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Aquí teniu la memòria de les actuacions 
principals que ha desenvolupat la nostra 
associació durant l’any que ha canviat les 

nostres vides. El 2020 haurà suposat un abans i un 
després per a moltes coses, però dins de l’àmbit que 
ens ocupa, encara més. El temporal Glòria i poc des-
prés la pandèmia de la Covid-19 varen provocar un 
crit d’alerta a tota la societat mallorquina. A moltes 
persones els va fer reflexionar la imatge dels lineals 
d’una gran superfície absolutament buits perquè 
els vaixells de càrrega no arribaven a port des de la 
península. Durant massa anys ens ho hem jugat tot 
a una carta, la del turisme, i mentre, altres sectors 
productius, en especial l’agrari, s’han anat desmem-
brant, sobretot per a aquells productes de primera 
necessitat, de consum diari. El recent estudi realitzat 
per la Direcció General de Sobirania Alimentària 
xifra en un 85% la dependència alimentària de l’exte-
rior. Aquesta dada demostra que es fa imprescindible 
replantejar-mos la nostra manera de fer, de consumir 
i de produir, a una illa com la nostra. Per això, durant 
el 2020 des d’APAEMA no hem aturat de fer feina, 
tot i les dificultats. Procurant, ara més que mai, donar 
resposta a les necessitats dels nostres socis.

Durant les primeres setmanes de confinament, férem 
públic un manifest amb l’objectiu de convidar a la 
reflexió de la situació. Vàrem dur a terme una sèrie de 
peticions, com la reobertura del Mercat ecològic de 
Palma i l’assistència als horts d’autoconsum. Imme-
diatament creàrem un grup de whatsapp integrat per 
productors i comercialitzadors socis, per compartir 
producte entre ells, treure excedents, etc. Posàrem a 
disposició dels socis les nostres xarxes socials per a la 
difusió de les seves iniciatives de comercialització. Ar-
ribàrem a acords comercials amb les empreses Mallor-
ca Autèntica i Fet a Sóller, per intentar donar sortida 
als productes elaborats, més afectats per la crisi.

El 2020 també ha estat un any marcat per la rein-
corporació d’APAEMA a les meses sectorials i taules 
de negociació de la Conselleria d’Agricultura, Pesca 
i Alimentació, després que quedàssim defora durant 
el primer any de legislatura per no considerar-mos 
un interlocutor vàlid com entitat representant del 

sector. Les organitzacions de productors ecològics de 
Menorca i les Pitiüses, inclús el CBPAE, també havi-
en estat apartades d’aquestes reunions, considerant 
únicament a sindicats i  cooperatives com a repre-
sentants del sector. Després de diverses reunions, els 
màxims responsables de l’administració agrària acce-
diren a incorporar-nos de nou dins l’arc d’entitats de 
consulta i participació.

Sigui com sigui, els projectes de dinamització que 
desenvolupa l’entitat han continuat, i fins i tot han 
fet un bot d’escala. S’Obrador s’ha consolidat com 
a projecte estratègic pel servei que va prestar a una 
quinzena de pagesos la campanya passada. Continua 
l’assessorament tècnic, l’ADV i la formació, i el Grup 
d’apicultura ecològica, com a plats forts d’APAEMA. 
Durant el 2020 es posaren en marxa el projecte pilot 
“Nous mètodes i noves tecnologies en producció 
d’horta eco”, que pretén coordinar produccions per 
abastir de producte fresc a una demanda creixent, 
així com el projecte “Garrovers en producció”, per tal 
de donar servei d’empeltada a les finques eco, ara que 
el garrover s’erigeix com un cultiu de present i futur. 
Els moments de canvi són sempre moments en 
els quals val la pena revisar-nos i analitzar-nos. El 
sondeig als socis va sorgir amb aquesta finalitat i, 
d’aquest, en vam treure dades molt valuoses per 
determinar com hem de fer la nostra feina i cap a on 
hem d’anar. Pocs mesos després, la Conselleria con-
vocava una licitació per a la consecució de la Diagno-
si del sector ecològic de les Illes Balears, justament 
per aprofundir en qui som, què feim i com ho feim, 
a cada illa. Disposar de dades ens permet construir 
arguments sòlids per remar cap a la necessària 
transició ecològica. De ben segur que serà el punt de 
partida de moltes coses.

Esperam que aquesta memòria vos agradi i vos ajudi 
a conèixer una mica més la nostra entitat.

Miquel Coll, president d’APAEMA
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Presentació
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APAEMA és una associació sense ànim de 
lucre que va constituir-se el juny de 2006 a 
partir de la proposta dels agricultors i elabo-

radors ecològics de Mallorca amb la meta principal 
de disposar d’una plataforma per a la defensa i el 
foment de l’Agricultura ecològica. Des de llavors, 
APAEMA ha anat ampliant mires però sempre con-
servant els objectius i els seus punts de referència:

• Representació del sector agrari ecològic i defensa 
dels operadors inscrits en Agricultura ecològica 
enfront de la competència deslleial, contamina-
cions per deriva i totes les accions que puguin 
suposar un perjudici per a aquest sector.

• Vetllar pel prestigi dels productes agroalimentaris 
ecològics produïts, elaborats i/o comercialitzats a 
Mallorca.

• Promoció i foment de l’Agricultura ecològica i 
l’Agroecologia.

• Organització de la producció agrària ecològica i els 
seus subsectors productius.

• Defensa del medi ambient i foment del desenvolu-
pament rural.

En formen part productors/es i elaboradors/es inscrits 
al CBPAE, com a socis de ple dret, juntament amb 
persones aficionades a algun àmbit concret de l’agri-
cultura i la ramaderia ecològica, que són socis sim-

patitzants. Tots dos tipus reben els mateixos serveis; 
la diferència entre una figura i l’altra és que els socis 
de ple dret poden votar a les assemblees i accedir als 
càrrecs de representació dins de la junta directiva.

L’estructura de l’entitat és la següent:

• L’Assemblea, convocada mínim un cop a l’any, en 
la qual poden participar-hi tots els socis i sòcies. És 
l’òrgan suprem de l’entitat, on es rendeixen comp-
tes de les actuacions realitzades i on es prenen les 
decisions que afecten l’estructura general de l’asso-
ciació.

• La Junta directiva està formada per productors 
i elaboradors inscrits al CBPAE. Es reuneix una 
vegada al mes i s’hi tracten temes d’actualitat, es 
marquen les línies de feina a l’equip tècnic. És l’òr-
gan executiu i de representació. 

• Les comissions són grups de socis que comparteixen 
un interès especial per una temàtica concreta. Exis-
teixen les comissions d’olivar, de fruiters, del Mercat 
ecològic de Palma, de biodinàmica, dones agroeco-
lògiques, de joves, de S’Obrador, de l’ADV, de coordi-
nació de produccions, etc. La més activa és el Grup 
d’apicultura ecològica, integrat per més de 80 socis.

• L’equip tècnic és el cos de persones contractades o 
externalitzades per desenvolupar les línies de feina 
marcades per la junta directiva i l’assemblea.

2
L’entitat

2.1 Qui som
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Els socis i l’assemblea
A 31 de desembre de 2020, l’entitat comptava amb 462 socis, el que suposa un increment net de 58 socis 
respecte a l’any anterior.
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A l’assemblea general de 2019, celebrada dia 30 de 
maig de 2020 de forma telemàtica, s’aprovaren els 
següents acords:

• Modificar els estatuts. Complementar tots els 
casos on aparegui “producció agrària ecològica” 
incorporant-hi darrere “i agroecologia”. S’afegí als 
objectius de l’entitat “el foment i el desenvolu-
pament d’accions de custòdia del territori”. Es 
desenvolupa, també, la proposta de crear la figura 
del vicepresident/a per ajudar al president en les 

tasques que desenvolupa, i, finalment, es descriu un 
procediment per ocupar càrrecs vacants dins de 
la Junta de l’associació, en casos de baixa.

• Nomenar Mireia Oliver com a vicepresidenta de 
l’associació i Llorenç Galmés, nou membre de la 
Junta directiva, en substitució de Joan Mayol.

• Formalitzar la inscripció com a federació de 
la Xarxa de Pagesos Ecològics de Balears 
(XAPAEB), conformada per APAEEF, APAEM i 
APAEMA.

La Junta directiva 
La Junta directiva actual està conformada de la següent manera:

PRESIDENT   Miquel Coll, productor d’oli d’oliva
VICEPRESIDENTA  Mireia Oliver, viticultora i productora de vi
SECRETARI   Nofre Fullana, director tècnic de l’associació
TRESORERA   Joana Ma. Verger, elaboradora de productes derivats de la garrova
VOCALS   Antoni Feliu, finca de policultiu amb ramaderia

Antoni Sureda “de Son Vell”, finca policultiu amb ramaderia
Francesc Ginard, ramader eguí i productor d’alimentació animal
Llorenç Galmés, productor d’oli d’oliva
Juanma Vergara, apicultor
Juan Miguel Sánchez, carnisser i comercial
Stefane Carayon, productor de cereal i farina
Xisco Llompart, ramader d’oví

Durant el 2020, Joan Mayol i Britt Müller varen deixar la junta per motius personals. Aprofitam per agrair-
los la implicació que han tengut durant els anys que hi han estat vinculats. Gràcies!

L’equip tècnic
L’any 2020 es va tancar amb el següent equip tècnic, ordenat per antiguitat. 

Nofre Fullana, director tècnic. Responsable de projectes i dinamització agroecològica. (TC)
Miquel Serra, sotsdirector tècnic. Tècnic de la secció d’horta, fruiters i extensius de l’ADV. (TC)
Jero Jaume, responsable de comptabilitat, facturació i socis. Suport a la promoció. (TP)
Pere Sureda, responsable de formació, de l’Agenda Ae i dels mercats ecològics. (TP)
Marta Terrassa, responsable del projecte “Elaborats i 4a gamma en producció eco”. (TC)
Andreu Vila, tècnic de l’ADV, a la secció d’olivar i vinya. (TC)
Tomeu Mesquida, responsable de comunicació. (TP)
Tomeu Perelló, responsable d’horts socials. (TP)
Eva Pérez, suport en el procés d’elaboració a S’Obrador. (TP)
Maria Antònia Aloy, responsable de promoció. (TP)

(TC) A temps complet   / (TP) A temps parcial

2.2 On som

Ens trobareu a:

Oficina APAEMA  S’Obrador
Quarter vell (baixos)  Productors Balears de Fruits Secs
Carrer Veiet, 17   Ctra. Palma - Inca, km 23,4
07260 Porreres   07350 Binissalem
Mallorca   Mallorca

Horaris

Oficina APAEMA:   de dilluns a dijous, de 9 a 14h.
S’Obrador:    de dilluns a divendres, de 9 a 16h.

Fixe oficina   971 168 326

Contacte 

Informació i contacte general apaema@gmail.com / 660 410 186
Gestió administrativa  gestio.apaema@gmail.com / 683 113 320
Comunicació   comunicacio.apaema@gmail.com 
Promoció   promocio.apaema@gmail.com 
Assessorament   assessorament.apaema@gmail.com / 608 871 256
Formació   cursos.apaema@gmail.com / 689 385 761
Agenda    agenda.apaema@gmail.com 
S’Obrador   obrador.apaema@gmail.com 
Horts socials   horts.apaema@gmail.com 
Mercats ecològics  mercat.apaema@gmail.com 
  
Web    www.apaema.net 

Xarxes socials

 https://twitter.com/apaema 

 https://www.facebook.com/apaema.mallorca  

 https://www.instagram.com/apaema.mallorca/  

 https://www.youtube.com/user/APAEMA 

Creixement a la web i a les xarxes socials

▶ 162 visites úniques diàries de mitjana a la web. 59.411 en tot l’any (+42.000)
▶ 5.192 seguidors totals a Facebook (+1.031)
▶ 1.424 a Twitter (+450)
▶ 1.154 a Instagram (+1.050)
▶ 2.003 correus al mailing (socis + cursos) (+500)
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Ecosistema APAEMA 

Formam part de: 

• Associació Mallorca Rural (LEADER) 
• Xarxa de Pagesos Ecològics de Balears (XAPAEB) 
• Sociedad Española de Agricultura Ecológica (SEAE) 
• Iniciatives de Custòdia Territorial de les Illes Balears (ICTIB) 
• Mercat Social de les Illes Balears 
• Observatori del Paisatge de Mallorca (OPMA) 
• Pacte INTERVEGAS 
• La vida al centre 
• Associació de Varietats Locals 

Disposam dels serveis de l’Economia Social i Solidària següents:

• Assegurances    • ARÇ coop. 
• Finances    • Caixa Colonya i Coop57 
• Telefonia i connexió  • Som Connexió 
• Facilitació de grups  • BAUMA s. coop. 

2.3 Com ho feim. Balanç econòmic

APAEMA ha tancat l’any 2020 amb un balanç 
positiu de 19.364,39 €. Els ingressos han 
suposat 375.652,24 €, mentre que les despeses 

assoliren els 356.287,75 €. A les acaballes de l’any, l’en-
titat comptava amb un deute de 144.651,01 €, entre 
una pòlissa de crèdit amb Caixa Colonya i diferents 
préstecs personals de socis, que s’aniran retornant 
al llarg dels pròxims dos anys. Disposar d’aquests 
doblers prestats ha estat indispensable per mantenir 
un flux de tresoreria normal i poder desenvolupar 
importants projectes que estan adherits a ajudes, les 
quals es cobren amb un any i mig de demora. És el 
cas d’“Elaborats i quarta gamma en producció eco” 
o “Nous mètodes i noves tecnologies en producció 
d’horta ecològica”.

Ingressos: APAEMA es finança a través de les quotes 
de socis, dels serveis que presta, de les ajudes públi-
ques i/o privades que rep per desenvolupar projectes 
concrets i de vendes de material i compres conjuntes. 
El gran gruix més important d’ingressos de l’enti-
tat prové, sobretot, d’ajuts públics de convocatòries 
obertes amb concurrència competitiva. 

Despeses: Les principals despeses de l’entitat són els 
sous, que suposen el 56 % del total, la contractació de 
serveis externs (17 %), seguit de la compra de materi-
als (7%) i els lloguers (7%).

Ingressos Despeses Balanç

Estructura interna de l’associació 21.141,00 €  28.683,37 € - 7.542,37 €

Assessorament i ADV 48.026,78 €  52.268,10 € - 4.241,32 €

Formació 55.635,09 € 60.355,60 € - 4.720,51 €

Promoció 89.024,54 € 85.626,43 € 3.398,11 €

Projectes 129.892,16 € 104.458,99 € 25.433,17 €

Vendes de material 31.932,67 € 24.895,26 € 7.037,41 €

Total 375.652,24 € 356.287,75 € 19.364,49 €
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Les ajudes públiques o privades de les quals hem disposat durant el 2020 han estat:

Nom de l'ajuda Entitat que convoca Import 2020 Projectes o accions

Ajuda de promoció 
i informació

FOGAIBA 82.762,48 €

Tasques de promoció i informació de 
l’agricultura ecològica, Mercat ecològic 
de Palma, Agenda Ae, Diada d’Ae, ME 
ecològic de Mallorca, horts socials, esco-
lars, tallers, entre d’altres.

Ajuda de formació FOGAIBA 49.205,33 € La majoria de cursos que realitza 
l’associació.

Ajuda per a projectes pilot FOGAIBA 61.522,00 € Projecte “Elaborats i quarta gamma 
en producció eco”

Ajuda apícola (PNA) FOGAIBA 2.874,48 €

Compres conjuntes de material apícola: 
cera eco, tractaments anti-varroa, ali-
mentació eco. Contractació del manes-
cal apícola.

Ajuda d'ADV FOGAIBA 30.000,00 €

Servei d’assessorament tècnic profes-
sional. Permet mantenir el sou dels dos 
tècnics d’assessorament, l’adquisició 
d’eines de mesura, material per a 
proves i investigació de camp.

Ajuda activitats educació 
ambiental

Conselleria Medi 
Ambient

2.879,80 € Projecte “Implementació de compostat-
ge comunitari als horts socials”.

Ajuda estalvi ètic Caixa Colonya 1.000,00 € Instal·lació de pany electrònic a 
S’Obrador, entre d’altres.

Ajuda obradors compartits Fundació Carasso 10.000,00 €
Compra de maquinària complementària 
per S’Obrador. Sou de la persona que 
elabora.

Donacions 
Mallorca Preserva-
tion Foundation

8.078,00 € Compra conjunta de biofilm d’encoixinat. 
Projecte “Garrovers en producció”.

TOTAL 248.322,09 €
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Representació del sector ecològic davant de:

• Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació, les seves direccions generals i FOGAIBA.
• Consell de Mallorca
• Altres agents, públics o privats. 

Creació d’agenda discursiva:

• Participació en xerrades i taules rodones (3).
• 15 entrevistes a ràdios i televisió. 
• Comunicat “Enfront de la dependència alimentària, mesures” 
• Comunicat “La resposta a la Covid-19”. 

Impactes als mitjans:

• 2 aparicions en premsa escrita mensuals, de mitjana. 
• Notes de premsa amb 5 impactes a premsa, de mitjana.

Al·legacions, aportacions i peticions a:

• Projecte de Decret regulador del Registre balear de petjada de carboni. 
• Pla estratègic nacional de la PAC. 
• Pla de reestructuració del sector dels fruits secs.
• Seguiment del Pla de Desenvolupament Rural (PDR) 2014-2021.
• Meses sectorials del vi, de l’oli, dels fruits secs, dels cereals i d’agricultura ecològica.
• Petició assistència a finques particulars i horts. (4.000 signatures) 
• Petició de la reobertura Mercat Ecològic de Palma durant el confinament. 

Hem donat suport a:

• Al manifest de Plataforma contra l’ampliació de l’aeroport de Palma. 
• Al manifest “Pageses i ramaderes al límit”. 
• A “La vida al centre”: Manifest de propostes per una transició ecosocial. 

3
Què feim. 

Línies d’acció.

3.1 Representació i incidència política

Una de les fites aconseguides enguany és que el 
Consell de Mallorca ha prohibit l’ús d’herbicides als 
nous contractes de gestió de carreteres, en part, 
gràcies a les nostres demandes (campanya “No 
m’esquitxis ses voreres!”).

NO m’esquitxis

www.apaema.net

se
svoreres!
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L’assessorament i suport tècnic és un servei que 
presta l’equip tècnic de l’associació als socis i ha 
esdevingut un dels pilars d’aquesta pel seu potencial. 
Ja sigui per a professionals o no professionals, és un 
dels motius d’alta de bastants de socis a APAEMA. El 
servei de consulta tècnica i reunió és gratuït, a no ser 
que requereixi d’una dedicació dilatada, pel que ja es 
proposa un pressupost. Cada soci, en donar-se d’alta, 
té una visita gratuïta a finca.

L’assessorament que presta l’entitat va més 
enllà del suport tècnic en cultius: 

• Suport tècnic a l’inici en producció ecològica per a 
finques sòcies.

• Acompanyament en la reconversió d’explotacions 
convencionals en ecològiques.

• Servei continuat per a professional a través de 
l’ADV (Agrupació de Defensa vegetal).

• Assessorament en instal·lació de joves agricultors, 
inici de l’activitat, etc.

• Resolució de dubtes en sol·licitud d’ajudes i tràmits 
administratius (registres, permisos, etc.).

• Ajuda a l’hora de triar opcions de comercialització. 
Requeriments per a la venda directa.

• Assessorament i acompanyament en la creació de 
productes elaborats i en requisits sanitaris (S’Obra-
dor).

Equip tècnic: Tot l’equip d’APAEMA.

Actuacions i impactes generats durant 2020

• Al voltant de 300 consultes sobre fertilització, 
plagues i malalties, alternatives d’aprofitament de 
la seva finca, ús de fitosanitaris, etc. A la primave-
ra-estiu se solen atendre entre 10 i 15 dubtes per 
setmana (més tot el que genera l’ADV).

• Al voltant de 70 consultes sobre inici d’activitat, 
comercialització, ajudes i tràmits administratius de 
l’explotació.

• Més de 50 consultes sobre la creació de productes 
elaborats a S’Obrador.

• Si la consulta requereix una feina de suport dilatat 
(nou disseny de plantació, seguiment, reg) es pro-
posa un servei pressupostat. 

Per a més informació:

assessorament.apaema@gmail.com 
https://apaema.net/assessorament/ 

3.2 Assessorament i suport tècnic

Assessorament
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L’ADV (Agrupació de Defensa Vegetal) d’Agricultura 
ecològica és un servei d’assessorament professional, 
continuat i específic, que es va posar en marxa el 
juny de 2017. La principal escomesa és el control de 
plagues i malalties, de la salut dels cultius, la correcta 
gestió en el reg, fertilització, disseny de plantació, 
treball de la terra, maquinària, poda, etc. Els socis 
interessats sol·liciten formar-ne part i es tramita l’alta 
al registre corresponent a Sanitat Vegetal. 

L’ADV, específicament, desenvolupa:

• Atenció, seguiment i suport tècnic de tots els socis 
de l’ADV en la prevenció i lluita contra agents 
fitopatògens de tots els cultius que conformen 
l’entitat. 34 socis professionals, reben, almanco, 
una visita mensual d’un tècnic, vigilància dels seus 
cultius i avisos continuats.

• Recollida i interpretació d’analítiques de terra, 
aigua i foliars.

• Col·laboració  amb l’administració per fer el segui-
ment de plagues que s’estableixin com a prioritàri-
es. Col·laboració amb el CBPAE per establir estratè-
gies conjuntes en matèria fitosanitària.

Equip tècnic: Miquel Serra (fruits secs, fruita dolça i 
cítrics, hortícoles i cereals, llegums i pastures en ex-
tensiu) i Andreu Vila (olivar i vinya per a vinificació)

Actuacions i impactes generats durant 2020 

• L’extensió que assessora l’ADV és d’un total de 796 
hectàrees. Fruits secs 313,18 ha, fruita dolça i cítrics 
22,74 ha, hortícoles 15,53 ha i 436,34 ha d’extensius. 
L’olivar suposa 115,72 ha i la vinya per a vinificació 
29,80 ha.

• En hortalissa, destacà una primavera plujosa amb 
una elevada incidència de fongs i bacteris, sobretot 
a tomàtiga i patata. 

• En fruiters de secà se certificà un augment con-
tinuat d’empoasca a plantacions joves i de fins a 
7 anys, així com també problemes de brot sec i 
monilia. 

• En fruiters, enormes problemes per falta d’hores de 
fred, sobretot en cirera, albercoquer i prunera, que 
foren els més perjudicats. 

• A l’olivar trobàrem, a finques d’interior principal-
ment, incidència d’ull de gall. L’estiu sec va ajudar a 
controlar la mosca.

Finançament

• Ajuda per a Associacions de Defensa Vegetal 
(FOGAIBA).

• Quotes mensuals dels productors socis de l’ADV 
(36 €/mes).

Per a més informació:   

assessorament.apaema@gmail.com 
https://apaema.net/project/adv-agricultura-eco/ 

Agrupació de Defensa Vegetal (ADV)  
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D’ençà que APAEMA està en marxa, realitzam cur-
sos, tallers i xerrades, de temàtica diversa. Els cursos 
fan referència a qualsevol dels cultius o ramaderia 
que es donen al nostre territori, sempre des de la 
vessant ecològica, així com també qüestions de ges-
tió del projecte productiu. Oferim tots els nivells de 
formació, des del més bàsic i inicial fins a perfils més 

professionals, tècnics i especialitzats. Programam 
els cursos a partir de les demandes que ens fan els 
alumnes a través d’una enquesta que passam a finals 
d’estiu. 

Equip tècnic: Pere Sureda (coordinació) i resta 
d’equip. 

• Mecànica de tractors

• Reg eficient en ametler i fruiters

• Poda i empelt de vinya

• Cultiu ecològic del safrà

• Agricultura adaptada a la 
desertització

• Cobertes i adobs en verd en 
cultius extensius

• Bardisses i barreres vegetals

• Maneig de cans pastors

• Ús eficient del reg en olivar

• Hortalissa en cultiu protegit

• Cultiu ecològic intensiu de 
poma i melicotó

• Tracció animal moderna

• Iniciació a l’apicultura eco

• Cultiu de bolets en ecològic

• Jornades de maneig ecològic 
d’animals

• Plagues i malalties d’horta i 
fruita eco

• Cultiu eco d’alvocat i arbres 
tropicals

• Identificació i cultiu eco 
de plantes aromàtiques i 
medicinals

• Iniciació a l’agricultura 
ecològica 

• Agricultura biodinàmica

• Empelt de garrover i vinya

• Cultiu eco del cànem i 
aprofitament

• Hivernacles: tipus, maneig i 
manteniment

• Capacitació d’usuari 
professional de productes 
fitosanitaris de nivell bàsic 
Manacor

• Sanitat en horta

• Poda en verd de setembre

• Flora apícola i nutrició de les 
abelles

• Possibilitats del pistatxo a les 
Balears

• Compostatge

• Sòls i fertilitat en fruiters

• Apicultura ecològica

• Horticultura familiar

• Avicultura eco

• Maneig Holístic d’animals

• Elaboració i conservació de 
fermentats vegetals

• Cereals i farines ecològiques 

• Agroforesteria

• Introducció poda de l’hivern

• Nou reglament i nova  PAC

• Capacitació d’usuari 
professional de productes 
fitosanitaris de nivell bàsic

• Energies Renovables

• Horticultura ecològica intensiva

• Control de junça, vinagrella, 
grama i calcida

• Hem realitzat 43 cursos, la majoria en format 
virtual.

• S’han beneficiat entre 1.200 i 1.300 alumnes.

• Els cursos presencials i/o les sessions pràctiques 
s’han repartit en la mesura del possible entre 11 
pobles diferents.

• Han participat 22 experts duits de fora de Mallorca.

Finançament

Ajuda per a accions de formació (FOGAIBA) 
Matrícules dels inscrits (en cursos no subvencionat

3.3 Formació 

Cursos 

Actuacions i impactes generats durant 2020

Xerrades del mes

L’octubre de 2020 posàrem en marxa les “xerrades del mes”. Aquestes tenen com a objectiu 
aprofundir en temes concrets al voltant de l’agricultura ecològica i l’agroecologia de 
Mallorca. El format és sempre en línia i se celebren el darrer dimecres de cada mes. L’objectiu 
és mantenir espai de reflexió mensual entorn de temes generalistes, ja que ajuda a generar 
discurs i promoure bones pràctiques, així com també de temes concrets amb repercussions 
pràctiques. Hem trobat una eina que dona cabuda a temes que potser no encaixaven dins 
els cursos. La participació ha estat elevada en totes les que s’han fet, oscil·lant entre 30 i 90 
assistents.

Les xerrades del mes fetes són:
• Els pol·linitzadors i la seva importància (octubre)
• Les energies renovables dins l’agroecologia (novembre)
• Bones pràctiques en producció de mel (desembre)

Per a més informació: https://apaema.net/formacio/cursos/ 
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Tasca diària de foment i promoció en genèric de 
l’agricultura ecològica i l’agroecologia amb l’objectiu 
de donar a conèixer aquest tipus d’activitat agrària a 
productors/es, i els aliments que produeixen, a con-
sumidors/es. Aquest s’assoleix mitjançant accions de 
comunicació i difusió, tallers, xerrades, intervencions 
als mitjans, edició de material, fires, etc. Es fa una 
tasca contínua de relacions públiques, de contactes 
amb altres entitats i persones.  

Equip tècnic: Nofre Fullana, Maria Antònia Aloy, 
Tomeu Mesquida, Jero Jaume i Tomeu Perelló. 

Actuacions i impactes generats durant 2020

• Edició de l’Agenda d’agricultura ecològica 2021.

• Continuació de la promoció de “ME ecològic de 
Mallorca” per estimular el consum d’aquesta carn. 
Es posa en marxa, en paral·lel, la campanya “CARN 
ecològica de Mallorca”.

• Coordinació, promoció i comunicació del Mercat 
ecològic de Palma. Celebració dels 10 anys. Bosses 
promocionals.

• Tallers i promoció de l’agricultura eco als horts 
socials i horts escolars.

• La catorzena edició de la Diada d’agricultura eco-
lògica no es va poder fer per mor de la pandèmia. 
Tampoc la convocatòria del Premi Producte ecolò-
gic de l’any 2020.

• Creació del Directori de socis d’APAEMA, per vi-
sibilitzar més i millor els productors i elaboradors 
ecològics de Mallorca. 

• S’ha incorporat una treballadora expressament per 
enfortir aquesta àrea.

• Posada en marxa del “Butlletí digital” mensual 
del sector agrari ecològic: notícies més rellevants 
de l’entitat, entrevista al soci, enllaços d’interès i 
secció de recomanació tècnica. Les entrevistes als 
socis han tengut molt bona rebuda a les xarxes 
socials. Alguns dels entrevistats han participat 
d’espais mediàtics una vegada entrevistats.

• Manteniment de les xarxes socials i la web de l’as-
sociació.

• S’han generat més de 25 impactes a premsa, ja sigui 
televisió, ràdio o premsa escrita. 

Finançament

• Ajuda de promoció i informació de productes de 
qualitat (FOGAIBA)

• Ajuda de promoció econòmica 
(Consell de Mallorca)

Per a més informació: 

promocio.apaema@gmail.com  
comunicacio.apaema@gmail.com

3.4 Promoció

Promoció genèrica
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L’any 2019 APAEMA va constituir un Grup de coo-
peració format per les empreses Oli Nostro SAT, Es-
pècies Crespí, Es Garrover de Mallorca, Agromallorca 
SAT i Olíric, per sol·licitar l’ajuda per a la promoció 
de cadenes curtes convocada per FOGAIBA amb 
l’objectiu de promocionar els productes de les em-
preses sòcies que conformen el grup. Les accions de 
promoció del grup finalitzaran a l’agost de 2022.

Equip tècnic: Maria Antònia Aloy i Nofre Fullana 

Actuacions i impactes generats durant 2020:

• Assistència a BIOFACH 2020, la fira més important 
d’alimentació ecològica, celebrada a Nuremberg, 
Alemanya, a principis de febrer, amb l’estand “BIO 
Illes Balears”.

• Reunions de preparació de la fira i de coordinació 
amb la Cambra de Comerç de Mallorca.

• S’han incrementat les vendes dels productes dels 
integrants del grup. Totes les empreses han signat 
pactes de distribució o han tancat mínim un o 
dos acords comercials per a l’exportació dels seus 
productes. 

• S’han realitzat accions de col·laboració entre les 
empreses i productors integrants del grup de coo-
peració.

• Olíric guanya la medalla de plata dels millors olis 
ecològics a BIOFACH 2020.

Finançament

Ajuda per a accions de promoció de cadenes curtes 
(FOGAIBA).

Per a més informació: 

promocio.apaema@gmail.com 

Grup de cooperació per a la promoció de productes
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L’any 2013 agafàrem el relleu de la feina feta la prime-
ra dècada dels 2000 pel CBPAE amb la publicació de 
l’Agenda d’agricultura ecològica. De llavors ençà edi-
tam i posam a la venda cada any una agenda feta des 
del sector eco per al sector eco. L’agenda es planteja 
com una eina diària per als pagesos i simpatitzants de 
l’agricultura eco, que conté informació bàsica sobre 
el sector, i alhora és canal de promoció de l’aliment 
ecològic i dels seus productors.

Equip tècnic: APAEMA

Altres entitats vinculades: APAEM, APAEEF 
i CBPAE

Actuacions i impactes generats durant 2020:

• Els articles tècnics inclosos a l’edició de 2021 foren: 

- Bardisses espontànies interessants

- Producte apícola de proximitat

-	 Paraules	que	ens	defineixen

- El cultiu eco dels bolets

- Tracció animal per al segle XXI

- Eines per a la conservació de la nostra biodiversi-
tat agrària

- Qualitat de la carn de porc ecològic i la seva relació 
amb	el	benestar	de	l’animal	abans	del	sacrifici

- La vida al centre

- Vénen anys de canvis i reptes

- La selecció de fruits, una feina invisible

- Deu anys de formació agrària ecològica

- Horts socials i escolars

- El garrover: millora i empelt

-	 Els	insectes	pol·linitzadors

-	 Fongs	de	primavera:	2020,	un	any	difícil

- Per què som cooperativistes?

- La productivitat en els cultius ecològics

- El Mercat ecològic  de Palma

- La importància dels arbres en ramaderia agroeco-
lògica

- Arruix pirates de la mel!

- Un bot d’escala en la producció i el consum agroe-
cològic? 

• S’ha inclòs un càlcul de la petjada ecològica de 
l’edició.

• S’han imprès 2000 exemplars que s’han repartit a 
més de 100 establiments.

Finançament

• Ajuda de promoció i informació de productes de 
qualitat (FOGAIBA)

• Publicitat dels anunciants

• Vendes de l’agenda

Per a més informació: 

https://apaema.net/project/agenda-dagricultu-
ra-ecologica/ 

4
Dinamització

4.1 Agenda d’agricultura ecològica 2021
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Projecte que cerca la substitució progressiva del 
plàstic d’encoixinat convencional per plàstic biode-
gradable a les finques eco dels socis. Gràcies a l’acord 
amb Mallorca Preservation Foundation (MAPF) que 
cobreix part de la diferència de cost entre el plàstic 
convencional i el nou, des de 2019. El biofilm està fa-
bricat amb matèries primeres naturals compostables 
i es dissol a la terra en menys d’un any.

Equip tècnic: APAEMA

Actuacions i impactes generats durant 2020:

• Compra conjunta de 2.750 kg de biofilm biodegra-
dable, sense transgènics. 

• 14 finques eco d’horta s’han beneficiat de l’ajuda.

• S’han evitat 110 quilòmetres de plàstic tradicional.

• Augment significatiu respecte a la campanya de 
l’any passat on s’evitaren 60 quilòmetres de plàstic 
i la comanda fou de 1.533 kg de material biodegra-
dable. 

• La majoria de productors estan convençuts que no 
tornaran al plàstic convencional d’encoixinat. 

Finançament

Donació (Mallorca Preservation Fundation)

Per a més informació:

assessorament.apaema@gmail.com
https://apaema.net/project/campanya-de-plastic-bi-
odegradable/ 

4.2 Biofilm

Apaema | Memòria d’activitats 2020 | pàgina 28 Apaema | Memòria d’activitats 2020 | pàgina 29

mailto:assessorament.apaema@gmail.com
https://apaema.net/project/campanya-de-plastic-biodegradable/
https://apaema.net/project/campanya-de-plastic-biodegradable/


La Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació va 
treure a concurs, el juliol de 2020, la realització de la 
Diagnosi del sector agrari ecològic de les Illes Balears, 
amb l’objectiu de disposar de dades que permetin 
avaluar la situació de la Producció Agrària Ecològica, 
determinar el seu grau de maduresa i, a partir d’aquí, 
dibuixar estratègies de futur. APAEMA va guanyar el 
concurs amb una proposta tècnica en la qual parti-
ciparen les associacions de productors ecològics de 
Menorca, Eivissa i Formentera. Des de novembre fins 
a mitjans de 2021, s’entrevistaren tots els operadors 
ecològics i els resultats es presentaran públicament 
l’octubre de 2021.

Equip tècnic: Nofre Fullana i Tomeu Mesquida  

Altres entitats vinculades: APAEM i APAEEF

Actuacions i impactes generats durant 2020:

• Recollida i depuració de les dades disponibles: base 
de dades digital del CBPAE, d’uns 20.000 volants 
de circulació, sol·licitud als consells reguladors de 
denominacions d’origen, indicacions geogràfiques 
protegides, cooperatives de segon grau, escorxa-
dors, etc. per a l’obtenció de dades complementàri-
es, de volum de producte agrupat.

• Reunions de seguiment amb Direcció General 
d’Agricultura i les entitats participants.

• Preparació i creació de les enquestes amb una eina 
informàtica accessible.

• Primera fase del procés d’enquestes: enquestes 
online i reforç telefònic. 

Finançament

• Contracte amb la Conselleria d’Agricultura, Pesca i 
Alimentació.

Per a més informació: 

apaema@gmail.com 

4.3 Diagnosi del sector agrari ecològic de les Illes Balears
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El directori vol visibilitzar més i millor l’oferta que 
proveeix el conjunt del sector eco de Mallorca. In-
clou una informació que va més enllà de l’habitual, 
ja que aprofundeix en els mètodes de producció, les 
característiques diferencials de cada finca així com 
els mètodes de comercialització que ofereix cada 
productor/a o elaborador/a. El projecte neix a finals 
de 2020 i està allotjat a la web d’APAEMA.

Equip tècnic: Maria Antonia Aloy

Actuacions i impactes generats durant 2020:

• Hi ha 50 productors i productores amb fitxa com-
pletada, i s’espera que a poc a poc es vagin incorpo-
rant la resta de socis productors o elaboradors que 
així ho vulguin. El potencial són 280 fitxes.

• Mitjana de 300 cerques mensuals des de la seva 
presentació (abril).

• Major visibilitat de les persones que produeixen 
aliments de qualitat amb el segell d’agricultura eco-
lògica. Se suma al Directori del CBPAE i a la llista 
“On trobar aliments ecològics” de l’Agenda Ae.

Finançament

• Ajuda de promoció i informació de productes de 
qualitat (FOGAIBA).

• Ajut de promoció econòmica (Departament de 
Promoció Econòmica i Producte Local del Consell 
de Mallorca).

Per a més informació: 

promocio.apaema@gmail.com 
https://apaema.net/directori/ 

4.4 Directori de productors i elaboradors ecològics 
socis d’APAEMA
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Eco-llonja és un espai virtual, a mode de mercat ma-
jorista, que funciona com a punt de trobada exclusiu 
entre els nostres socis, productors i comercialitza-
dors. Es tracta d’un grup de WhatsApp en el qual es 
van publicant periòdicament els productes que cada 
un ofereix, ja sigui per considerar aquest espai una 
opció de comercialització habitual o per donar sorti-
da a excedents puntuals. 

Equip tècnic: Nofre Fullana

Actuacions i impactes generats durant 2020

• Ha donat cobertura a una quarantena de produc-
tors/es.

• Setmanalment s’ha oferit i també s’ha demandat 
producte ecològic local fresc (horta i fruita).

• Durant el confinament va ser quan va funcionar 
més, tant amb producte fresc com amb elaborat.

• Ha permès donar millor sortida a petites producci-
ons o excedents i complementar l’oferta dels qui ja 
comercialitzen.

• Ha servit per crear noves relacions comercials 
entre els mateixos productors però també entre els 
diversos actors de la cadena de comercialització del 
sector ecològic.

• Eco-Llonja també dóna cabuda als productors 
d’extensius, que en molts casos cerquen o oferei-
xen cereals i llegum per a sembra, consum animal o 
consum humà.

Per a més informació:

apaema@gmail.com 
https://apaema.net/project/eco-llonja-mercat-majo-
rista-eco-digital/ 

4.5 Eco-llonja
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“Garrovers eco en producció” neix la primavera de 
2020 per donar una opció directa i assequible a les 
finques sòcies, per tal d’empeltar els seus garrovers. 
La motivació d’aquest projecte és la manca d’empel-
tadors qualificats i l’oferta limitada de planter empel-
tat atesa la gran demanda dels darrers anys. L’objectiu 
és crear un banc de germoplasma ex-situ arreu de 
l’illa amb una variabilitat genètica tan extensa com 
sigui possible per poder empeltar les finques de pro-
ducció ecològica que ho desitgin.

Equip tècnic: Pere Sureda i Miquel Serra 

Actuacions i impactes generats durant 2020

• S’han habilitat garrovers donadors de material 
vegetal a 6 finques. 

• Obtenció de mudes de 4 varietats diferents arreu 
de Mallorca.

• Els bords envellits s’han podat per preparar-los 
per a l’empeltada de cara a la temporada 2021/22 o 
2022/2023.

• S’han empeltat 350 garrovers de 5 finques ecològi-
ques.

• Formació dels nostres tècnics en un cultiu que 
tendrà molta rellevància al futur

• Durant les visites s’han observat arbres molt enve-
llits que a més del servei d’empelt han de menester 
una poda prèvia. Per això s’ha decidit plantejar el 
projecte a més llarg termini.

Finançament:

• Mallorca Preservation Foundation aporta finança-
ment per localitzar i disposar de material vegetal 
adequat (mudes).

• Finques receptores del servei.

Per a més informació: 

cursos.apaema@gmail.com
assessorament.apaema@gmail.com 
https://apaema.net/project/garrovers-eco-en-pro-
duccio/ 

4.6 Garrovers eco en producció
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L’any 2014 va néixer la comissió d’apicultura ecolò-
gica o més anomenada Grup d’apicultura ecològica 
d’APAEMA perseguint agrupar, dinamitzar i ajudar 
als apicultors/es que fan un maneig ecològic de les 
seves caseres, fomentar i consolidar aquest tipus 
d’apicultura. A poc a poc, foren molts els aficionats a 
aquesta ramaderia els que s’acostaren i ja podem par-
lar de la comissió més activa de l’associació, la qual 
ha generat sinergies interessants i ha contribuït al 
reimpuls de l’activitat apícola a l’illa. Compta amb un 
grup de whatsapp i un mailing. Per poder formar-hi 
part, és imprescindible la signatura de les Bases del 
grup. 

Equip tècnic: Nofre Fullana

Actuacions i impactes generats durant 2020:

• Compra conjunta de cera eco, dos tractaments per 
varroa i alimentació bio per al manteniment de les 
caseres durant l’estiu. 

• S’ofereix, per segon any consecutiu, l’assegurança 
apícola col·lectiva a través d’Arç Coop, la sala d’ex-
tracció de mel (S’Obrador).

• Assessorament continuat del manescal apícola 
propi, Rafa Blanc.

• Organització de diferents cursos específics d’api-
cultura. 

• Organització de la IX Jornada tècnica d’apicultura 
ecològica de les Illes Balears.

• S’han realitzat una dotzena de denúncies de fraus 
detectats en la venda de mel davant IQUA. En 
aquest sentit, s’ha posat en marxa la campanya 
“Arruix pirates de la mel”. 

• A finals de 2020, 84 persones formaven part del 
Grup d’apicultura eco.

Per a més informació:

apaema@gmail.com 
https://apaema.net/project/grup-dapicultura-eco/ 

4.7 Grup d’apicultura ecològica

IX Jornada tècnica d’apicultura 
ecològica de les Illes Balears

Dissabte dia 18 de juliol es va celebrar a l’Auditori 
de Porreres, amb totes les mesures de seguretat 
pertinents, la novena edició de la jornada de 
referència de l’apicultura eco a la nostra comunitat. 
En aquesta ocasió, el tema de la jornada fou el control 
d’etiquetatge i de la qualitat de la mel, ponències a 
càrrec d’Eva Contestí de l’IQUA. També van intervenir 
explicant les seves experiències Gori Lladó, Martí 
Mascaró, Mel Vici i Tomeu Gual. 

Per a més informació: https://apaema.net/project/
jornada-apicultura/ 

ARRUIX

MELDE 
LA

LA MEL DE MALLORCA, QUE SIGUI DE MALLORCA

www.apaema
.net

PIRATES
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Des de l’any 2013 duim a terme l’acompanyament 
tècnic i accions de promoció i formació en agricultu-
ra ecològica d’usuaris d’horts urbans i horts socials. 
Donada la situació d’emergència social i climàtica 
actual, entenem aquests espais com eines de trans-
formació imprescindibles, pel seu valor productiu, 
educatiu, terapèutic i ambiental. Al 2020 hem inter-
vingut a 6 horts socials: Petra, Manacor, Portocristo, 
Cala Millor, Artà, C. Sant Pere i Capdepera. 

Per als ajuntaments, els serveis que oferim en horts 
socials són:

• Servei de seguiment i suport tècnic als usuaris 

• Servei de creació de projecte

• Servei de gestió integral de projecte 

• Servei de formació d’usuaris

• Servei de dinamització i facilitació d’usuaris

Equip tècnic: Tomeu Perelló

Actuacions i impactes generats durant 2020:
 
• Suport tècnic agroecològic als usuaris. 

• Suport i assessorament de projectes d’horts als 
ajuntaments impulsors.

• Creació d’estructures organitzatives i coordinació 
des de la interculturalitat a través de comissions de 
treball mixtes, per tal d’enfortir aquestes comuni-
tats.

• Assessorament en infraestructures i equipament. 
Estudi i gestió de recursos naturals.

• Hem implementat amb èxit el compostatge com 
a eina imprescindible per la gestió dels residus i la 
millora de la fertilitat del sòl.

• S’han beneficiat 66 usuaris.

• S’han fet un total de 63 visites presencials, durant 
l’any.

Finançament

• Serveis prestats als ajuntaments.

• Ajuda de promoció i informació de productes de 
qualitat (FOGAIBA)

Per a més informació:

horts.apaema@gmail.com 
https://apaema.net/project/horts-urbans/ 

4.8 Horts socials
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Durant els darrers mesos de l’any, es va desenvolupar 
aquest projecte per tal d’implementar el compostatge 
comunitari als horts socials on intervenim i així nor-
malitzar les tasques de gestió de compost i la fertilit-
zació orgànica de sòls. El projecte s’ha desenvolupat 
als horts de Petra, Colònia de Sant Pere i Cala Millor.

Equip tècnic: Tomeu Perelló

Actuacions i impactes generats durant 2020:

• Instal·lació de les unitats de compostatge fetes a 
partir de materials reciclats (palets).

• Tractament de restes vegetals: triturat mecànic de 
les restes de cultius empleat com a estructurant 
per mesclar amb la fracció orgànica domèstica 
per a millorar el sòl de les parcel·les i augmentar la 
productivitat. 

• Neteja de la zona de recepció del material vegetal: 
per tal de prevenir l’entrada d’objectes perillosos 
dins la biotrituradora, millorant també la preven-
ció de riscos de caiguda dels participants.

• Formació dels usuaris. Els participants van adqui-
rir, mitjançant cursos pràctics i teòrics, els coneixe-
ments per transformar les restes orgàniques amb 
compost.

• Seguiment de les composteres. Presa de mesures: 
temperatura, humitat i olor. Volteig.

• Visites educatives d’alumnes de centres escolars 
pròxims.

• Implantar el compostatge comunitari a aquests 
horts suposa un enriquiment vivencial i formatiu 
per als usuaris. L’experiència ha reforçat els lligams 
socials que es donen dins l’hort i els assistents als 
cursos estan assolint la funció de transmissors dels 
seus coneixements als nous participants.

• S’ha ampliat i millorat l’equipament de l’hort. 
Millora de la qualitat nutricional del compost que 
hi havia amb la incorporació de la fracció orgànica 
domèstica.  

Finançament

• Ajut per a accions d’educació ambiental (Conse-
lleria de Medi ambient i Territori)

Per a més informació: 

horts.apaema@gmail.com 
https://apaema.net/project/horts-urbans/ 

4.9 Implementació del compostatge comunitari als horts socials
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Projecte de promoció que vol posar en valor la carn 
de me ecològic local, identificant-la, fent-la present 
a més establiments de venda i aconseguint un millor 
preu per a les finques d’origen. S’inicià l’any 2015 
a petició d’un grup de ramaders i en pocs mesos 
va aconseguir un acord comercial amb la cadena 
GARDEN Hotels. El projecte comença a l’escorxa-
dor, quan un tècnic s’encarrega de marcar amb un 
segell de tinta alimentària aquelles canals que es 
consideren de més qualitat, i descarta les altres, que 
surten com a convencionals. ME ecològic de Mallor-
ca no comercialitza; dóna suport en la visibilització 
d’aquesta carn, dels ramaders/es que hi ha darrera 
i de les iniciatives de comercialització que hi ha a 
l’illa. El projecte ha contribuït a multiplicar per 5 les 
vendes de carn de xot ecològic.

Equip tècnic: Nofre Fullana (coordinador) i Tomeu 
Mesquida (comunicació)

Actuacions i impactes generats durant 2020:

• Manteniment de xarxes socials i web. Edició de 
fotos i cartells promocionals per a difusió.

• Promoció i comunicació durant les campanyes 
especials de Pasqua i Nadal.

• S’han imprès 2.000 adhesius per a la carn de me en-
vasada i per a les caixes que s’empren per repartir 
la seva carn.

• Es marcaren amb el segell aproximadament 1.000 
canals que surten de prop de 40 ramaders i rama-
deres.

• La campanya de Pasqua, coincidint amb el confina-
ment, va repercutir en un increment de les vendes 
de me ecològic de fins a un 800% respecte d’una 
campanya normal.

Finançament:

• Ajuda de promoció i informació de productes de 
qualitat (FOGAIBA)

Per a més informació:

apaema@gmail.com 
meecologic@gmail.com 
https://www.meecologic.com/ 

 https://www.facebook.com/meecologic 

 https://www.instagram.com/meecologic/?hl=es 

 https://www.youtube.com/channel/UCaPkGe-

gkuniEXpY5CtRCa5A 

4.10 Me ecològic de Mallorca
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El Mercat ecològic de Palma és un espai consolidat 
de venda directa, exclusivament de producte ecolò-
gic local i, de fet, és el darrer mercat pagès que queda 
a les Illes Balears. Es posà en marxa al setembre de 
2010 i s’hi garanteix que un 80% dels productes que 
allà s’hi troben són producció pròpia del pagès/a. 
APAEMA s’encarrega de la coordinació del mercat, 
de fer de pont entre placers i ajuntament, d’organit-
zar la comissió del mercat i l’assemblea de placers, de 
la promoció de l’espai i de la seva comunicació. En 
definitiva, vetllam pel seu bon funcionament com a 
mercat ecològic referent. 

Equip tècnic: Pere Sureda (coordinació) i Tomeu 
Mesquida (comunicació)

Altres entitats vinculades: Ajuntament de Palma, 
associació Lligams i Associació de Varietats Locals.

Actuacions i impactes generats durant el 2020

• Celebració dels 10 anys de mercat.

• Impressió de bosses de tela commemoratives per 
regalar als clients més habituals.

• Canvi d’estratègia comunicativa. Edició de 10 víde-
os promocionals, un per a cada placer.

• Compra conjunta de bosses promocionals del mer-
cat.

• 12 socis/es s’han beneficiat directament del projec-
te durant 2020, ja que en formen o han format part 
com a placers.

• El GOB Mallorca va atorgar-li el premi Alzina al 
Mercat.

Finançament

• Ajuda de promoció i informació de productes de 
qualitat (FOGAIBA)

• Quotes mensuals dels placers.

Per a més informació:

mercat.apaema@gmail.com 
www.mercatecodepalma.org 

 @mercatecodepalma

 mercatecodepalma 

 https://www.youtube.com/channel/UCsZdIe-

U6aJEAHJNYA07ou2Q 

4.11 Mercat ecològic de Palma
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Projecte pilot iniciat l’any 2018 per crear nous pro-
ductes transformats vegetals a partir de producte 
fresc local, ecològic i de varietats locals. L’objectiu era 
fer proves a petita escala d’elaborats nous que po-
guessin ajudar a donar una millor sortida a productes 
peribles o a excedents de producció al conjunt del 
sector ecològic. Els resultats del projecte pilot són 
públics i es van publicant a la web del projecte.

Equip tècnic: Marta Terrassa

Altres entitats involucrades: Grup Fruits Secs, 
GOB Mallorca i Pagesos Ecològics de Mallorca S. 
Coop. 

Actuacions i impactes generats 2020:

• S’han fet proves amb les varietats locals de cigró 
mallorquí i llentia grossa. A part de la conserva 
cuita, s’han fet diverses proves a partir d’aquesta 
elaboració, com per exemple diversos hummus. 
S’ha estabilitzat la recepta dels llegums cuits, fet el 
càlcul de costos de producció, i la prova de treure a 
mercat el producte  (Sa Teulera i mercat Eco). 

• 7 proves de productes deshidratats. S’ha treballat en 
estabilitzar envàs i allargar la vida útil, calcular els 
costos de producció i treure a mercat (Sa Teulera). 

• 6 noves receptes de salses i cremes. S’han fet les fit-
xes de producció, la viabilitat de producció, l’anàlisi 
nutricional i microbiològic i l’alta CBPAE. 

• Estudis de sucs i smoothies: després d’un seguit de 
proves no veim la possibilitat de fer sucs frescos, 
per la immediatesa de consum que requereixen. 
S’ha apostat per sucs pasteuritzats que garanteixin 
una vida útil més llarga. 3 receptes en fase d’estudi.

• Per a productes de quarta gamma, s’han fet proves 
amb menjadors socials. La Covid-19 no ha permès 
fer proves amb hotels i restaurants com estava 
previst.

• S’han fet 3 tasts comparatius de les nostres recep-
tes i s’ha estat comparant amb altres productes 
similars que es troben actualment en el mercat, 
recollint les opinions dels consumidors. 

Finançament

• Ajuda per al desenvolupament de projectes pilots, 
convocatòria 2016 (FOGAIBA). 

Per a més informació: 

obrador.apaema@gmail.com 
https://apaema.net/project/elaborats-innovadors/

4.12 Pilot “Elaborats i quarta gamma en producció eco” 
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Durant la primera meitat del 2020, posàrem en marxa 
un nou projecte pilot que té l’objectiu d’introduir nous 
mètodes en producció d’horta ecològica: la coordina-
ció i planificació dels cultius entre un grup de finques 
productores, per així poder abastir grans consumidors 
i mantenir millor el mercat hortícola eco durant l’any. 
S’emprarà un software per a aquestes tasques. A més, 
se cerca incrementar l’eficiència en consum de recur-
sos (aigua i energia) a finca, magatzem i distribució.

Equip tècnic: Pedro Osuna (coordinador de pro-
ductors i de cultius), Borja Camí (tècnic responsable 
de la planificació dels cultius) i Jeroni Pou (suport 
logístic).

Altres entitats involucrades: Pagesos Ecològics de 
Mallorca S.Coop. i Ateneu Pere Mascaró. 

Actuacions impactes generats durant el 2020:

• Ja s’ha fet feina amb l’aplicació d’un software de 
planificació de cultius adaptat a la producció eco-
lògica en el context de Mallorca, emprant varietats 
locals i varietats comercials.

• S’han iniciat experiències pilot de noves varietats 
d’horta, a les finques, amb poca o nul·la presència 
als mercats. És el cas de la carabassa Potimarron.

• S’ha fet una diagnosi de cada finca pel que fa a 
consum d’aigua i d’energia durant la producció, 
conservació temporal a magatzem i posterior 
distribució, diferenciant entre gestió individual i 
gestió col·lectiva.

• Supervisió i control de qualitat per part dels tèc-
nics a peu de finca i a magatzem.

• Els 12 productors involucrats pertanyen a la secció 
d’horta de Pagesos Ecològics de Mallorca S. Coop.

• En mig any de projecte, s’han aconseguit acords 
comercials amb grans consumidors i amb prou an-
telació, fet que els ha permès planificar els cultius. 
Abasteixen el supermercat cooperatiu Terranostra, 
les escoletes municipals de Palma i menjadors so-
cials (amb suport de Mallorca Preservation Foun-
dation).

Per a més informació:

apaema@gmail.com
horta.pem@gmail.com
https://apaema.net/project/nous-metodes-en-pro-
duccio-ecologica/ 

4.13 Pilot “Nous mètodes i noves tecnologies 
en producció d’horta ecològica”
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Tipus de soci      Nombre de socis
Productor     129
Productor, Elaborador    21
Tècnic      20
Productor, Comercialitzador   18
Productor, Elaborador, Comercialitzador  18
Elaborador     10
Comercialitzador     4
Productor, Tècnic    4
Elaborador, Comercialitzador   3
Fabricant d’insums    2
Jardiner      1
Productor, Elaborador, Comercialitzador, Tècnic 1
Productor, Fabricant d’insums   1
TOTAL      232

Tipus      Nombre productors
Fruits secs (ametla i/o garrova) 87
Carn 69
Horta 47
Oli 34
Fruita 31
Mel 29
Cereals i/o llegums 27
Vi 20
Raïm 13
Bales, garbes d’avena 10
Oliva 9
Aromàtiques i/o medicinals 8
Elaborats i conserves 8
Farines 6
Sal i/o condiments 6
Pa i/o rebosteria 5
Lactis 4
Embotits 4
Ous 3
Llavors i planters 3
Insums agraris 3
Càtering, restaurants 2

Tipus      Nombre socis
Representació sector 261 
eco i militància 
Formació 153
Canal informatiu 138
Assessorament tècnic 108
Xarxa 95
Projectes 57
Altres serveis 23

Durant el confinament, la junta d’APAEMA va deci-
dir posar en marxa una enquesta per identificar mi-
llor el perfil dels socis que tenim i, així, poder ajustar 
millor els serveis que prestam, les línies estratègiques 
a seguir, així com determinar el grau d’autoconeixe-
ment, les peticions i/o suggeriments de canvi, entre 
d’altres. A més, la representativitat de l’entitat, darre-
rament, s’havia posat en dubte, i créiem que disposar 
de dades ens permetria fer-hi front.

Equip tècnic: APAEMA

Actuacions i impactes generats durant 2020:

• L’enquesta constava de 23 preguntes de diferent 
temàtica i tenia la intenció de conèixer el perfil del 
soci, la seva vinculació amb el món agrari i, en el 
cas dels socis productors i elaboradors, saber-ne 
quins cultius o elaboracions predominaven, els ca-
nals de comercialització utilitats i quin moviment 
econòmic generaven.

• Es va realitzar majoritàriament per telèfon (312) 
i algunes es van recollir de forma telemàtica (41), 
durant els mesos de maig, juny, juliol i agost.

• En total van respondre un 78,6% dels socis, cosa 
que va permetre tenir resultats significatius esta-
dísticament.

• Les enquestes recolliren 116 comentaris, suggeri-
ments i propostes que van ser tractades tant a les 
reunions d’equip tècnic, de junta i així com durant 
l’assemblea de socis.

Per a més informació:

https://apaema.net/agricultura/resultats-de-len-
questa-als-socis-dapaema/

4.14 Sondeig als socis

16-30 1,94%
31-45 33,56%
46-60 43,57%
61-75 19,05%
76-90 1,89%

Manco de 50.000 €  133
Entre 50.000 i 100.000 €  13
Entre 100.000 i 500.000 € 2
Més de 500.000 €  5

No    14%
No és titular, però té  22% 
vinculació amb algún 
(familiar, laboral, voluntari)
Si    64%

No professional 176
A temps parcial, complementat 24 
amb altres feines
Professional 168
A temps complet 118
A temps parcial, complementat 50 
amb altres feines

2+33+44+19+2B 14+22+64B
Rangs d’edat

Què és?

Productes que comercialitzen

Tipus de dedicació al sector 
agrari ecològic

Rang de facturació anual aproximat

Motiu pel qual és soci/a d’APAEMA

Nota mitjana que posen a l’associació

Titular d’explotació

24

50

118

176

90,2%

168
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Durant el 2019, la cooperativa Fruits Secs i APAEMA, 
donat l’interès per part dels seus socis en el projecte 
pilot “Elaborats i quarta gamma en producció eco“, 
arribaren a un acord per convertir una cuina indus-
trial en un obrador compartit, un espai de creació 
compartida per a petites produccions fora de l’horari 
en què es desenvolupava el projecte abans esmentat. 
Aquest espai i el servei que s’hi presta pot ser útil a 
tot aquell productor/a soci d’alguna d’aquestes dues 
entitats que estigui pensant en elaborar transformats 
vegetals per defensar millor els seus productes.

Altres entitats vinculades: Grup Fruits Secs, Fun-
dació Carasso i Mallorca Preservation Fundation.

Equip tècnic: Eva Pérez

Actuacions i impactes generats durant 2020:

• Ampliació i estabilitat del servei de maquila. 

• Elaboració del llistat de referències disponibles: 54 
referències diferents entre confitures, salses, deshi-
dratats, llegums, sucs i cremes. 

• Hem transformat producte d’una quinzena de 
socis productors.

• Càlcul de costos i millorar processos d’elaboració. 

• Alta de productes al registre sanitari en funció de 
la demanda de nous elaborats per part dels socis.

• Assessorament tècnic a socis/es sobre requeri-
ments sanitaris, etiquetatge, CBPAE, etc. per a 
elaborats concrets.

• Gestió de lloguer de la sala d’extracció de mel: alta 
CBPAE, assessorament registre sanitari i etiquetat-
ge, lloguer maquinària conjunta, etc

Finançament:

• Ajuda per a obradors compartits (Fundació Carasso)

• Donació (Mallorca Preservation Fundation)

Per a més informació:

obrador.apaema@gmail.com 
https://apaema.net/project/sobrador
https://www.youtube.com/watch?v=StWS-
XFwPw4c&ab_channel=APAEMAagricultu-
raecol%C3%B2gi
      

4.15 S’Obrador, espai col·lectiu de conserves i elaborats 
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C om s’ha comentat a la introducció d’aquesta 
memòria, el 2020 ha estat un any que ens ha 
exigit un esforç com a entitat. La feina feta 

durant l’any i la necessitat d’estar a l’altura de les cir-
cumstàncies i demandes dels socis i del sector ens ha 
fet plantejar quins són els reptes de futur de l’entitat. 
Aquesta feina de mirar a futur ens ha dut inevita-
blement a mirar enrere. Per això hem volgut recollir 
aquí quins aprenentatges ha obtingut l’associació de 
tota la feina feta aquest any, que ho ha fet trontollar 
tot, i tancar així aquest document.

• Mallorca és un territori molt fràgil des del punt 
de vista agroalimentari. El temporal Glòria i la pan-
dèmia de la Covid-19 ens han demostrat que cal 
revertir la situació i apostar per un model que vagi 
més enllà de la Seguretat alimentària: la Sobirania 
alimentària.

• Els elaboradors ecològics han vist reduïdes subs-
tancialment les seves vendes a causa del tancament 
de restaurants i hotels. Això ha suposat un risc 
per a la supervivència de la seva activitat. S’han de 
trobar nous canals i noves fórmules de comercia-
lització.

• Hi ha propostes aparentment senzilles que aca-
ben donant bons resultats, com ha estat el cas 
d’Eco-llonja, del Biofilm o de “Garrovers eco en 
producció”. La intercooperació és clau dins d’un 
sector configurat amb petits productors/es en mo-
ments de crisi, però també en el dia a dia.

• La promoció ha estat clau durant el 2020, ja que 
el sector agrari ha tengut una visibilitat com mai 
abans havia tengut als mitjans i, darrerament, a les 
xarxes socials. Cal destacar aquelles publicacions 
que han servit per obrir debats que consideram in-
dispensables, com la publicació del temporal Glòria 
que denunciava la dependència alimentària de la 
nostra illa.

• El sector ecològic de Mallorca es troba en un 
moment d’inpàs. S’està donant un bot d’escala en 
la professionalització de la producció d’horta i 
fruita. L’assessorament, la formació, la promoció i el 
pilot “Nous mètodes i noves tecnologies” hi tenen 
un paper clau.

• El Mercat ecològic de Palma ha celebrat els 10 
anys amb bon estat de salut però és un espai que 
s’ha de cuidar per tot el que representa. No en tro-
barem d’altre a les Balears ni bona part de l’estat.

• La persecució del frau per la venda de mel no 
mallorquina que hem iniciat aquest any ha ten-
gut els seus impactes positius. La millor manera 
de defensar la mel de Mallorca és anar construint 
sector apícola, i millor si creix sota el paraigües del 
maneig ecològic. 

• Existeix un acaparament perillós, per part de 
l’agroindústria i del sector convencional, de termes 
que fins ara havien estat pilars de l’agricultura 
ecològica i l’agroecologia. Paraules com sostenible, 
natural, verd, etc. estan perdent el seu significat. 
Caldrà fer feina en aquest sentit.

• L’adaptació a la pandèmia ens ha dut a oferir 
cursos en format virtual. Tot i que no substituirà 
els cursos pràctics, aquesta opció formarà part de 
la nostra oferta habitual per les possibilitats que 
ofereix.

• Hem notat un retorn a foravila de gent jove i de 
mitjana edat que cerquen posar en marxa un pro-
jecte productiu. Durant el 2020 hem donat resposta 
a molta gent amb assessorament, formació i amb 
altres serveis específics.

• A S’Obrador, la utilització de maquinària semi-in-
dustrial ens ha causat bastants problemes. La mà 
d’obra del procés productiu i l’etiquetatge dels 
productes també han requerit d’un treball d’inves-
tigació per poder simplificar el temps de dedicació, 
reduir costos i donar millor servei als productors/es.

• Tot i que Europa ha deixat clar amb la publicació 
de les estratègies de Biodiversitat i sobretot amb 
la “De la granja a la taula” que l’ecològica és l’acti-
vitat agrària del futur, a nivell autonòmic encara 
s’ha de lluitar molt dins les reunions i meses de 
debat de polítiques públiques dins l’administració. 
En aquest sentit, els socis d’APAEMA confien amb 
l’entitat per defensar el sector, tal com demostren 
els resultats del sondeig realitzat.

• Pel que fa als horts socials, l’acompanyament del 
grup i dels usuaris sovint passa per damunt de la 
gestió més tècnica, de maneig de cultiu. Són horts 
però sobretot són socials. Petites accions comu-
nitàries com la implementació del compostatge 
permeten millorar les relacions mentre es formen 
els usuaris.

5
Aprenentatges 

assolits
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