Espanya (PEPAC) 2023-
2027, mantenint reunions tant amb el DACC com
amb el MAPA i elaborant documents en què s’ha
recollit el posicionament de les cooperatives sobre
diferents aspectes: arquitectura verda
(condicionalitat reforçada, eco-règims, mesures
agroambientals…), les noves organitzacions de
productors, el nou règim de pagament bàsic,
l’agricultor actiu… 

En conjunt, hem elaborat 27 documents de diversa
naturalesa sobre aquesta matèria (principalment
posicionaments, propostes, respostes a qüestionaris,
anàlisi de propostes...).

En relació amb el Brèxit, hem informat les
cooperatives dels instruments disponibles per
adaptar-se a un entorn comercial més incert.

Política agrària i afers europeus

La major dedicació en aquest àmbit durant el
2021 ha estat la discussió de totes les
intervencions de Desenvolupament Rural dins el
PEPAC 2023-2027 i el seu pla financer, durant el
darrer quadrimestre. Bona part de les
observacions de la FCAC han estat ateses en
múltiples mesures (agroambientals,
modernització d’explotacions, cooperació per a la
innovació…) i el pressupost del DACC, després de
les al·legacions presentades, s’ha incrementat en
més de 31 milions d’euros en relació amb la seva
proposta inicial.

Hem participat activament també en els treballs
d’elaboració de l’Agenda Rural de Catalunya i
l’Estratègia de Relleu Generacional Agrari que,
gràcies a les nostres aportacions, contempla molt
explícitament les cooperatives com a agents
imprescindibles en aquesta matèria.

Hem fet un seguiment de l’execució del Programa
de Desenvolupament Rural (PDR) 2014-2020 de
Catalunya, en especial en aquelles operacions amb
major rellevància per als agricultors
(competitivitat, joves, agroambientals) o les
cooperatives (agroindústria, grups operatius de
recerca i innovació o qualitat), en alguns casos amb
molta demanda. Hem traslladat el nostre rebuig a
l’elevada denegació prevista en la convocatòria de
l’ajut de mitigació de canvi climàtic. 

Hem consolidat en l'ordre de bases del Contracte
Global d’Explotació (CGE) la condició de "soci de
cooperativa" com a element de priorització en els
ajuts de millora de la competitivitat
d'explotacions i hem aconseguit que s’incrementi
la seva puntuació. Es tracta d'una reivindicació
històrica de la FCAC que es contemplava en el Pla
marc del cooperativisme agrari i que dona un gran
suport a l’esperit de cooperació entre les
explotacions agràries i al foment de la
concentració de l’oferta.

Hem introduït com a subvencionable, també en
els ajuts de millora de competitivitat
d’explotacions del CGE, les veremadores
arrossegades a petició de les cooperatives del vi.

Hem consolidat el suport a les agrobotigues i la
venda de proximitat mitjançant un instrument
específic per donar resposta als reptes del sector.

Desenvolupament Rural
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El Pla estratègic de l’alimentació a Catalunya (2021-
2026), que preveu assentar les bases del futur Pacte
Nacional per a la política alimentària de Catalunya, va
ser presentat pel Govern durant l’any precedent.
Suposa un full de ruta per alinear l’acció de la
Generalitat de Catalunya en un sector estratègic de
país i dona resposta a un plantejament que havíem
exposat des del cooperativisme, en diverses ocasions,
per fer front amb una visió integral i coordinada, des
de les diferents administracions i agents, als
nombrosos reptes per assolir l'excel·lència
alimentària a partir d’una producció pròpia. 

Des de la FCAC hem participat durant el 2021 en
nombrosos grups de treball que han de dissenyar
instruments per a posar en pràctica els diversos
objectius.

Pla estratègic de l’alimentació a
Catalunya

Arran de l’aprovació per part de la Unió Europea
d’un paquet de finançament a tots els països per fer
front a la crisi econòmica causada per la pandèmia,
la FCAC hem impulsat la presència de les
cooperatives en diferents iniciatives, tant a nivell
català com espanyol, per tal que aquestes puguin
dur a terme un paper actiu en la recuperació
econòmica de la mà d’aquests fons. 

Hem revisat i seguit la publicació de les diferents
normes que comencen a regir aquests fons
europeus, tant a nivell espanyol com català, i hem
promogut la participació de cooperatives catalanes
en diferents grups de treball per la creació de
Proyectos estratégicos para la recuperación y
transformación econòmica (PERTE), com per
exemple el PERTE Agroalimentari, promogut entre
d’altres entitats per Cooperativas Agro-alimentarias o
el PERTE de l’Economia Social, reclamat i impulsat
per CEPES.

Next Generation

Hem portat a terme un seguiment exhaustiu de les
noves exigències que afecten la gestió de la
fertilització i de les normatives relacionades, com la
realització de la Declaració Anual de Nitrogen (DAN),
el mètode del balanç de nitrogen en granja, la
modificació dels requisits i de les inspeccions dels
sistemes d’emmagatzematge de purins i també dels
criteris de repartiment i repercussions del nitrogen de
referència per a les granges. Hem mantingut múltiples
reunions amb l’Administració per transmetre les
problemàtiques existents i, alhora, tractar de facilitar
a les cooperatives el compliment de la normativa.
També hem treballat per promoure la fertilització
orgànica i hem analitzat les noves versions del Reial
decret de fertilització sostenible.

Hem aconseguit que el DACC convoqués, per segon
any i amb un pressupost ajustat a les necessitats de
les cooperatives, un ajut per donar suport a aquestes i
al conjunt del sector en relació amb l'assessorament i
el suport tècnic en matèria de fertilització sostenible.

Hem sol·licitat al DACC l’agilitació en la tramitació
de l’autorització ambiental de noves plantes de
compostatge que en molts casos triga més d’un any
a obtenir-se.

Hem continuat treballant en el Grup Operatiu
FERTI_COOP, en el qual participen diverses
cooperatives i que pretén fomentar la reducció de les
emissions de gasos efecte hivernacle i amoniacals. 

Medi Ambient

Hem seguit gestionant la subhasta per a la
contractació, per a una anualitat, del
subministrament elèctric que implica un estalvi
important per a una cinquantena de punts
cooperatius adherits.

Hem dut a terme un seguiment del programa i del
calendari de treball del Pla de gestió del districte de
conca fluvial de Catalunya per al període 2022-2027,
defensant el sector agroalimentari i fent arribar
propostes durant el procés de participació pública.

Hem participat en diferents reunions amb
l’Administració per dur a terme un seguiment de
temes cinegètics i de la seva implicació pel que fa a
la gestió de la fauna salvatge (participació en el
Consell de Caça de Catalunya i en alguns dels
consells territorials).

Atenent a la gran incidència dels nous projectes en el
territori, hem elaborat un Decàleg sobre les energies
renovables en l’espai agrari que hem difós a les
institucions i la ciutadania, amb una gran resposta. El
contingut està implícit en el nou Decret llei
d’acceleració del desplegament de les energies
renovables, en el marc del nou full de ruta de la
transició energètica a Catalunya. 

Com ja hem apuntat, hem participat en la primera
Taula per a la Sostenibilitat Agroramadera i Forestal,
creada a iniciativa del sector.
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Hem participat en múltiples iniciatives i fòrums
en relació amb aquest assumpte. Tot i la
finalització del projecte europeu Interreg
ECOWASTE4FOOD, hem continuat participant
amb l’Agència de Residus de Catalunya en el nou
Comitè de Profit amb l’objectiu comú de la
reducció del malbaratament alimentari.

Hem participat en el Grup Sectorial de Consulta
de Producció Primària sobre la consulta pública
de la Llei de prevenció de les pèrdues i el
malbaratament alimentari, en la diagnosi de les
pèrdues alimentàries de les fruites i les hortalisses
i en la guia per a la integració de les pèrdues i
malbaratament alimentaris.

A final d’any hem treballat amb el Govern en el
desplegament, mitjançant Decret, de la Llei
3/2020, de prevenció de les pèrdues i el
malbaratament alimentaris. En aquest sentit, hem
reivindicat la presència del cooperativisme agrari
en el futur Comitè de la prevenció de les pèrdues i
el malbaratament alimentaris i hem sol·licitat una
millor coordinació amb l’actual Codi de bones
pràctiques comercials (CBPC).

Malbaratament alimentari

Des de març de 2017, hem anat impulsant, a
petició de les cooperatives de la zona, un Grup de
Treball amb l’Administració i la Comunitat de
Regants per conèixer, fomentar la promoció del
projecte i, especialment, assolir la posada en
servei del regadiu. Durant el 2021 no s’ha
incrementat la superfície acollida al projecte, però
sí que hem aconseguit un compromís més ferm i
concret en relació amb el calendari d’execució del
projecte, especialment en la zona de promoció
preferent, que suposa unes 1.560 hectàrees.
Aquest regadiu és una gran oportunitat per a un
territori que, especialment en els darrers anys,
pateix una sequera molt greu que està
comportant fortes pèrdues econòmiques.

Impuls de la promoció del regadiu
Xerta-Sénia

Hem treballat activament en la defensa de
l’increment del pressupost del MAPA, posant de
manifest la necessitat que ENESA incrementi el
nivell de recursos destinats a l’assegurança
agrària i demanant al DACC que ampliï la seva
dotació per compensar l’augment de les primes de
les assegurances. Hem realitzat propostes de
millora en els grups de treball d’assegurances
sectorials convocats pel DACC.

En relació amb les adversitats meteorològiques,
hem portat a terme el seguiment de les
incidències ocorregudes al llarg de la campanya
per tal de gestionar-les i hem tramès la sol·licitud
al DACC per a la reducció de mòduls de l'IRPF en
els diferents municipis afectats. 

De manera destacada, les cooperatives es van
veure afectades pel temporal Filomena de 2021.
En aquest sentit, hem portat a terme un
seguiment, hem elaborat propostes de millora en
els ajuts plantejats pel DACC per tal de pal·liar els
danys ocasionats i en les línies d’assegurances dels
cultius afectats i hem realitzat un acompanyament
a les cooperatives afectades per ajudar-les a
tramitar i gestionar els dubtes sobre aquest ajut.

Durant el 2021, diversos cultius, principalment
ametller i fruiters de pinyol, han patit danys per
una gelada molt extensa que ha afectat el seu
potencial productiu. També, a l’estiu, una
important pedregada va afectar fruiters, fruita
seca i olivera de les comarques de ponent i, durant
el mes de setembre, la comarca del Montsià va
patir uns aiguats importants que van afectar el
sector agrari.

Atenent l’interès de les associades, vam
organitzar una jornada amb experts d’arreu de
l’Estat espanyol per analitzar la gestió del risc de
pèrdua de producció en el cas de les empreses
cooperatives: “Com fem front les cooperatives a
les pèrdues de producció dels socis?”

Assegurances agràries i
adversitats meteorològiques
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En relació amb la tramitació parlamentària de la
modificació de la Llei de la cadena alimentària, hem
tingut un paper molt actiu en la defensa del model
cooperatiu i per assegurar un temps suficient
d’adaptació als canvis que aquesta normativa implica.
Particularment, pel que fa a l’establiment d’un
procediment de determinació del valor del producte
lliurat per les seves persones sòcies i el calendari de
liquidació, i que aquests termes siguin coneguts de
manera fefaent.

Hem defensat les cooperatives en tots els grups de
treball relatius a la prevenció i control d’organismes
nocius de les plantes. De manera destacada, hem estat
perseverants en relació amb la Xylella fastidiosa
mostrant la preocupació per l’eventual impacte
d’aquest bacteri en nombrosos cultius i la necessitat
de ser proactius a l’hora d’establir mesures
preventives i de control. Hem treballat en l’adaptació,
respecte dels nous reglaments publicats, del protocol
per evitar la introducció i propagació de la Xylella
fastidiosa a Catalunya.

També hem participat en el Comitè Tècnic de
Seguiment de la plaga de l’Halyomorpha halys (bernat
marró marbrejat).

Hem participat en el Comitè Estratègic del projecte
Qualify, que té per objectiu la millora dels processos de
qualitat de les PIME, la lluita contra el frau i la
promoció de l’autenticitat dels productes.

Altres temes horitzontals

En el 2021 s’han pogut reprendre les visites a les
associades. En aquest sentit, 41 cooperatives han
estat visitades per representants FCAC per
conèixer de primera mà quins són els seus
objectius i projectes. 

A causa de la problemàtica viscuda especialment
per algun sector productiu arran de la pandèmia,
s’ha fet una ronda específica de visites a
cooperatives de les branques més afectades.

També s’ha impulsat la cerca per comptar amb
noves associades i hem visitat diverses entitats
que ens havien mostrat el seu interès en formar
part de la FCAC. Gràcies a la seva confiança,
comptem amb 5 noves associades al 2021. 

Visites a cooperatives

Hem estat actius, com a FCAC i en el si del Consell
Català de la Producció Integrada, en el
desenvolupament de la nova Producció Agrària
Sostenible.

Hem participat en la preparació del segon
Congrés de Producció Ecològica que se celebrarà
l’any 2022, juntament amb el DACC i altres
organitzacions. També hem format part del
desenvolupament del debat sobre el nou Pla
d'Acció per al desenvolupament de la producció
ecològica 2023-2027.

Hem estat membres en les diverses juntes
electorals i hem fomentat candidatures unitàries
en els processos electorals de diferents distintius
de qualitat agroalimentària: Les Garrigues, Terra
Alta, Arròs Delta de l’Ebre, Vedella dels Pirineus
Catalans, Gall del Penedès, Pollastre i Capó del
Prat, Oli de l’Empordà, Fesols de Santa Pau, Torró
d’Agramunt, Llonganissa de Vic, Poma de Girona,
Mongeta del Ganxet, Baix Ebre-Montsià, Patata
de Prades, Siurana, Calçot de Valls i Avellana de
Reus. Les candidatures presentades per la FCAC
han estat les elegides en tots els casos i, per tant,
els seus representants formen part dels nous
consells reguladors.

Visita a la cooperativa Agrària Sant Josep de Bot
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Hem estat molt actius i influents pel que fa a tots els
elements d’aplicació sectorial quant a la nova PAC. A
títol d’exemple, en relació amb els eco-règims hem
mantingut reunions decisives amb el MAPA, i en el si
de Cooperativas Agro-alimentarias de España, per a
adaptar el text final que es va enviar a Brussel·les a les
particularitats del cultiu de l’arròs. D’aquesta manera,
el sector es podria arribar a beneficiar d’un ajut de
156,78 euros/hectàrea, amb un import diferenciat de
la resta de produccions, dins l’eco-règim de superfícies
no productives i elements de paisatge.

En relació amb les noves mesures agroambientals, hem
estat molt actius en la presentació d’esmenes tant
sobre els compromisos com sobre l’import proposat de
la prima.

Hem continuat treballant en l’avaluació de l’impacte de
la fauna salvatge en el cultiu i la recerca de mesures
per a pal·liar-ne els efectes que permetin
compatibilitzar l’activitat agrària amb la seva
preservació (per exemple, en l’anàlisi de millores en la
metodologia i tecnologies per a calcular la superfície
amb danys causats per flamenc i polla blava). 

Hem continuat fent el seguiment de la implementació
de les mesures de prevenció, control i erradicació del
cargol poma, participant en les comissions tècniques i
de seguiment d’aquesta plaga que té una notable
importància en les explotacions d’arròs i en la
biodiversitat de l’entorn del cultiu.

Hem mantingut la participació, conjuntament amb la
Càmara Arrossera del Montsià, en el projecte de
valorització de càpsules de cafè per reivindicar el
cooperativisme agrari i la naturalesa de la producció
d’arròs en un entorn tan peculiar com el Delta de
l’Ebre. Durant aquest any s’ha incrementat un 10%,
fins als 167.000 quilos d’arròs, la quantitat que
Nespresso lliura als bancs d’aliments de manera que un
total de 54 hectàrees de productors de la Càmara
Arrossera del Montsià es dediquen al projecte.

Arròs

Hem continuat informant de les mesures per a la
prevenció de la dispersió d’Amaranthus palmeri,
una nova mala herba que ha aparegut a Catalunya
fruit del comerç global de mercaderies. 

Hem organitzat una Jornada Tècnica específica
amb experts en sanitat vegetal per explicar quina
és la situació actual a Catalunya, els símptomes i
danys, i les mesures de control recomanades en
relació amb la Diabrotica virgifera. 

Hem realitzat una estimació a nivell comarcal de la
superfície, rendiments i producció esperada pel
que fa als principals cultius de cereals a Catalunya.

Hem ofert informació actualitzada i de valor en
relació amb la situació dels mercats internacionals
i locals. Hem realitzat una jornada destinada a les
cooperatives de la Branca sobre la conjuntura i
perspectives del mercat de conreus herbacis.

Conreus herbacis i farratges
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Fruita seca

Hem defensat l’encaix de les explotacions catalanes
en el marc dels nous ajuts de la PAC a partir de 2023
(especialment en relació amb l’ajut acoblat i els eco-
règims).

Hem consolidat el canvi metodològic en l'estimació de
collita d'ametlla a nivell espanyol a partir d'un
replanteig del concepte de superfície productiva i
d’una anàlisi de les dades de la superfície declarada a
Catalunya. Hem exposat la nostra metodologia al
Gabinet Tècnic del DACC amb l'objectiu que la
superfície estadística oficial relativa a l'ametller en
producció s'acosti a les nostres xifres.

Amb l’estudi de les dades sobre l’any de plantació
d’ametlla, a partir de la informació de la Declaració
Única Agrària facilitades pel DACC, disposem d’una
informació molt fidedigna sobre el potencial productiu
i la seva evolució recent.

Hem informat a les cooperatives en relació amb els
canvis sobre la indicació de l’origen en l’etiquetatge de
fruita seca.

Hem fet propostes de mesures de reforçament de la
traçabilitat per pal·liar els robatoris en garrofa. Hem
participat en les reunions específiques plantejant les
demandes de les cooperatives sobre aquest assumpte
en el si de la Taula Sectorial Agrària.

Hem participat en la reunió bilateral UE-Turquia en
relació amb l’avellana, liderant la delegació catalana i
amb l’assistència dels diferents agents que intervenen
en la cadena de valor. La reunió va tenir lloc
virtualment després que l’any anterior es produís tan
sols un intercanvi de dades sobre la situació de mercat
i perspectives del sector.

Hem impulsat i participat en un grup de diferents
agents del sector d’avellana a nivell europeu, amb
diversos representants fonamentalment d’Itàlia i
França. Es va convocar una reunió presencial al
Piemonte amb l’assistència de cooperatives catalanes
per abordar, de manera especial, els reptes en relació
amb la sanitat vegetal.

Hem participat en l’acte de constitució de l'Associació
d'Organitzacions de Productors d'Avellana, fomentant
la participació de les cooperatives en la mateixa.

Hem informat les cooperatives sobre diversos temes
d’actualitat en l’àmbit de la sanitat vegetal: Xylella
fastidiosa, Halyomorpha halys, vespeta de l’ametller…

Hem dut un seguiment de la producció de l’oli
d’oliva i de l’evolució del balanç de campanya, així
com del mercat i les estratègies d’autoregulació
del sector. Hem traslladat a les cooperatives la
iniciativa del Pla d’acció de l’Oli del DACC, que té
per objectiu posar en valor l’oli d’oliva verge extra
i afavorir la competitivitat del sector de Catalunya. 

Hem informat a les cooperatives respecte de les
novetats i la implicació que suposa la publicació
del Reial decret que aprova la Norma de qualitat
dels olis d'oliva, en especial pel que fa al nou
sistema de traçabilitat dels olis d’oliva
comercialitzats a granel. 

Hem participat en les reunions de les
cooperatives afectades pel temporal Filomena per
valorar-ne els danys, hem proposat ajuts per
pal·liar-los i hem realitzat esmenes a l'esborrany
de proposta d'ajuts a les explotacions d’olivera
afectades pel temporal. Finalment, hem informat
les cooperatives de la publicació dels ajuts i hem
elaborat un model de recurs d'alçada per
presentar al·legacions.

Hem fet seguiment i propostes en relació amb
l'aplicació dels programes sectorials vinculats a
les organitzacions de productors de l'oli d'oliva
previstos en la nova PAC. Hem informat de la
proposta del MAPA i hem donat resposta al
qüestionari sobre les futures organitzacions de
productors. Hem informat de la fitxa presentada
pel MAPA en el marc del PEPAC 2023-2027.

Oli d'oliva
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Hem dut el seguiment del Reglament de l’OCM única
en relació amb el sector de Fruita i Horta i el seu
desenvolupament normatiu. A títol d’exemple, la
Comissió Europea va obrir el debat pel que fa al càlcul
del Valor de la Producció Comercialitzada (VPC) en el
cas de les reduccions per motius aliens a la
responsabilitat de l’Organització de Productors
(contemplaria adversitats meteorològiques o
fitosanitàries, entre d’altres).

Com a conseqüència de la greu gelada de la segona
quinzena de març, hem dut a terme un seguit de visites
a les cooperatives més afectades per identificar les
seves necessitats. Fruit d’aquestes, entre d’altres, hem
organitzat una jornada en relació amb l’assegurança de
costos fixos de la cooperativa.

Hem coordinat la participació d’explotacions
col·laboradores en un estudi de costos de producció de
fruita dolça.

Hem format part de les actuacions d’impuls de l’Any
Internacional de les fruites i verdures, com una forma
de fomentar-ne el consum.

Hem participat en l’elaboració del Pla Director de
l’horta de Catalunya, amb l’objectiu de reforçar
l’horticultura com un eix vertebrador de l’agricultura i
la societat catalana i preparar el sector per als reptes
que emergeixen en el context econòmic, social,
productiu i mediambiental actuals.

Hem seguit el projecte Horta.net, amb la col·laboració
de les cooperatives, amb l’objectiu de desenvolupar
sistemes de producció més sostenibles que optimitzin
l’ús dels recursos naturals.

Hem fet seguiment de diversos assumptes relacionats
amb la sanitat vegetal (eventual detecció d’Erwinia
amylovora, cotonet de Sudàfrica que afecta als cítrics,
Delottococcus aberiae, cotonet de les Valls, Trioza spp. ...).

Hem impulsat l’estudi de tècniques per al foment de
la gestió integrada de la mosca blanca Dialeurodes citri
en cítrics.

Fruita i horta

Hem defensat el posicionament del sector de la
planta viva pel que fa als ajuts per a inversions en
vivers i petició de programes operatius destinats a
les organitzacions de productors del sector. Hem
fet propostes en relació amb la millora del
finançament del sector de la planta i hem realitzat
esmenes als futurs ajuts per a la modernització
d'hivernacles en el marc del Pla de Recuperació,
Transformació i Resiliència (PRTR). Hem
traslladat al DACC i al MAPA el posicionament de
les cooperatives.

Hem treballat per aconseguir millorar el
finançament per al sector de la planta viva amb la
intenció de modernitzar-lo, millorar les
estructures de producció i comercialització i
recuperar la competitivitat. En aquest sentit, hem
traslladat al DACC la petició d’incloure el sector
de la planta viva dins dels beneficiaris del Pla
específic sectorial en el marc de la nova PAC. Hem
reivindicat la necessitat d’establir instruments de
suport específic que l’Administració ha atès, però
no sempre de manera àgil ni adequada a les
necessitats del sector català. Fruit del
plantejament de les cooperatives, el MAPA
reconsiderarà la posició inicial de manera que es
pugui analitzar durant 2023 la posada en marxa
dels ajuts de suport a les organitzacions de
productors del sector dins la nova PAC.

Planta viva
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Aquest és possiblement, encara al 2021, el sector
agroalimentari més afectat per les conseqüències de la
pandèmia ocasionada per la Covid-19, que va suposar
restriccions en la mobilitat de les persones i el
tancament del canal HORECA. En aquest context, hem
sol·licitat al Govern de la Generalitat de Catalunya la
incorporació del sector del vi en les mesures
extraordinàries de suport a la solvència empresarial.

Arran de la crisi de preus del raïm i del vi base per a
Cava, hem mantingut diverses reunions amb els vocals
d’aquesta Denominació d’Origen i amb el conjunt de
cooperatives per fer-ne una valoració i per millorar el
procés d’alineament d’objectius i de proposta
coordinada de mesures. En aquest context, hem
participat en la Cimera del Cava amb diferents agents
del sector i de l’Administració. Una de les mesures que
hem treballat en el context del Cava és l’ús del most
concentrat com a substitutiu d’altres sucres.

Per a identificar millor les necessitats de les
cooperatives de vi afectades per l'evolució negativa
del mercat (mesures de crisi, visió del sector...), hem fet
17 visites a les seves instal·lacions recollint les seves
propostes i observacions.

Durant el 2021, el Ministeri ha fet propostes de
modificació del Reial decret d’aplicació del Pla de
suport, clau per implementar determinades mesures.
Des de les cooperatives hem participat en la discussió i
en la definició de la postura catalana al respecte.

Vi

Hem fet al·legacions a l’esborrany d’ordre de
modificació de la normativa reguladora de
l’eliminació de subproductes del vi i també en
relació amb el projecte de Reial decret sobre la
norma de comercialització del vi.

Hem difós entre les cooperatives els canvis del
nou registre vitivinícola (e-RVC) i hem subscrit un
conveni amb el DACC per a impulsar el paper de
les cooperatives com a entitats col·laboradores
per a les gestions relacionades per part de les
persones viticultores.

Hem aconseguit l’autorització del DACC per
procedir a l’augment artificial del grau alcohòlic de
vins per a determinades varietats en algunes
denominacions d’origen.

Hem valorat i fet el seguiment de les propostes de
la nova PAC per al sector vitivinícola traslladant
les nostres propostes a les administracions.
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Hem continuat informant dels canvis de la normativa
d’ordenació ramadera, a nivell autonòmic i estatal. 

Hem aconseguit la creació d’un Grup de Treball amb el
DACC i el seu compromís per abordar els reptes del
sector ramader mantenint reunions trimestrals. 

Hem informat de les implicacions de les noves
normatives mediambientals per al sector ramader,
com el Decret de dejeccions ramaderes (nitrogen de
referència, balanç de nitrogen en granja, limitació del
creixement d’explotacions ramaderes en zones
vulnerables), la Directiva d’emissions, el compliment
de les millors tècniques disponibles (MTD) o la
implantació d’un nou impost sobre els Gasos d’Efecte
Hivernacle que afecta a determinades explotacions
ramaderes.

En aquest context, hem presentat, conjuntament amb
altres organitzacions del sector, una sol·licitud per a
l’inici d’un procediment de revisió d’ofici de la
Resolució de 29 de novembre de 2019 de la Direcció
General d'Agricultura i Ramaderia del DACC, per la
qual s'estableixen els criteris de càlcul del nitrogen de
referència corresponent a cada explotació ramadera.

Hem defensat el valor de la producció ramadera-
càrnica i el seu caràcter essencial davant el
qüestionament dels mètodes de producció i dels atacs
contra el consum de carn, en els quals es posa en dubte
la seva existència en dietes saludables. Aquesta
defensa l’hem realitzat amb l’elaboració de diferents
articles, la participació en fòrums de debat i reunions
bilaterals amb la consellera, Teresa Jordà.

Les cooperatives han continuat estant presents i
participant activament en les decisions i activitats en el
si de les interprofessionals del porcí i del boví,
Interporc i Provacuno.

Hem realitzat observacions a la proposta del DACC
sobre les intervencions de Desenvolupament Rural
2023-2027 per al benestar animal. 

Hem participat en el Pla Estratègic per a la Ramaderia
Extensiva a Catalunya, impulsat pel DACC.

Ramaderia

Ens hem reunit amb la Direcció General d’Energia
del DACC per continuar defensant el model i
l’operativa de les instal·lacions automàtiques per
al subministrament de carburants, per part de les
cooperatives, davant l’amenaça latent de la seva
prohibició o la imposició de limitacions
importants. Hem continuat informant les
cooperatives de les obligacions que implica la
instrucció tècnica complementària MI-IP 04. Hem
traslladat també la necessitat de poder realitzar al
llarg de l’any dos períodes de contractació de
potència de l’energia elèctrica, així com poder
compatibilitzar la producció d’energia elèctrica
renovable amb la producció agrària, evitar
l’especulació i preservar el territori de la
competència deslleial en aquest sentit.

Hem traslladat a les cooperatives les novetats del
Reial decret de comercialització de fitosanitaris i
hem informat, mitjançant una jornada, sobre els
canvis que aquesta norma implica per a les
cooperatives, fonamentalment davant la
implantació del nou Registre Electrònic de
Transaccions i Operacions (RETO). Per altra
banda, hem traslladat al DACC les peticions de les
cooperatives d’autoritzacions excepcionals de
fitosanitaris que les cooperatives ens han fet
arribar, a més d’informar dels canvis en matèries
actives vigents.

Hem impulsat un pla pilot per a la gestió de
residus de productes fitosanitaris que han estat
retirats del registre oficial per la publicació del
Reglament europeu de no renovació o cancel·lació
de la substància activa. Amb el suport econòmic
del DACC i l’assistència tècnica de l’Agència de
Residus de Catalunya, des de la FCAC hem
impulsat aquest pla pilot que ha suposat que 6
cooperatives d’arreu de Catalunya i de diferents
sectors poguessin gestionar uns 13.000 quilos de
residus, superant qualsevol previsió.

Subministraments



Hem defensat els interessos de les cooperatives
davant la delicada situació per la qual està passant el
sector. En un entorn de pujada de cost de matèries
primeres, el mercat no ha repercutit l’increment en el
preu de venda al consumidor, dificultant la viabilitat
de les explotacions, posant entrebancs a la seva
comercialització i qüestionant a nivell pràctic la
utilitat des d’aquest punt de vista de la Llei de la
cadena alimentària. En aquest context, hem fomentat
la interlocució amb l’Administració en la recerca de
solucions per a valoritzar la producció.

Hem continuat defensant els interessos de les
cooperatives del sector lacti en la reforma dels
estatuts socials de l'ALLIC i hem participat en les
reunions de la Comissió Tècnica que s’ha constituït
específicament per abordar aquesta qüestió. 

Hem informat dels canvis de la normativa
d’ordenació ramadera, a nivell autonòmic i estatal. 

Hem aconseguit el compromís del DACC per
impulsar la creació de l’Institut de la llet i els
productes lactis.

Hem realitzat observacions a la proposta del MAPA
sobre els ajuts acoblats 2023-2027 per ampliar-ne el
primer tram i afavorir, d’aquesta manera, a les petites
i mitjanes explotacions. 

Llet

Hem continuat informant de les implicacions per a
les cooperatives de pinsos del nou mètode del
balanç del nitrogen que ha implantat el DACC en
aplicació de la normativa de gestió de les dejeccions
ramaderes. 

Hem mantingut reunions amb Protecció Civil per
traslladar la preocupació de les cooperatives
fabricants de pinsos davant del tall preventiu de
carreteres per inclemències meteorològiques
adverses i hem aconseguit el compromís que les
patrulles que es trobin a la carretera deixaran pas
als transportistes per subministrar els aliments a les
granges -tenint en compte el caràcter essencial
d’aquest transport- sempre que l’estat de les vies
d’accés ho permeti. 

Hem continuat informant de les conseqüències
específiques de la Llei de responsabilitat ambiental i
de novetats en additius.

Pinsos
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Hem fet el seguiment i hem presentat propostes, via
Cooperativas Agro-alimentarias de España, al nou Pla
Apícola Nacional de la mel i la nova Directiva europea. 

Hem realitzat observacions a la proposta del DACC
sobre les intervencions de Desenvolupament Rural
2023-2027, de manera especial per a les
agroambientals, per a mantenir i perllongar el
període de transhumància per afavorir un millor
maneig de les explotacions apícoles.

Hem participat en la difusió d’actuacions de
promoció amb motiu del dia internacional de les
abelles i la mel.

Mel



Hem participat en totes aquelles iniciatives de
CoopCat per posar en valor el cooperativisme i situar
les persones al centre de les polítiques i de l’economia.

Vam fer aportacions al document de CoopCat
Mesures per a una economia cooperativa - Eleccions
al Parlament de Catalunya 2021 i el president de la
FCAC va participar en les trobades amb els
representants dels partits polítics per la presentació
d’aquest document. 

Hem participat a les sessions de treball de la segona
edició del projecte N’XARXA, un espai
d’intercooperació que impulsa CoopCat per tal de
fomentar les relacions i accelerar projectes entre
cooperatives. 

Pel que fa als debats en relació amb l’eventual
modificació de la Llei de cooperatives, els serveis
jurídics de la FCAC han participat a les reunions
aportant el seu coneixement i experiència i
traslladant les necessitats actuals de les
cooperatives agràries.

Proactius en el cooperativisme
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EIX 2. Difondre i promoure el model cooperatiu

El tema central de l’acte va ser el canvi climàtic i la
transició energètica, per aquest motiu es van
convidar empreses de les diferents famílies del
cooperativisme a què expliquessin la seva
experiència en aquesta qüestió. Per part del
cooperativisme agrari hi va intervenir Covides amb
la seva aposta per la bioeconomia circular.

Aquesta distinció, que atorga CoopCat, va premiar
els millors projectes cooperatius organitzats en
cinc àmbits: Compromís amb el territori,
Compromís amb les persones, Compromís amb la
intercooperació, Cooperativa jove i innovadora i
Reconeixement a la trajectòria. En aquesta darrera
categoria es va reconèixer a Agropecuària
Catalana, SCCL.

Reconeixements CoopCat

El lema del 2021 va ser Reconstruir millor junts per
mostrar la resiliència del cooperativisme i com hem
seguit treballant i intercooperant per donar resposta
a les necessitats socials arran de la pandèmia. Aquest
acte va comptar amb el conseller de Treball i Empresa,
Roger Torrent, que va fer el discurs institucional
donant suport al sector en aquest dia tan emblemàtic. 

El president de la FCAC va participar en la conversa
per reflexionar sobre la importància de la
intercooperació i entitats associades com Llet Nostra,
Mel Múria, Infrusec amb el projecte Els Músics - unes
postres amb fruita seca, mató i mel de primera
qualitat- i la Càmara Arrossera del Montsià i Secció de
Crèdit amb Oryzite -un nou material sostenible
elaborat amb la clofolla d’arròs- van formar part del
vídeo Les cooperatives estem en marxa per explicar
projectes innovadors i d’intercooperació.

Dia Internacional del
Cooperativisme

Després de la presentació de les bases de la futura
Llei d’Economia Social i Solidària a final de 2020,
l’Associació Economia Social Catalunya (AESCAT)
ha començat a treballar amb la Direcció General
d’Economia Social i Solidària, el Tercer Sector i les
Cooperatives en el seu articulat.

Les federacions, convocades per CoopCat, ens vam
reunir per consensuar un posicionament comú en
relació amb els indicadors que s’han de complir per
formar part de l’Economia Social. 

La Confederació Empresarial Espanyola de
l’Economia Social (CEPES) elabora el Ranking de las
Empresas Relevantes de la Economia Social. Des de
FCAC hem aportat dades de les nostres associades
per tal que el cooperativisme agrari català compti
amb representació en aquest rànquing.

Implicats amb l’Economia Social

Intervenció del president de la FCAC, Ramon Sarroca, en l'acte
de celebració del Dia Internacional del Cooperativisme



El director de la FCAC ha participat a les
trobades de l’Àmbit Participat de l’Economia
Social i Solidària de Barcelona. 

També hem assistit a l’Acord de Ciutat per
l’Estratègia de l’Economia Social i Solidària a
Barcelona 2030, un espai per treballar per
l’enfortiment de l’Economia Social i Solidària de
la ciutat. 

Vam mantenir una trobada amb Lidón Martrat,
coordinadora operativa del Projecte Capitalitat
Mundial de l'Alimentació Sostenible i Polítiques
Alimentàries Urbanes, per exposar algunes de
les actuacions que la FCAC volíem tirar
endavant en el context de Barcelona, Capital
mundial de l’Alimentació Sostenible 2021, amb
l’objectiu de posar en valor el producte
cooperatiu agrari. 

Economia Social i l’Ajuntament
de Barcelona

Un dels principis cooperatius és l’interès per la
comunitat. El cooperativisme ha estat, és i serà solidari
per concepte. Al 2020 ja es van donar múltiples
mostres de solidaritat de les nostres empreses arran
de la Covid-19, però aquesta sempre ha estat present
en el cooperativisme i, d’alguna manera, creiem que
hem de donar-li pes i visibilitat.

Durant el 2021 hem recollit aquelles accions solidàries
que van realitzant les cooperatives agràries i que fan
públiques. L’objectiu és estar informats de totes les
iniciatives que s’impulsin i fer-nos-en ressò perquè
arribin més enllà i aconsegueixin més suport, teixint
una xarxa de solidaritat arreu del territori.

Solidaritat del cooperativisme agrari
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El Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya
(CTESC) és l’òrgan consultiu i d’assessorament del
Govern en matèries socioeconòmiques, laborals i
ocupacionals. El cooperativisme hi som presents amb
dos representants.

Arran dels canvis en el CTESC ens vam reunir amb el
nou president, Toni Mora, i la secretària executiva,
Carme García. En la trobada vam traslladar la
importància que el cooperativisme estigui present al
grup tercer d’aquest òrgan. 

Al 2021 el CTESC ha dictaminat sobre set propostes,
entre les quals destaquem: el Projecte de decret pel
qual s'estableix la composició i el règim de
funcionament de la Taula Social del Canvi Climàtic,
l'Avantprojecte de llei de modificació de la Llei
18/2001, de 31 de desembre, d'orientació agrària i
l'Avantprojecte de llei de mesures fiscals, financeres,
administratives i del sector públic per al 2022.

Participació del cooperativisme al
CTESC

Trobada amb el president del CTESC, Toni Mora, i la
secretària executiva, Carme García



Bon Govern. En la darrera Assemblea General
Ordinària es van modificar els Estatuts Socials
per incorporar la possibilitat de participació
telemàtica amb l’objectiu d’afavorir la
implicació de totes les entitats associades.
També cal tenir en compte que, a part de les
competències de l’Assemblea General que fixa
la Llei de cooperatives, la FCAC també
sotmetem a aprovació de l’Assemblea General
el Pla d’actuació i el Pressupost, i així queda
recollit en els nostres estatuts.

Ambiental. Afavorim criteris d’oficina verda i,
amb les altres organitzacions de la Casa de
l’Agricultura, hem aprovat la instal·lació de
plaques solars a la seu social. També impulsem
la participació de les cooperatives en projectes
de reducció del malbaratament, projectes
d’economia circular, bioeconomia… 

La FCAC hem participat en el programa RSE.Pime,
organitzat per l’associació empresarial
Respon.cat. Amb aquest programa ens hem format
i també hem tingut assessorament per poder
identificar les bones pràctiques que estem
realitzant i, alhora, cercar les àrees de millora.
Hem elaborat un Pla d’Acció de Responsabilitat
Social amb l’objectiu d’integrar-lo a la nostra
estratègia i a la nostra gestió.

En aquesta Memòria Social, volem recollir alguns
exemples d’impuls de la RSE que estem
desenvolupant en els diversos àmbits:

Som socialment responsables

Econòmic. Des de la FCAC vetllem per la
competitivitat de les associades. Som empreses
que tenim en compte la sostenibilitat social,
econòmica i mediambiental, dinamitzant el
territori on ens ubiquem. 

Laboral. Promovem la comunicació interna i la
formació dels treballadors. Comptem amb
mesures que afavoreixen la conciliació i la
flexibilitat horària. També hem treballat en el Pla
d’Igualtat. Les nostres associades compten amb
una ocupació de qualitat amb més d’un 66% de
personal treballador fix i l’ocupació femenina
arriba al 49,9%. 

Social. La FCAC tenim convenis amb diverses
entitats: Banc dels Aliments, Espigoladors, Banc
de Recursos i també afavorim la intercooperació
entre cooperatives. Responent a la petició
reiterada de les associades, vam impulsar la
plataforma Agrobotigues.cat amb productes de
diverses cooperatives.
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Durant el 2021 hem implantat millores en l’informe
Dashboard.coop, quadre de comandament del
cooperativisme agrari, incorporant noves variables
en taules ja existents (data de fundació,
internacionalització, punts cooperatius de venda
minorista...) o nous apartats (seccions de crèdit de
les cooperatives agràries). Globalment, hem fet els
canvis per incorporar 34 noves variables i 3 noves
taules. Fruit d’aquestes modificacions, l’informe
contempla fins a 44 taules temàtiques que
analitzen 96 variables, de 14 àmbits temàtics i
d’una sèrie històrica de 6 anys, tenint en compte els
components territorials i sectorials.

Aquest informe periòdic permet dur un seguiment
exhaustiu de les magnituds més rellevants del
sector, descriure o analitzar tendències, entendre
les motivacions de les principals evolucions del
col·lectiu des de diferents perspectives i esdevenir,
a més, un element útil d’avaluació del progrés del
Pla Marc del Cooperativisme Agrari Català.

Hem introduït també diferents millores en l’Anuari
Socioeconòmic del Cooperativisme Agrari Català -
en les versions dels 3 idiomes en què s’edita-
incorporant-hi alguna nova informació
(determinades variables o una taula relativa a les
seccions de crèdit) i millorant la visualització
d’informació relativa al comerç exterior o a la
distribució geogràfica de les cooperatives.

Aquestes novetats són fruit de la consolidació de
l’Observatori del Cooperativisme Agrari mitjançant
l’optimització de la recollida de la informació de
l’enquesta anual. L’entrevista anual a cada
cooperativa federada -amb la valuosa col·laboració
de totes elles- és la base per poder conèixer les
magnituds bàsiques del sector i elaborar aquests
continguts que ens permeten continuant sent
referent en el sector i facilitar que la societat
visualitzi la potencia del movimentcooperatiu. 

Implantació de millores al
Dashboard.coop i l’Anuari i
consolidació de l’Observatori del
Cooperativisme Agrari 

Emmarcada en el pla d’actuació per fomentar la
igualtat d’oportunitats (IO) que impulsa la
participació de sòcies en les assemblees de les
cooperatives i en els consells rectors i amb motiu
del Dia Internacional de la Dona Rural 2021, hem
organitzat la jornada virtual “Dones de cooperatives:
agents de canvi per a la sostenibilitat del rural”.

La jornada s’inscriu en el marc de les actuacions que
portem a terme per tal de fomentar el
desenvolupament professional de les dones i
impulsar el seu accés als llocs de direcció de les
cooperatives agràries catalanes amb el suport del
MAPA i l’Asociación de Mujeres de Cooperativas de
España (AMCAE). Aquest acte s’ha centrat en la
ponència “Cap a una PAC socialment més sostenible:
Més oportunitats per a les dones del sector
agroalimentari” i s’han exposat tres experiències de
dones de cooperatives agràries catalanes.

Hem intervingut en l’elaboració del Programa de
Dones 2021-2025 que el DACC porta a terme per a
fomentar la igualtat efectiva entre dones i homes.
Aquest ja és el tercer programa en què col·laborem.
També continuem participant en les reunions del
Grup d’Observatori per la Igualtat de Gènere
adscrit a l’Institut Català de les Dones i prenem part
de manera activa en el Grup de Treball per la
Igualtat de Gènere de CAE.

Hem elaborat 4 codis de bones pràctiques en
polítiques d’Igualtat de Gènere a 4 cooperatives. 

Hem treballat per a la finalització del primer Pla
d'Igualtat vigent a la FCAC amb l’objectiu
d’impulsar mesures per aconseguir la igualtat
efectiva i contribuir a l'eliminació de qualsevol
discriminació, especialment aquelles causades,
directa o indirectament, per raó de sexe.

Polítiques d’igualtat de gènere:
fomentar la participació de les
dones
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La principal orientació de les tasques que
desenvolupa l’equip humà de la FCAC és donar el
millor suport a les cooperatives que formen part de
l’organització. Les diverses enquestes de satisfacció
que enviem a les cooperatives pretenen identificar
aquelles millores que puguem implantar per
adaptar-nos a les seves necessitats. Enguany, la
mitjana de l’avaluació de totes les enquestes de la
Unitat de Serveis ha estat de 4,93 sobre 6, assolint
un 98% del valor esperat. En els apartats posteriors
es descriuen amb més detall les valoracions
obtingudes per cada servei. 

Qualitat dels serveis empresarials
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EIX 3. Convertir la
FCAC en soci
estratègic de les
cooperatives

Disposem d’un catàleg en què es descriuen els serveis
adreçats a les cooperatives federades. Aquest recull,
que està dissenyat per anar-se adaptant als canvis en
els serveis demandats per les associades, pretén
ajudar-les en la identificació dels serveis i el potencial
de suport que els oferim. Aquest document es pot
consultar a la pàgina web de la FCAC.

El catàleg s’ha entregat a les cooperatives durant les
visites realitzades per la Comissió de visites del
Consell Rector i també s’empra com a document de
presentació de la FCAC en reunions i trobades amb
entitats i organismes externs com a mitjà per explicar
la nostra activitat.

Catàleg dels serveis empresarials de
la FCAC 

L’any 2021 ha estat l’any de l’inici de nous serveis i
projectes per a les cooperatives. Uns d’aquests han
estat el suport en la tramitació electrònica de
comunicacions al Registre de Cooperatives i l’inici
del servei de suport a les cooperatives per adaptar-
se a la nova Llei de la Cadena Alimentària.

En l’àmbit Econòmic i Fiscal, la consolidació de l’equip
humà especialitzat en aquests serveis ha permès
incrementar substancialment l’activitat de suport a
les cooperatives en l’elaboració de Plans de Viabilitat
econòmica dels seus projectes i inversions i també en
el servei regular de càlcul de l’Impost de Societats,
que cada cop requereix més especialització.

L’activitat relativa a la gestió d’expedients d’ajuts
per finançar nous projectes i inversions de les
cooperatives es va consolidant, tant en el nombre
d’expedients com en la seva diversitat. Cal destacar
l’increment de projectes d’intercooperació que
sovint van associats a la tramitació d’expedients del
PMCCA, que enguany han assolit la xifra de 33. En
l’apartat d’innovació, el nombre dels projectes en
els quals es dona suport a cooperatives continua
consolidant-se i creixen aquells en què en som socis
actius, entre els quals destaca el nou projecte
SAVASCO finançat pel fons europeu INTEREG. En
aquest camp, cal posar en relleu una important
actuació de divulgació dels resultats dels projectes
publicant un resum de cada un d’ells al portal web
de la FCAC, la qual cosa permet fer més difusió dels
resultats de 20 projectes i, sobretot, de les
capacitats del cooperativisme agrari de ser agent
actiu en aquest àmbit tan important per al seu
propi desenvolupament. 

Durant l’any 2021 també hem consolidat el portal
web d’intercanvi de venda de producte en línia
www.agrobotigues.cat, en el qual hem assolit la
xifra de 16 cooperatives i hem desenvolupat una
àmplia campanya de comunicació en mitjans
tradicionals i a través de les xarxes socials. Aquest
any també ha estat el de l’inici d’un nou projecte
d’intercooperació entre diferents branques del
cooperativisme agrari, el projecte CER.COOP que
té per objectiu definir tres models diferents de
liderar i impulsar Comunitats Energètiques per part
de les cooperatives agràries.

Nous serveis i nous projectes

http://www.agrobotigues.cat/
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En l’àmbit laboral, l’any 2021 ha comportat la
participació de la FCAC en la campanya de
contractació de personal temporal per a la campanya
de la fruita a la zona de Lleida, incorporant-nos com
entitat reconeguda per l’Administració pública en
aquestes funcions.

Un altre dels projectes més destacats que hem iniciat
aquest any és l’AgroBioFood b. Ponent, un projecte
que pretén identificar el potencial de les Terres de
Ponent en el sector agroalimentari a partir del
coneixement de les tendències en els mercats
europeus de l’alimentació, la identificació de nous
models de negoci en el sector, que inclou el nou
sector de la bioeconomia, el foment de la
incorporació de talent en aquests nous models i
afavorir la innovació i la sostenibilitat integral en tota
la cadena. Aquest projecte es duu a terme amb el
suport de la Direcció General d’Administració Local i
la Diputació de Lleida.

En el marc de la bioeconomia circular, cal destacar
l’anàlisi duta a terme per identificar el potencial de
les cooperatives agràries en aquest nou sector
econòmic. L’estudi ha permès quantificar els
consums energètics, la seva capacitat de relleu per
energies renovables i els consums de materials
susceptibles de ser substituïts per altres d’origen no
fòssil (matèries primeres, envasos, embalatges,
productes químics diversos).

En l’àmbit de la formació, cal destacar l’increment de
la participació de membres dels consells rectors en
accions de formació específiques per millorar la
capacitació en l’exercici de les seves responsabilitats i
el manteniment d’un elevat nombre d’accions
formatives per a socis i personal de les cooperatives
amb un cost gairebé nul o molt baix gràcies a
l'obtenció d’un important pressupost de
convocatòries públiques competitives per part de la
FCAC per finançar la seva execució.

El nombre de clients dels diferents serveis també ha
anat augmentant progressivament, consolidant la
seva prestació a les cooperatives i mostrant la
confiança d’aquestes en l’equip tècnic que s’ha anat
configurant durant els darrers anys.

Durant l’any 2021 hem treballat en 20 projectes
d’intercooperació entre cooperatives membres de
la FCAC. Cal destacar els tres projectes d’estudi de
fusió, la constitució d’una nova societat conjunta
entre cooperatives i la signatura de cinc convenis
d’intercooperació nous. Durant l’anualitat s’han
iniciat importants projectes d’intercooperació en
sectors com l’oli d’oliva, la fruita dolça, els pinsos,
l’horta, la flor i planta viva, la ramaderia, els cultius
herbacis i el vi. 

Quant a la constitució de noves societats, s’ha
constituït la societat Biosansa Catsud, SL, a La
Galera, que sorgeix de la necessitat de les
cooperatives de gestionar un subproducte com la
sansa, generat per les tres cooperatives i les cinc
empreses no cooperatives que conformen la societat.
El projecte suposa una mirada al futur i un avenç
mediambiental molt important amb el qual es van
fixar les bases per gestionar la sansa, un subproducte
generat en la extracció de l’oli d’oliva, amb les
dificultats que suposa el seu tractament i gestió.

Les tasques desenvolupades en aquests projectes
d’intercooperació inclouen els aspectes jurídics,
agronòmics, industrials, econòmics, financers i
organitzatius de les diferents tipologies de
projectes, així com la tramitació dels expedients del
Pla de millora de la competitivitat de les
cooperatives agràries vinculats a cadascun d’ells
(per la convocatòria del PMCCA 2021 hem
gestionat un total de 33 expedients) i la redacció
dels plans de viabilitat de tots i cada un dels
projectes acollits a aquest Pla. Cal destacar, també,
el suport a les cooperatives en la redacció de plans
de formació i en l’organització d’accions de formació
específiques per als consells rectors, preceptives
per accedir al finançaments del Pla.

En col·laboració amb el DACC, i per tal de fomentar
la intercooperació i donar a conèixer els instruments
que ofereix el PMCCA, hem realitzat reunions amb
cooperatives, jornades de difusió del Pla i accions de
comunicació per mitjà dels instruments propis i
aliens: notes de premsa divulgant els diferents
projectes, circulars a totes les cooperatives, notícies
al web de la FCAC i publicacions en les diferents
xarxes socials de l’entitat. 

Intercooperació: fusions, noves
entitats i convenis



El nombre d’usuaris dels serveis econòmics i fiscals
durant el 2021 ha experimentat un fort creixement,
arribant a prestar serveis a un total de 76 empreses
i professionals, principalment cooperatives
agràries, però també altres tipus de societats i
algun autònom.

Els serveis prestats continuen adaptant-se a la
demanda que ens fan les cooperatives. Al 2021
hem incrementat recursos humans per poder donar
resposta a les consultes i gestions relatives als
tràmits en línia amb el Registre de Cooperatives,
tant per presentació de comptes anuals com
legalització de llibres comptables. 

Hem continuant treballant amb un grup de 30
cooperatives a les quals acompanyem en tot el
procés de revisió de comptabilitat, tancaments,
elaboració de comptes anuals i gestions amb
l’Administració Tributària i assessorament en
general de temes comptables i fiscals. En aquests i
altres casos, també acompanyem als consells
rectors, que així ho sol·liciten, en la presentació
dels estats financers a l’assemblea i els assessorem
per prendre decisions econòmiques i financeres.

Un altre servei a destacar i del qual cada any tenim
més demanda és el de càlculs d’impostos de
societats, ja que la normativa i aplicació d’aquesta
és cada vegada més complexa.
 
Per altra banda, hem elaborat un total de 54 plans
de viabilitat de projectes i inversions de
cooperatives, dels quals 45 han estat elaborats per
estudiar projectes empresarials que han rebut
suport del PMCCA que finança el DACC i impulsa la
mateixa FCAC. 

Servei Econòmic i Fiscal

Durant l’exercici 2021, el Servei Jurídic no ha estat
aliè a la crisi arran de la pandèmia de la Covid-19.
Per tal de donar suport als associats, des del Servei
Jurídic hem estat duent a terme diverses iniciatives,
que han servit per ajudar a recuperar l’activitat
empresarial i preparar-se per afrontar, en les millors
condicions possibles, les dificultats i incerteses de la
nova normalitat.
 
En aquest sentit, hem assessorat els consells rectors
a mantenir la continuïtat de la seva gestió en acords
o reunions telemàtiques subjectes a la nova
normativa establerta pel Decret Llei 7/2021, de 9
de febrer, de mesures extraordinàries en matèria de
cooperatives, empreses i entitats de l’economia
social com a conseqüència de la crisi derivada de la
Covid-19. Tanmateix, hem revisat el grau de
compliment de les obligacions societàries de la
cooperativa i hem acompanyat els consell rectors
en la seva presa de decisions atenent sempre a la
nova normalitat Covid-19.

Hem assessorat en aspectes socials, en
l’organització jurídica de nous projectes
empresarials i en la gestió quotidiana de la
cooperativa. També hem promogut fórmules
jurídiques que han permès identificar solucions que
ajuden a incrementar la producció gestionada per
part de les associades, per mitjà de la gestió de
bancs de terres i/o de la creació d’una secció de
serveis agraris a les pròpies cooperatives, tot i
continuant assessorant els consells rectors per a la
proposta de modificació d’Estatuts Socials en
adaptació a la Llei 12/2015, de 9 de juliol, de
cooperatives de Catalunya.

Hem mantingut l’assessorament a les cooperatives
interessades a portar al dia el llibre de socis, el
nombre de socis comuns i socis col·laboradors o la
regulació de nous tipus de socis, com el soci
temporal, puntualitzant els trets diferencials amb
les cooperatives amb Secció de Crèdit.

Hem assessorat i redactat recursos administratius i
contenciosos de les cooperatives davant de les
diferents administracions públiques, tant en
matèria d’ajuts com de sancions, assolint un alt grau
d’eficàcia en els resultats finals.

Assessorament jurídic integral
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Hem donat suport jurídic específic a les
organitzacions de productors de fruites i
hortalisses (OPFH), tant en la seva gestió
quotidiana com en la superació dels diferents
controls efectuats per l’Administració pública
competent, per mitjà de les al·legacions i recursos
pertinents. Igualment, hem defensat i assessorat
diferents cooperatives i la mateixa FCAC en relació
amb expedients de revocació i reintegrament
d’ajuts, tant per via administrativa com judicial. 

Addicionalment, hem finalitzat la fase
economicoadministrativa en diverses reclamacions
de devolució d’ingressos indeguts a través de les
cooperatives per als seus socis, relatius al tram
autonòmic de l’Impost d’Hidrocarburs. Aquest fet
comporta l’obertura, si s’escau, de procediments
judicials per als anys 2022-2023.

Hem donat suport jurídic a les cooperatives en la
tramitació de la sol·licitud de marques i en la
tramitació de recursos administratius generats pels
mateixos expedients. Tanmateix, hem donat suport
jurídic en altres aspectes rellevants com qüestions
de caràcter civil i mercantil.

A nivell agregat, totes aquestes consultes han
suposat 150 actuacions de suport i assessorament
als nostres clients que ens han valorat amb un 5,6
sobre 6.

El 5 de desembre de 2018 va entrar en vigor la nova
Llei orgànica 3/2018, de protecció de dades
personals i garantia dels drets digitals. Hem
continuat amb la seva implantació i en el seu
seguiment de “conducta proactiva” a 40
cooperatives federades.

Durant aquest any, mantenim el seguiment de tres
sistemes de gestió de Compliance, perfectament
adaptats als riscos concrets i activitats de les
cooperatives agràries.

Les cooperatives que han contractat el servei
jurídic amb la FCAC, han fet un pas més en el seu
compromís de millora contínua per tal de situar-se
en tot moment en els més alts estàndards en
integritat, ètica, professionalitat, compliment,
responsabilitat social i bon govern.

Durant aquest any hem augmentat l’activitat, amb
més cooperatives i socis que ens han confiat la
gestió de la seves nòmines. Hem gestionat 27.739
nòmines d’un total de 161 usuaris, essent el volum
de massa salarial gestionada de 25.270.770 euros. 

Arran de l’assessorament continuat, hem
mantingut informades les cooperatives amb 11
comunicats: destacats a la pàgina web, circulars i
notes informatives. La valoració del servei és de 5,4
sobre 6.

Atenent la demanda concreta en l’àmbit de les
relacions laborals i la gestió de personal, hem
assessorat les cooperatives en la realització i gestió
d’expedients disciplinaris, com també expedients
contradictoris; processos d’acomiadament, tant
disciplinaris com per causes objectives, en tots els
supòsits, econòmiques, tècniques, organitzatives o
productives; hem representat les cooperatives
davant de la inspecció de Treball així com en el
Centre de Mediació, Arbitratge i Conciliació
(CMAC); hem elaborat escrits en matèria de faltes i
sancions, excedència, suspensions i modificacions
substancials de les condicions de treball i, finalment,
amb motiu de la circumstància excepcional de la
Covid-19, hem confeccionat, presentat i fet el
seguiment d’expedients de regulació d’ocupació
temporal (ERTE) de cooperatives sòcies.

Tanmateix, continuem amb l’assessorament en
matèria de registre de jornada, en l’obligació del
Registre diari de la jornada de treball, donant
compliment als límits i requisits establerts en la
normativa: jornada màxima, descansos setmanals i
entre jornades, procediment per a la distribució
irregular del temps de treball, compensació per
bossa d’hores i participació o no dels representants
legals dels treballadors en el sistema de control
horari, entre d’altres.

Enguany hem participat a la campanya agrària de
Lleida contractant personal tècnic per donar un
assessorament específic al sector i realitzant un
seguiment exhaustiu de les contractacions i
inspeccions laborals. 

Finalment, també hem realitzat l’assessorament en
els recursos de la gestió de personal a la mateixa
FCAC, inclosa la implantació i seguiment del
registre de la jornada, així com de les empreses
Xarxa Verda, SL, i ASC, SCCL.

Servei Laboral
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Hem tramitat 13.110 DUN per mitjà del Grup
DUN-FCAC, la qual cosa implica el 27,40% de les
DUN presentades a tot Catalunya. La valoració del
Servei per part de les cooperatives usuàries és de
8,5 sobre 10.

Hem ampliat els serveis vinculats a la DUN amb la
impressió de mapes de les parcel·les DUN
gestionades per les cooperatives i amb el
desenvolupament del projecte Agricoop.Bigdata
d’explotació de les dades de la DUN. Un any més,
hem realitzat el servei de tramitació DUN-CGE
directament a les seves instal·lacions a un total de
13 cooperatives.

Hem ampliat el personal de suport de la FCAC a les
cooperatives per millorar el servei de gestió i
revisió d’expedients gestionats de CGE
(incorporació de joves, competitivitat de les
explotacions, mitigació i de diversificació), amb la
finalitat d’assegurar la vinculació dels socis més
dinàmics amb les cooperatives. Això implica un total
de 511 expedients de CGE de la convocatòria 2021
de les cooperatives que formen part del grup FCAC.

DUN - CGE a les cooperatives

Sector o sectors productius. Es comparen les
dades de la cooperativa amb les dades de la
resta de cooperatives del grup DUN-FCAC que
tenen el mateix sector productiu. Pot haver-hi,
per tant, 1 o 2 fitxes de comparativa de sector.

Entorn geogràfic. Es compara la cooperativa
amb els municipis del seu entorn més proper de
la base de dades de tot Catalunya.

Comparativa versus la resta del grup DUN-
FCAC. Es compara la cooperativa amb les dades
de totes les cooperatives del Grup DUN–FCAC.

Comparativa versus Catalunya. En aquest cas, es
comparen les dades de la cooperativa amb la
resta de dades de totes les DUN presentades a
Catalunya.

En el marc del Servei DUN - CGE hem enviat a les
cooperatives usuàries del servei les fitxes resum del
resultat de la Campanya 2020. Aquestes fitxes s’han
dissenyat i elaborat en col·laboració amb el Grup de
Recerca Alba@25 de la Universitat de Lleida en el
marc del Grup Operatiu Agricoop.Bigdata finançat
pel PDR de Catalunya. Durant l’any 2021 s’han
generat 3 tipus de fitxes: la primera, el resum de les
campanyes 2020 i 2021 de cada cooperativa; la fitxa
històrica 2015-2020 en què es mostra una sèrie
històrica de les dades de la cooperativa i l’evolució
durant els 5 anys (2015-2020); i quatre tipus de
fitxes comparatives, concretament:

De la fitxa de l’anualitat 2021 cal destacar algunes
dades, com ara el règim de tinença de les 279.303
hectàrees declarades (un 54,65% en arrendament,
un 39,92% en propietat i un 4,36% en parceria i un
1,07% en usdefruit), l’elevat grau d’envelliment de
les persones sol·licitants de DUN en cooperatives i
els sistemes de reg emprats (53,7% d’inundació,
29,27% de reg localitzat, 6,71% reg per aspersió,
6,6% reg de suport i 3,72% altres sistemes o no
classificat). 

Aquestes dades, disponibles cooperativa a
cooperativa, els permeten conèixer amb més detall
el perfil de soci, les característiques de les
explotacions agràries vinculades i el nombre d’ajuts i
l’import que sol·liciten.
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13.110
DUN TRAMITADES

27,40%
DE LES DUN PRESENTADES
A CATALUNYA

279.303
HECTÀREES 

DECLARADES



L’any 2021 hem ofert el servei DAN (Declaració
Anual de Nitrogen) per a les cooperatives, per tal
d’assessorar-les en la tramitació d’aquesta
declaració per als socis que així ho han sol·licitat. En
total, el grup ha estat format per 57 entitats.

Declaració Anual de Nitrogen - DAN

Hem fomentat la innovació entre les cooperatives
federades i hem treballat en la definició de nous
projectes d’R+D+I d’àmbit català, estatal i europeu
amb diferents cooperatives d’arreu del país. 

Hem creat un apartat a la pàgina web de la FCAC
sobre la innovació en què es detallen un total de 20
projectes d’innovació en els quals la FCAC estem o
hem participat.

Hem continuat amb l’execució del projecte
AGRIMAX, finançat pel programa H2020 de la
Unió Europea, de foment de la bioeconomia
circular, valoritzant els subproductes agraris,
ramaders i agroalimentaris.

Hem treballat en el projecte SAVASCO, de
valorització de la canya de blat de moro i de gira-sol,
dins el programa transfronterer amb França
INTERREG, amb fons FEDER. El projecte està
coordinat per la Universitat de Tolosa.

Hem seguit executant els projectes aprovats en el
marc dels Grups Operatius (GO) de l’Associació
Europea per a la Innovació. En aquest sentit, la
FCAC liderem el projecte AGRICOOP-BIGDATA i
hem participat com a socis en projectes pilot de cinc
grups operatius més liderats per cooperatives, tant
com a coordinadors com donant suport i
assessorament al llarg de la seva execució. A més,
cal afegir que en la convocatòria 2021 de GO hem
coordinat un total de 7 propostes.

Innovació a les cooperatives
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Hem continuat portant a terme el manteniment de
l’aplicació CONDICOOP per tal de facilitar la
gestió, control i seguiment de la Condicionalitat en
les explotacions agràries dels socis sol·licitants dels
ajuts de la PAC que es tramiten mitjançant la DUN.

CONDICOOP  

Cal destacar, també, la participació activa de la
FCAC en dos projectes de la comunitat COTPA (en
el marc de RIS3CAT): el LISA (Low Input Sustainable
Agriculture), amb l’objectiu principal d’avançar en
l’aplicació de tècniques d’agricultura de precisió per
tal de fer una gestió eficient dels inputs en els
cultius a nivell de parcel·la i a nivell de comunitats
de regants, i l’IoE-CROPS (Internet of Extensive crops)
amb l’objectiu principal de millorar la productivitat,
eficiència i resiliència de les explotacions de
conreus extensius mitjançant el suport a la gestió
agronòmica amb la utilització de tecnologies
basades en l’Internet de les coses.

Hem iniciat el projecte AgroBioFood b. Ponent,
destinat a impulsar la transformació del model
econòmic actual del territori de Ponent (comarques
de l’Urgell, el Pla d’Urgell, la Noguera, el Segrià i les
Garrigues) cap a l’economia verda, millorant la
capacitat de resiliència del sector agroalimentari.
Aquest projecte s’inicia l’abril de 2021 i té previst
finalitzar al desembre de 2022.

Hem identificat nous socis i reforçat els vincles amb
els actuals per a la definició i desenvolupament de
projectes d’R+D+I d’interès per a les cooperatives.

Hem treballat i presentat noves propostes com a
socis en el marc del programa europeu Horizon
2020 i Green Deal, a fi de desenvolupar projectes
d’innovació que permetin identificar clarament el
cooperativisme agrari com un actor clau en el
disseny i validació de noves estratègies o solucions,
i la necessària difusió i transferència dels resultats
obtinguts cap a les cooperatives.

https://www.cooperativesagraries.cat/ca/innovacio.html
http://agrimax-project.eu/


També en el camp de la Bioeconomia Circular, hem
caracteritzat els potencials consums de matèries i
productes d’un total de 51 cooperatives per ser
substituïts per altres basats en el concepte de
bioeconomia circular (bioplàstics, envasos i
embalatges, biofertilitzants, additius alimentaris,
energia, etc.). 

A més, hem portat a terme l’edició d’un vídeo sobre
la bioeconomia a les cooperatives agràries,
publicat al canal youtube.

Bioeconomia a la FCAC i a les
cooperatives

Durant el 2021 hem treballat en un total de sis
programes operatius de les OPFH. 

A més, l’import dels recursos públics gestionats per
la FCAC en ajuts a cooperatives ha assolit els 8,5
milions d’euros (Pla de millora de la competitivitat,
PDR - Circuits curts, PDR - Indústries, OCM del
sector vitivinícola).

Els ajuts gestionats per a les
cooperatives
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Aquest ha estat un any de consolidació i ampliació
del servei d'avaluació del Decàleg de Sostenibilitat
Integral a través de l’eina eSIAB, que permet
realitzar aquesta avaluació i determinar el grau de
compliment del Decàleg per a cada cooperativa
participant. Els punts d’aquest decàleg estan
agrupats en la dimensió social, dimensió ambiental
i dimensió econòmica segons els preceptes dels
Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS)
de les Nacions Unides. Aquest servei l’hem dut a
terme amb el suport econòmic del MAPA. Durant
l’any 2021 s’ha implantat a 26 cooperatives d’arreu
del país. 

Decàleg de Sostenibilitat Integral -
eSIAB - ODS

Recoŀlecta de canya de blat de moro per al projecte SAVASCO

https://www.youtube.com/watch?v=zYm9OOpMkBQ


L’activitat formativa duta a terme durant el 2021 per a
les cooperatives agràries s’ha continuat veient afectada
per la situació d’emergència sanitària causada per la
Covid-19. Tot i aquest fet, s’ha desenvolupat el 100%
de les activitats formatives programades esgotant els
recursos econòmics rebuts per a realitzar-les. Això ha
estat possible gràcies a l’adaptació de les modalitats
formatives utilitzant diferents plataformes virtuals i
teleformació, en funció de l’evolució de la pandèmia. 

En total, hem organitzat 234 activitats formatives
dirigides a les persones sòcies i treballadores i
membres de consells rectors de les cooperatives
agràries arreu del territori català. El 30% de les
activitats s’han desenvolupat mitjançant aules virtuals i
s’han impartit més de 100 especialitats diferents de
caràcter transversal i sectorial provinents de cinc línies
de finançament diferents, que han comptat amb la
participació de 2.445 alumnes. 

Hem elaborat també 23 plans de formació de
cooperatives agràries, vinculats al Pla de millora de la
competitivitat de les cooperatives agràries. 

Hem obtingut atorgament dels programes de formació
provinents del Consorci per a la Formació Contínua de
Catalunya, per executar-los durant el 2022.

119 persones que formen part dels consells rectors de
les cooperatives han participat en les 8 activitats
formatives per a membres de les juntes rectores, en les
quals s’han format en les particularitats de les
cooperatives agràries en l’àmbit econòmic-fiscal i
jurídic i en el desenvolupament d’habilitats directives,
com per exemple la comunicació interpersonal i la
presa de decisions, en temes d’innovació i aspectes
vinculats a l’estratègia empresarial. 

Els socis de les cooperatives agràries s’han format en
matèries de producció agrària, la qual cosa els ha
permès adquirir coneixements per a la millora de la
seva activitat professional en especialitats com
agricultura ecològica, benestar animal, manipulació de
productes fitosanitaris i manipulació de productes
biocides d’ús ramader, manipulació d’aliments, reg,
fertirrigació i nutrició de cultius i poda, sobretot de
l’olivera i de la vinya, que s’han impartit en
cooperatives de la província de Tarragona i Lleida,
principalment. També s’han organitzat activitats
vinculades a la promoció de productes cooperatius
programant activitats com La cuina dels Arrossos,
Cuina de Temporada i Sumilleria i maridatge, entre
altres especialitats. 

Formació per a les cooperatives
agràries
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Hem organitzat 69 activitats formatives en què
han participat 150 treballadors de cooperatives
als quals se’ls ha tramitat la bonificació de part del
cost de la formació a través del sistema de
bonificació a la Seguretat Social. Aquests
treballadors han participat en activitats tan
diverses com: comptabilitat, eines Google, gestió
per processos, transformació digital a l'empresa,
eines ofimàtiques, estratègies de
comercialització, treball en equip, Community
Manager, entre d’altres.

Hem ampliat l’oferta formativa de cursos on-line
amb 10 especialitats noves, amb la qual cosa
actualment la FCAC ofereix més de 200 cursos en
aquesta modalitat amb l’objectiu de donar
resposta a les necessitats formatives
individualitzades dels treballadors de les
cooperatives. Algunes d’aquestes noves
especialitats són: gestió de costos logístics,
ciberseguretat essencial i ciberterrorisme i bases
d’un comercial eficient.

En relació amb la valoració obtinguda de la
formació impartida durant el 2021, aquesta ha
estat molt positiva, tant per part de l’alumnat com
del professorat que ha participat en la formació
organitzada per la FCAC, obtenint una mitjana de
3,6 punts sobre un màxim de 4. El professorat
contractat per la FCAC per impartir la formació ha
obtingut una valoració mitjana de 3,76 sent el 4 la
puntuació màxima. 

234
ACTIVITATS

FORMATIVES

2.445
ALUMNES



El Servei de Comunicació que la FCAC posa a
l’abast de les cooperatives agràries, inclòs en
l’activitat de representació de l’entitat, té l’objectiu
de sumar esforços en la difusió de fets noticiables
del sector.
 
La tasca desenvolupada al 2021 s’ha concretat en la
difusió de 43 comunicats que s’han traduït en 919
notícies publicades a mitjans de comunicació,
segons dades de la plataforma de seguiment de
mitjans Acceso 360.
 
A més, la FCAC ha dimensionat la difusió
d’aquestes informacions mitjançant els canals de
comunicació propis com la web
CooperativesAgraries.cat i les xarxes socials
Facebook, Twitter, Instagram, Linkedin i Youtube.

Servei de premsa a cooperatives

El 2021 ha estat encara condicionat per la pandèmia
i, per tant, s’han reduït els actes presencials.
 
Tot i això, el servei ha organitzat, com en els darrers
anys, l’acte “Tots Sumem” del vi solidari que
promou l’Agrària de Corbera d’Ebre a favor de
l’Associació Jeroni de Moragas de Móra d’Ebre, en
què es va comptar amb la participació de la Societat
Musical la Lira Ampostina que va oferir un Concert
Coral i la presentació del projecte d’elaboració de
les etiquetes del vi “Sense Límits”, a càrrec de les
persones usuàries del Jeroni de Moragas.

Protocol i organització d’actes
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La FCAC hem renovat la certificació de Qualitat
ISO 9001:2015 orientada a l’assoliment dels
objectius de l’organització, d’acord amb les
actuacions derivades del Pla Estratègic, la millora
contínua i l’obtenció de la màxima satisfacció del
client, entenent aquest client com el conjunt de les
entitats associades, clients de serveis, alumnat dels
programes de formació i persones usuàries de la
nostra pàgina web i xarxes socials.

L’any 2021 la satisfacció de l’activitat de
representació de la FCAC ha assolit una valoració
per part de les associades de 4,8 sobre una
puntuació màxima de 6, millorant dues dècimes
respecte de l’obtinguda l’any anterior.

Qualitat i satisfacció de client

Serveis interns

En la nostra pàgina web, en l’espai Federació - El
nostre compromís, s’ha incorporat informació
sobre la regulació de les retribucions del Consell
Rector, l’estructura del personal i els convenis
signats amb l’Administració.

S’han auditat els comptes de la FCAC i s’han posat a
disposició de les entitats associades juntament amb
el corresponent informe d’auditoria i els informes
dels interventors de comptes.

Hem anat actualitzant periòdicament el nostre
registre a diversos grups d’interès (Generalitat de
Catalunya, Parlament de Catalunya i Unió Europea). 

Hem enfortit la política de protecció de dades de la
FCAC, tot reorganitzant-ne la gestió interna per tal
de donar resposta a totes les sol·licituds adreçades
a l’entitat en aquest àmbit i garantir un compliment
estricte del marc regulador. 

Transparència i protecció de dades

https://www.cooperativesagraries.cat/ca/empresa-i-compromis.html


En el marc d’aquest projecte, s’han incorporat set
noves cooperatives a la plataforma de venda en línia
www.agrobotigues.cat, que permet al consumidor
final comprar producte a diferents agrobotigues en
una mateixa plataforma. Hem dut a terme una
campanya de comunicació en la qual s’han gravat 9
programes promocionant les agrobotigues i el portal
on-line que han estat emesos en xarxes de televisions
locals. En aquesta campanya també s’ha publicitat el
portal web en mitjans de comunicació digitals com
La Vanguardia, Diari Segre, Diari de Tarragona, TV3
a la carta i RAC105. Hem editat vídeos promocionals
específics per a cada cooperativa com a element de
promoció a les xarxes. 

Hem introduït millores tecnològiques en la web per a
millorar l’experiència del consumidor i hem
aconseguit més recursos econòmics per continuar
promocionant la venda en línia del producte
cooperatiu mitjançant agrobotigues.cat.

Agrobotigues.cat
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EIX 4. Fomentar la
promoció i la
comercialització dels
productes de les
cooperatives agràries

Dels sis perfils que la FCAC té a les xarxes socials, n’hi
ha dos que es destinen específicament a la promoció
dels productes cooperatius, els valors que els són
inherents i la informació sobre activitats vinculades i
punts de venda. Aquestes xarxes socials –que
s’identifiquen com a TastaCoop- són Instagram i
Facebook, i contenen missatges clarament dissenyats
per connectar i atraure el consumidor final.

En aquestes xarxes, la FCAC suma prop de 1.500
seguidors per als quals, a més de compartir
informació, organitza puntualment activitats
d’interacció que, alhora, afavoreixen el creixement de
la comunitat virtual.

Al llarg de l’any, a Instagram hi hem publicat 35 post
mentre que a Facebook TastaCoop n’hem penjat 52.
D’altra banda, al canal de YouTube també es
comparteixen els vídeos que editen les cooperatives
agràries per a la promoció dels seus productes.

El producte cooperatiu a les xarxes

Un dels espais que més hem treballat a la web és el
Mapa Cooperatiu, que permet mostrar gràficament
el pes del cooperativisme agrari al territori i la seva
contribució a la producció agroalimentària del país.
En l’actualitat ja conté dades de 173 cooperatives,
una xifra que considerem una imatge prou
representativa de la FCAC i les seves associades.

Al 2021, s’ha revisat tota la informació introduïda
prèviament en el mapa, alhora que s’incrementava
la participació de cooperatives. A més, hem creat
nous ítems, hem reorganitzat els camps de cerca i
hem introduït la possibilitat de fer cerques
complexes amb l’objectiu d’afavorir el coneixement
de les cooperatives agràries i els seus productes per
part de la societat.

En aquest sentit, hem activat les opcions de cerca
per “DOP/IGP” i per “comarca”, a més de l’etiqueta
de “productes ecològics”. Aquestes opcions
complementen les ja existents de cerca per tipologia
de “producte cooperatiu”, “venda a domicili”,
“agrobobotigues” i “turisme”. També es poden fer
cerques per “província”.

D’altra banda, el Mapa Cooperatiu permet la cerca
per “seu social” de la cooperativa i suma totes les
instal·lacions cooperatives d’arreu del territori, a
més de facilitar la consulta de les cooperatives que
disposen de “Secció de Crèdit” i de “benzinera”.

Finalment, s’ofereix l’opció de cerca per text lliure.

Mapa Cooperatiu

La major part de les activitats de promoció tradicionals
que contemplaven la participació en certàmens firals i
l’organització d’activitats per a bloguers gastronòmics
s'han cancel·lat per raons sanitàries, però les hem
substituït per la creació d’un potent espai TastaCoop a
la web i accions a xarxes socials que han tingut bona
acollida per part dels internautes.

Durant 2021 també hem mantingut la col·laboració
amb Caprabo participant en la campanya de
promoció a diferents emissores de ràdio amb
productes de les cooperatives i hem creat un grup de
prescriptors de l’àmbit alimentari per aconseguir una
major divulgació via Internet. 

TastaCoop, promoció del producte

http://www.agrobotigues.cat/
http://www.agrobotigues.cat/
https://www.agrobotigues.cat/


COOPERATIVES
FEDERADES
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Cooperativa
Cooperativa del Camp Sant Gaietà d'Aitona, SCCL
Agrícola d'Albatàrrec, SCCL
Agrària i Secció de Crèdit Sant Roc d'Albesa, SCCL
Agrícola i Secció de Crèdit d'Albinyana, SCCL
Exportadora d'Agris d'Alcanar, SCCL
Grup Cooperatiu Fruits de Ponent, SCCL
Camp d'Alcarràs i Secció de Crèdit, SCCL
Agrícola i Secció de Crèdit d'Alcoletge, SCCL
Agrícola d'Alcover, SCCL
Camp Sant Salvador d'Alfés, SCCL
Alforja Agrària i Secció de Crèdit, SCCL
Camp Sant Faust d'Alguaire i Secció de Crèdit, SCCL
Agrícola d'Alió, SCCL
Agroserveis d'Almacelles, SCCL
Copalme, SCCL
Del Camp Sant Gaietà d'Almenar, SCCL
Almenar Fruits, SCCL
Càmara Arrossera del Montsià i Secció de Crèdit, SCCL
Arbequina i Secció de Crèdit, SCCL
Agropecuària d'Artesa de Segre, SCCL
Agrícola de Barberà, SCCL
Hortec, SCCL
Llet Nostra Alimentària, SL
Viticultors Bateans, SCCL
Celler Cooperatiu de Sant Miquel de Batea, SCCL
Camp i Secció de Crèdit Sant Isidre de Bellcaire d'Urgell, SCCL
Transalfals & la Vispesa, SCCL
Sant Miquel de Bell-lloc, SCCL
Cotecnica, SCCL
Celler Agrícola i Secció de Crèdit de Bellvei del Penedès, SCCL
Agropecuària i Secció de Crèdit Verge de les Sogues de Bellvís, SCCL
Agrària Progressiva de Benavent-Portella, SCCL
Grup Fruiter de Benissanet, SCCL
Girona Fruits, SCCL
Agrícola i Secció de Crèdit Sant Josep, SCCL
Camp de Bovera, SCCL
Agrícola i Secció de Crèdit de Bràfim, SCCL
Agrícola i Secció de Crèdit de Cabacés, SCCL
Agrícola de Cabra del Camp, SCCL 
Agrícola de Calafell, SCCL
Agrícola de Cambrils, SCCL 
Lletera Campllong, SCCL
Cítrics Terres de l'Ebre, SAT 1521 CAT
Celler de Capçanes, SCCL
Agrícola Sant Isidre de Caseres, SCCL
Agrícola de Castelló d'Empúries, SCCL
Agrícola i Secció de Crèdit de Castellvell , SCCL
Camp de Cervià de les Garrigues i Secció de Crèdit, SCCL
Agrícola ''Sant Isidre'' de Constantí, SCCL

Municipi
Aitona
Albatàrrec
Albesa
Albinyana
Alcanar
Alcarràs
Alcarràs
Alcoletge
Alcover
Alfés
Alforja
Alguaire
Alió
Almacelles
Almenar
Almenar
Almenar
Amposta
Arbeca
Artesa de Segre
Barberà de la Conca
Barcelona
Barcelona
Batea
Batea
Bellcaire d'Urgell
Bellcaire d'Urgell
Bell-lloc d'Urgell
Bellpuig
Bellvei
Bellvís
Benavent de Segrià
Benissanet
Bordils
Bot
Bovera
Bràfim
Cabacés
Cabra del Camp
Calafell
Cambrils
Campllong
Campredó
Capçanes
Caseres
Castelló d'Empúries
Castellvell del Camp
Cervià de les Garrigues
Constantí

Web
www.fruitona.com
www.agal.es
-
-
www.copalca.com
www.fruitsponent.com
www.fruitsponent.com
-
-
-
-
-
-
-
-
-
www.almenarfruits.com
www.lacamara.es
www.arbequina.coop
www.coopartesa.com
www.coop-barbera.com
www.hortec.org
lletnostra.cat
-
www.cellerbatea.com
-
www.iberalfa.com
-
www.cotecnica.es
www.cellerbellvei.cat
-
www.agrariaprogresiva.com
www.grupfruiter.com
www.gironafruits.com
www.santjosepwines.com
www.ordelterme.com
www.agricolabrafim.cat
www.coopcabaces.coop
-
www.agricolacalafell.cat
www.coopcambrils.com
www.6tems.com/lletera.campllong
www.citricsterresdelebre.com
www.cellercapcanes.com
-
-
www.castellcoop.com
www.campdecervia.com
-
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Cooperativa
Agrícola de Corbera d'Ebre, SCCL
Fruitera de Corbins i Secció de Crèdit, SCCL
Agrícola de Banyoles, SCCL
Celler Cooperatiu Cornudella, SCCL
Agrícola i Secció de Crèdit Comarcal del Priorat, SCCL
Arrossaires del Delta de l'Ebre i Secció de Crèdit, SCCL
Agrícola de Catllar, SCCL
Celler Masroig i Secció Crèdit, SCCL
Celler Cooperatiu el Molar, SCCL
Agrària Sant Roc de Palau d'Anglesola, SCCL
Agrícola Catalana Sant Isidre de el Perelló, SCCL
Apícola Tarragonina, SCCL
SAT Lda. Apícola el Perelló 1363 CAT
Agrícola el Pont d'Armentera, SCCL
Agrícola del Prat de Llobregat, SCCL
Cooperativa Agrícola de el Soleràs, SCCL
Camp i Secció de Crèdit d'els Torms, SCCL
Celler Cooperatiu d'Espolla, SCCL
Agrícola Falset-Marçà i Secció de Crèdit, Afalma, SCCL
Agrícola de Fontscaldes, SCCL
Celler Cooperatiu i Secció de Crèdit de Gandesa, SCCL
Agrícola de Garcia, SCCL
Agrícola de Garriguella i Rabós, SCCL
Agrícola i Secció de Crèdit la Ginesta, SCCL
Agrícola Catalana i Secció de Crèdit de Godall, SCCL
Vinícola del Priorat i Secció de Crèdit, SCCL
Agrària Plana de Vic i Secció de Crèdit, SCCL
Agro Igualada, SCCL
Cooperativa d'Ivars i Secció de Crèdit, SCCL
Agrícola Sant Isidre i Secció de Crèdit de Juncosa de les Garrigues, SCCL

Ramaders de Juncosa, SCCL
Gestió Agroramadera de Ponent GAP, SCCL
Agropecuària i Secció de Crèdit de Juneda, SCCL
Agrícola i Secció de Crèdit de la Bisbal de Falset, SCCL
Ramaders del Baix Empordà, SCCL
Agrícola Aubacs i Solans, SCCL
Agrícola Catalana i Secció de Crèdit de la Galera, SCCL
Celler Cooperatiu i Secció de Crèdit la Granada, SCCL
Cooperativa la Granadella i Secció de Crèdit de Sant Antoni Abad, SCCL

Agrícola Verge de les Neus, SCCL
Agrícola i Secció de Crèdit la Palma, SCCL
Agrupació del Camp Sant Isidre Llaurador, SCCL
Agrícola i Secció de Crèdit Terra Alta, SCCL
Agrícola Sant Isidre de la Pobla de Montornès, SCCL
COSELVA-Agrícola i Secció de Crèdit de la Selva del Camp, SCCL
L'Avellanera i Secció de Crèdit, SCCL
Agrícola de la Sénia, SCCL
Cadí, SCCL
Agrícola de la Torre de l'Espanyol, SCCL
Camp La Fraternal d'Albagés, SCCL
Agrícola de l'Albi, SCCL
Agrícola Catalana de l'Aldea, SCCL
Agrària l'Ametlla de Mar, SCCL
Viticultors de Cevipe, SCoopC
CEVIPE, Grup Cooperatiu, SCCL
Agrícola de l'Argilaga, SCCL
Sant Isidre de les Borges Blanques i Secció de Crèdit, SCCL
Agrària i Secció de Crèdit la Borgenca, SCCL
Agrícola Les Borges del Camp, SCCL
Agrària del Vallès, SCCL

Municipi
Corbera d'Ebre
Corbins
Cornellà del Terri
Cornudella de Montsant
Cornudella de Montsant
Deltebre
El Catllar
El Masroig
El Molar
El Palau d'Anglesola
El Perelló
El Perelló
El Perelló
El Pont d'Armentera
El Prat de Llobregat
El Soleràs
Els Torms
Espolla
Falset
Fontscaldes
Gandesa
Garcia
Garriguella
Ginestar
Godall
Gratallops
Gurb
Igualada
Ivars d'Urgell
Juncosa
Juncosa
Juneda
Juneda
La Bisbal de Falset
La Bisbal d'Empordà
La Figuera
La Galera
La Granada
La Granadella
La Nou de Gaià
La Palma d'Ebre
La Pobla de Cérvoles
La Pobla de Massaluca
La Pobla de Montornès
La Selva del Camp
La Selva del Camp
La Sénia
La Seu d'Urgell
La Torre de l'Espanyol
L'Albagés
L'Albi
L'Aldea
L'Ametlla de Mar
L'Arboç
L'Arboç
L'Argilaga
Les Borges Blanques
Les Borges Blanques
Les Borges del Camp
Les Franqueses del Vallès

Web
www.agricolacorberadebre.com
-
www.cabanyoles.com
www.cellercornudella.cat
-
www.arrossaires.com
-
www.cellermasroig.com
-
www.coopsantroc.cat
-
-
www.melmuria.com
-
cooperativaagricoladelprat.cat
www.coopelsoleras.es
www.elstorms.cat/cooperativa
www.cellerespolla.cat
www.etim.cat
-
www.coopgandesa.com
-
www.cooperativagarriguella.com
laginesta.cat
www.olidegodall.es
www.vinicoladelpriorat.com
www.planadevic.cat
-
www.coopivars.coop
www.olilescabanes.com
-
www.agrogap.cat
www.agropecuariajuneda.com
www.montsacer.com
-
-
www.cooplagalera.com
www.cellerlagranada.com
www.aceitedegustus.es
-
www.cooplapalma.cat
www.agrpobla.com
www.caterra.es
-
www.coselva.com
-
-
www.cadi.es
-
alba1919.com
www.agricolaalbi.es
-
www.cooperativa-ametlla.com
-
www.cevipe.cat
-
www.terrall.es
www.laborgenca.cat
www.coopborgesdelcamp.cat
www.agrariavalles.coop
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Cooperativa
Agrària Espluguense i Secció de Crèdit, SCCL
Agrícola de la Conca, SCCL
Linyola Agropecuària i Secció de Crèdit, SCCL
Actel, SCCL
Agrícola i Secció de Crèdit de Llorenç del Penedès, SCCL
Centre Oleícola del Penedès, CEOLPE, SCCL
Cooperativa Fruits Secs de les Garrigues, SCCL
Camp Foment Maialenc i Secció de Crèdit, SCCL
Camp de Maldà, SCCL
Agrícola el Progrés-Garbí, SCCL
Celler Cooperatiu de Salelles, SCCL
Agropecuària Comarcal de Martorell, SCCL
Agrícola Sant Isidre de Mas de Barberans, SCCL
Agrícola Sant Isidre de Maspujols, SCCL
Camp i Secció de Crèdit de Massalcoreig, SCCL
Agrària de Miralcamp, SCCL
Miralcamp Fruits, SCCL
Celler Cooperatiu de Moja, SCCL
Frutas de l'Urgell, SCCL
Agrícola de Mollet de Peralada, SCCL
Agrícola de Montbrió del Camp, SCCL
Comercial Garrofa, Comgar, SCCL
Vinícola i Secció de Crèdit Sant Isidre de Nulles, SCCL
Camp d'Olot, SCCL
Conca de la Tordera, SCCL
Agrícola de Palau Saverdera, SCCL
Empordàlia, SCCL
Agrícola de Sant Roc, SCCL
Agrícola i Secció de Crèdit de Pratdip, SCCL
Corma, SCCL
Agrupació de Pagesos de Premià de Dalt, Agrudalt, SCCL
SAT la Vall d'en Bas
Agrícola Sant Isidre de Puigpelat, SCCL
Unió Nuts, SCCL
Unió Origen, SCCL
Unió Fruits, SCCL
Grup Unió, SCCL
Agrícola i Secció de Crèdit de Riudecanyes, SCCL
Agrícola de Riudecols, SCCL
Agrícola i Secció de Crèdit de Riudoms, SCCL
Fru-Rose, SCCL
Agrícola de Salomó, SCCL
Agrícola de Llavaneres, SCCL
Agropecuària Catalana, SCCL
Cellers Domenys i Secció de Crèdit, SCCL
EI Xarxa Agrosocial, SCCL
Agrícola Sant Gregori de Santa Bàrbara, SCCL
Agrícola del Camp Santa Bàrbara, SCCL
Agropecuària Coperal i Secció de Crèdit, SCCL
La Fageda Fundació
Agrícola i Ramadera de Santpedor, SCCL
Vinícola de Sarral i Secció de Crèdit, Covisal, SCCL
Agrària Ramadera Pallars de Sort, SCCL
Agropecuària de Soses, SCCL
Trecoop Fruites, SCCL
Camp de Sunyer, SCCL
Camp de Térmens, SCCL 
Agrària la Baixa Tordera, SCCL
Agrària de Torelló, SCCL
Fructícola de Torrefarrera, SCCL

Municipi
L'Espluga Calba
L'Espluga de Francolí
Linyola
Lleida
Llorenç del Penedès
Llorenç del Penedès
Maials
Maials
Maldà
Malgrat de Mar
Manresa
Martorell
Mas de Barberans
Maspujols
Massalcoreig
Miralcamp
Miralcamp
Moja
Mollerussa
Mollet de Peralada
Montbrió del Camp
Mont-roig del Camp
Nulles
Olot
Palafolls
Palau-saverdera
Pau
Paüls
Pratdip
Premià de Dalt
Premià de Dalt
Puigpardines
Puigpelat
Reus
Reus
Reus
Reus
Riudecanyes
Riudecols
Riudoms
Rosselló
Salomó
Sant Andreu de Llavaneres
Sant Fruitós de Bages
Sant Jaume dels Domenys
Sant Vicenç dels Horts
Santa Bàrbara
Santa Bàrbara
Santa Coloma de Queralt
Santa Pau
Santpedor
Sarral
Sort
Soses
Sudanell
Sunyer
Térmens
Tordera
Torelló
Torrefarrera

Web
www.olisdesplugacalba.com
-
www.cooplinyola.com
www.actelgrup.com
coopllorenc.cat
www.ceolpe.com
-
www.barodemaials.cat
www.cooperativademalda.es
www.progresgarbi.com
www.coopsalelles.com
-
www.balcodelebre.com
-
-
-
-
-
www.nufri.com
vinicoladelnordest.com/
www.montebrione.cat/
-
www.vinicoladenulles.com
-
www.concadelatordera.com
-
www.empordalia.com
-
www.cooperativadepratdip.cat
www.corma.es
-
www.verntallat.cat
-
www.unio.coop
www.unio.coop
www.unio.coop
-
www.escornalbougourmet.com
www.agricolariudecols.cat
www.cooperativariudoms.cat
-
www.coopsalomo.com
-
www.agrocat.cat
www.cellersdomenys.com
www.mans.coop
-
www.grusco.cat
www.coperal.com
www.fageda.com
-
www.cava-portell.com
www.cooppallars.com
www.coopsoses.cat
www.trecoop.com
-
-
www.cooperativaagrariatordera.cat
www.agrariatorello.cat
-
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Cooperativa
Foment Agrícola les Planes, SCCL
Fruitera i Secció de Crèdit de Torrelameu, SCCL
Agrària Verge de Carrassumada i Secció de Crèdit, SCCL
Soldebre i Secció de Crèdit, SCCL
Agrícola d'Ulldecona, SCCL
Agrícola d'Ulldemolins Sant Jaume, SCCL
Agrària de Vallbona de les Monges, SCCL
Agropecuària de Vallfogona de Ripollès, SCCL
Agrícola de Vallmoll, SCCL
Societat Agrícola i Secció de Crèdit de Valls, SCCL
Agrícola de Vandellòs, SCCL
Agrícola i Secció de Crèdit de Sant Isidre de Vilabella, SCCL
Covides, SCCL
COVILALBA, SCCL
Agrícola i Secció de Crèdit de Vilallonga, SCCL
Lletera de l'Empordà, SCCL
Frutera Segrià, SCCL
Celler de Viticultors SAT CAT 22 RL
Agrícola i Secció de Crèdit de Vilaplana, SCCL
Castell d'Or, SL
Celler Cooperatiu i Secció de Crèdit de Vila-rodona, SCCL
Agrícola de Vila-seca, SCCL
Agrícola de Vilassar de Mar, SCCL
Camp de Vinaixa, SCCL

Municipi
Torregrossa
Torrelameu
Torres de Segre
Tortosa
Ulldecona
Ulldemolins
Vallbona de les Monges
Vallfogona de Ripollès
Vallmoll
Valls
Vandellòs
Vilabella
Vilafranca del Penedès
Vilalba dels Arcs
Vilallonga del Camp
Vilanova de la Muga
Vilanova de Segrià
Vilanova i la Geltrú
Vilaplana
Vila-rodona
Vila-rodona
Vila-seca
Vilassar de Mar
Vinaixa

Web
www.falesplanes.org
-
www.aveca.com
www.soldebre.es
-
www.coopulldemolins.com
www.coopvallbona.com
-
-
www.coopvalls.com
-
-
www.covides.com
www.covilalba.com
-
-
-
-
-
-
www.copvilar.com
www.cooperativavilaseca.com
www.agricolavilassar.com
www.cooperativadevinaixa.cat

Altes FCAC

Cooperativa
Camp Sant Salvador d'Alfés, SCCL
Frutas de l'Urgell, SCCL
Grup Unió, SCCL
La Fageda Fundació
Castell d'Or, SL

Municipi
Alfés
Mollerussa
Reus
Santa Pau
Vila-rodona

Comarca
Segrià
Pla d’Urgell
Baix Camp
Garrotxa
Alt Camp

Província
Lleida
Lleida
Tarragona
Girona
Tarragona

Baixes FCAC

Cooperativa
Olivarera del Baix Ebre, SCCL
Camp de Gimenells, SCCL
La Lliçanenca, SCCL
La Fageda, SCCL

Municipi
Camarles
Gimenells
Lliçà d'Amunt
Santa Pau

Comarca
Baix Ebre
Segrià
Vallès Oriental
Garrotxa

Província
Tarragona
Lleida
Barcelona
Girona



Les cooperatives agràries han valorat molt satisfactòriament
la tasca desenvolupada per la Federació de Cooperatives

Agràries de Catalunya, en els qüestionaris de satisfacció, que
es realitzen de forma personalitzada a totes les cooperatives,
per copsar el seu parer sobre l’activitat i els serveis prestats

Gràcies per la confiança :-)


