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É s un plaer presentar-vos la memòria de les 
principals actuacions que s’han duit a terme 
des de la nostra associació durant l’any 2021. 

Un document per deixar constància de la feina 
feta i dels serveis prestats perquè, per una banda, la 
producció ecològica i l’agroecologia continuï expan-
dint-se al nostre territori, i, per l’altra, per facilitar 
el dia a dia dels socis i dignificar la seva professió 
a fora vila. No dubteu que aquests són els nostres 
principals objectius, els quals no hem perdut de vista 
durant aquest darrer any.

Si el 2020 va ser l’any que va canviar les nostres vides, 
el 2021 ha estat com una pròrroga d’aquell, un any 
també complex en molts sentits. Famílies pageses, 
petits comerços i empreses han patit les conseqüèn-
cies d’una pandèmia que encara no ens va permetre 
retrobar-mos com ens agradaria. En el nostre àmbit, 
va impedir la celebració de la Diada d’agricultura eco-
lògica en format presencial, encara que vam desco-
brir que el format en línia té cert joc. Molts dels cur-
sos que hem realitzat s’han seguit fent amb mitjans 
electrònics perquè pareix que és una fórmula que 
ha vengut per quedar-se, o així ens ho heu demanat. 
Ja sabeu que la formació i l’assessorament són dos 
pilars en la nostra tasca, i mostra d’això són els prop 
de 50 cursos realitzats, destacant el curs de ramaderia 
holística que férem a la tardor passada.

Els projectes “Mallorca al plat” i “Elaborats i quarta 
en gamma en producció eco” han estat protagonistes 
de l’any 21 i podreu analitzar-ne el detall a les pàgines 
que continuen. El primer, perquè ha estat un pilot 
per comprovar que els menús escolars poden incor-
porar un 50% d’aliments eco locals sense necessitat 
de canviar el preu d’aquest. El segon, perquè ha 
acabat després de tres anys que han donat per a molt: 
desenes de noves receptes i proves que han permès 
que S’Obrador nasqués amb una bona base de conei-
xements i experiència. 

No obstant això, la Diagnosi de la producció agrària 
ecològica de les Illes Balears ha estat, per ventura, la 
feina més important que s’ha desenvolupat aquest 
any passat. Era una anàlisi reclamada de feia estona i 

crec que s’han complert les expectatives al respecte. 
Ara, disposam d’un document de referència, amb 
moltes dades i estadístiques que ens permeten en-
tendre millor el moment en el qual es troba el nostre 
sector i a partir del qual poder afinar les polítiques 
i actuacions que facem els actors implicats. Tots els 
resultats els podeu trobar a la memòria i al resum, 
publicats en paper i en format digital.

Durant el 2021 hem iniciat un nou repte, el més 
ambiciós amb el qual s’ha embarcat l’associació fins 
al moment: l’adquisició d’una finca pròpia i la sol·li-
citud d’una ajuda per aixecar un centre logístic, de 
transformació, de referència, a manera de hub. A la 
darrera assemblea general de l’any, celebrada dia 17 de 
desembre, es va acordar tirar endavant aquest projec-
te a través de la implicació dels socis via préstecs i/o 
avals personals. El suport mostrat en aquesta concor-
reguda assemblea va esdevenir energia insuflada, tant 
per a l’equip tècnic com per a la junta, per aconseguir 
aquestes aspiracions. Si tot va bé, es tractarà, sens 
dubte, d’una infraestructura que suposarà un bot 
d’escala en l’articulació i impuls definitiu del sector 
eco. 

Per acabar, donar les gràcies a totes les persones i 
entitats que formau part d’APAEMA i que, amb les 
vostres demandes, idees i també temps de participa-
ció en projectes i espais de decisió, ajudau a fer gran 
l’entitat i el mateix sector. Tancam l’any amb més de 
500 socis i això no fa més que corroborar que anam 
per bon camí.

Miquel Coll, president d’APAEMA

1
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 que 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 2021, l’entitat comptava amb 501 socis, el que suposa un increment net de 39 socis 
respecte a l’any anterior.
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A la darrera assemblea general, celebrada dia 17 de 
desembre de 2021 per via telemàtica, s’aprovaren els 
següents acords:

• Comprar una finca rústica amb fons propis amb 
l’ajuda de préstecs personals dels socis per valor de 
150.000 €.

• Sol·licitar una ajuda per crear un centre logístic, 
de transformació i de referència per al sector eco a 
Mallorca, amb una inversió superior a 1,5 milions 
d’euros. 

• Modificar els estatuts. Afegir als objectius de l’en-
titat “L’exercici de l’activitat agrària, de l’activitat 
de transformació i qualsevol altra activitat agrà-
ria complementària que es consideri”. 

• Treballar en una proposta d’increment de les 
quotes de soci per a la pròxima assemblea.

• Iniciar els tràmits per a la declaració d’entitat 
d’interès públic.

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

L’equip tècnic
L’any 2021 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 i mercats ecològics. (TP)
Marta Terrassa, responsable de S’Obrador. (TC)
Andreu Vila, tècnic de l’ADV, a la secció d’olivar i vinya. (TC)
Tomeu Mesquida, responsable de comunicació. (TC)
Tomeu Perelló, responsable d’horts socials. (TC)
Maria Antònia Aloy, responsable de promoció i Agenda Ae. (TC)
Bea Pérez, suport en el procés d’elaboració a S’Obrador. (TP)
Laus Fullana, responsable d’horts escolars i tallers (TP)
Magdalena Adrover, tècnic manescal en ramaderia ecològica (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 
Horts escolars   hortseducatius.apema@gmail.com 
Manescal   manescal.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)
▶ 5.404 seguidors totals a Facebook (+708)
▶ 1.424 a Twitter (+450)
▶ 2.473 a Instagram (+1.319)
▶ 2.227 correus al mailing (socis + cursos) (+303)

mailto:apaema@gmail.com
mailto:gestio.apaema@gmail.com
mailto:comunicacio.apaema@gmail.com
mailto:promocio.apaema@gmail.com
mailto:assessorament.apaema@gmail.com
mailto:cursos.apaema@gmail.com
mailto:agenda.apaema@gmail.com
mailto:obrador.apaema@gmail.com
mailto:horts.apaema@gmail.com
mailto:mercat.apaema@gmail.com
mailto:hortseducatius.apema%40gmail.com?subject=
mailto:manescal.apaema%40gmail.com?subject=
http://www.apaema.net
https://www.facebook.com/apaema.mallorca
https://www.instagram.com/apaema.mallorca/
https://www.youtube.com/user/APAEMA
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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 2021 amb un ba-
lanç positiu de 54.855,94 €. Els ingressos 
han assolit els 581.885,04 €, mentre que les 

despeses foren 527.029,10 €. Al tancament de l’any, 
l’entitat compta amb un deute de 168.524,37 €, entre 
una pòlissa de crèdit amb Caixa Colonya i diferents 
préstecs personals de socis, que s’aniran retornant al 
llarg dels pròxims anys. Disposar d’aquests doblers 
prestats ha estat indispensable per mantenir un flux 
de tresoreria normal i poder desenvolupar impor-
tants projectes que estan adherits a ajudes, les quals 
es cobren amb un any i mig de demora. Ha estat 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 pú-
bliques i/o privades que rep per desplegar projectes 
concrets, i de vendes de material i compres conjun-
tes. El gran gruix més important d’ingressos de l’en-
titat prové, sobretot, d’ajuts públics de convocatòries 
obertes amb concurrència competitiva. 

Despeses: Les principals despeses de l’entitat són els 
sous, que suposen el 46% del total, la contractació de 
serveis externs (45%), seguit de la compra de materi-
als (7%).

Ingressos Despeses Balanç

Estructura interna de l’associació  26.415,54 €  35.902,83 € -   9.487,29 €

Assessorament i ADV  47.964,15 €  43.986,09 €  3.978,06 €

Formació  71.881,63 €  54.637,32 €    17.244,31 €

Promoció    171.660,78 €    168.700,05 €  2.960,73 €

S’Obrador  49.462,64 €  85.501,13 € - 36.038,49 € 

Altres projectes    186.454,23 €    119.697,13 €    66.757,10 €

Vendes de material  28.046,07 €  18.604,55 €  9.441,52 €

Total    581.885,04 €    527.029,10 €    54.855,94 € 

https://www.mallorcarural.cat/
https://www.agroecologia.net/
https://www.ictib.net/
https://www.mercadosocial.net/balears
https://web.conselldemallorca.cat/paisatge
https://intervegas.org/
https://www.lavidaalcentre.org/
https://www.varietatslocals.org/
https://arc.coop/
https://arc.coop/
https://arc.coop/
https://colonya.com/
https://www.coop57.coop/
https://somconnexio.coop/
http://baumacoop.net/
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Les ajudes públiques o privades de les quals hem disposat durant el 2021 han estat:

Nom de l'ajuda Entitat que convoca Import 2021 Projectes o accions

Ajuda de promoció 
i informació

FOGAIBA 62.650,00 €

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

Ajuda cadenes curtes FOGAIBA 14.951,79 €
Activitats de promoció de cinc empreses 
agroalimentàries sòcies d’APAEMA. Fires 
estatals i internacionals.

Ajuda de formació FOGAIBA 50.000,00 € La majoria de cursos que realitza 
l’associació.

Ajuda per a projectes pilot FOGAIBA 69.944,20 € Projecte “Elaborats i quarta gamma en 
producció eco”

Ajuda per a projecte pilot FOGAIBA 41.297,16 €
Projecte “Nous mètodes i noves 
tecnologies en producció d’horta 
ecològica”

Ajuda apícola (PNA) FOGAIBA 5.637,64 €

Compres conjuntes de material apícola: 
cera eco, tractaments anti-varroa, 
alimentació eco. Contractació del 
manescal apícola.

Ajuda d'ADV FOGAIBA 30.000,00 €

Servei d’assessorament tècnic 
professional. 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 de Medi 
Ambient i Territori

3.736,80 € Projecte “L’hort escolar com a eina 
educativa”.

Ajuda d’estalvi ètic Caixa Colonya 3.000,00 € Instal·lació de pany electrònic a 
S’Obrador, entre d’altres.

Ajuda per compra 
de biofilm

Mallorca Preserva-
tion Foundation

2.000,00 € Compra conjunta de
biofilm d’encoixinat. 

Ajuda cicle formatiu 
agricultura regenerativa

Mallorca Preserva-
tion Foundation

18.000,00 € Organització del cicle formatiu durant els 
mesos d’octubre - novembre de 2021

TOTAL 301.217,59 € 
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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 (5).
• Comunicat demanant una moratòria de parcs fotovoltaics en sòl rústic i la planificació territorial i energèti-

ca urgent de les instal·lacions de renovables.
• Comunicat sobre l’alerta sanitària per la detecció d’òxid d’etilè en goma de garroví importada.
• Comunicat: Posar en valor la qualitat de la carn de ramaderia extensiva.
• Signatura de la carta oberta per una altra PAC amb major ambició socioambiental per als reptes actuals 

(#PorOtraPAC).
• Participació en la redacció d’una carta de peticions des del sector apícola balear a la Conselleria d’Agricultu-

ra, Pesca i Alimentació.

Impactes als mitjans:

• 15 entrevistes a ràdios i televisió. 
• 2 aparicions en premsa escrita mensuals, de mitjana (24 anuals). 
• Notes de premsa amb 5 impactes a premsa de mitjana.

Al·legacions, aportacions i peticions a:

• Aportacions i seguiment de la nova PAC.
• Al·legacions al Pla d’Acció per al desenvolupament de l’agricultura ecològica (UE)
• Al·legacions al projecte de Decret regulador del Registre balear de petjada de carboni. 
• Al·legacions al Pla estratègic nacional de la PAC. 
• Al·legacions al Pla de reestructuració del sector dels fruits secs.
• Seguiment del Pla de Desenvolupament Rural (PDR) 2014-2021.
• Participació activa a les meses sectorials del vi, de l’oli, dels fruits secs, producte local, dels cereals i de l’agri-

cultura ecològica.
• Participació en la mesa extraordinària de sequera.

Signatura de convenis

• Renovació del conveni entre el GOB Mallorca i APAEMA per a l’aprofitament agrari de la finca de La Trapa.

3
Què feim. 

Línies d’acció.

3.1 Representació i incidència política

https://apaema.net/agricultura/els-pagesos-ecologics-demanen-que-les-seves-finques-siguin-projectes-dabsorcio-de-co%e2%82%82/
https://apaema.net/agricultura/els-pagesos-ecologics-demanam-que-la-nova-pac-fomenti-lagroecologia-i-reconegui-la-insularitat/
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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. 
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 a l’oficina és 
gratuït, a no ser que requereixi una dedicació dilata-
da, per la qual cosa ja es proposa un pressupost. Cada 
soci, en donar-se d’alta, té una visita gratuïta a finca, 
demandada per un 75% dels nous socis. Després 
poden fer totes les preguntes que vulguin per mail o 
telèfon.

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

• Orientació en el maneig de finques i cultius, nor-
malment per part de persones nouvingudes o amb 
poca experiència (traspàs, herència, canvis perso-
nals, etc.)

• Orientació en el maneig de cultius nous pel pro-
ductor (per exemple, ametlers en reguiu, garrover, 
horta, etc.)

• Suport tècnic en 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.

• Assessorament en el maneig ramader eco.

• 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 2021

• Al voltant de 200 consultes sobre fertilització, reg, 
plagues i malalties, alternatives d’aprofitament de 
la seva finca, ús de fitosanitaris, sanitat ramadera. 
A la primavera-estiu se solen atendre uns 7-10 
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:

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

3.2 Assessorament i suport tècnic

Assessorament

mailto:apaema%40gmail.com?subject=
mailto:assessorament.apaema%40gmail.com?subject=
mailto:obrador.apaema%40gmail.com?subject=
https://apaema.net/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. 36 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 2021 

• L’extensió que assessora l’ADV és d’un total de 969 
hectàrees. Fruits secs 197,92 ha, fruita dolça i cítrics 
58,04 ha, hortícoles 15,53 ha i 510,04 ha d’extensius. 
L’olivar suposa 121,4 ha i la vinya per a vinificació 
65,71 ha.

• A la vinya hem de destacar la gelada tan tardana 
d’abril, que també va afectar les plantacions de 
tomàtiga de ramellet.

• En ametlers de reguiu ha continuat l’empoasca, un 
poc de brot sec, i cribat i rovell durant l’estiu.

• En fruiters, l’hivern relativament fred va conduir a 
floracions i produccions bastant estables.

• A l’olivar s’assumeix que el control de l’ull de gall 
no és segur, i que no es poden descuidar els tracta-
ments amb coure. Les altes temperatures del juliol 
van moderar prou la població de 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)  

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

• Anàlisis i fertilitat del sòl

• Cultiu del magraner

• Cultiu eco de maduixa

• Iniciació a l’agricultura eco

• Poda de l’olivar 

• Cultiu del pi pinyoner

• Aplicador fitosanitaris, nivell 
bàsic

• Bones pràctiques en l’extracció 
d’oli

• Cultiu eco de cítrics 

• Fauna auxiliar

• Poda de la vinya 

• Cultiu de l’argan

• Horticultura respectuosa amb el 
sòl

• Maneig de cera

• Cans pastors  

• Cultiu eco de l’ametller

• Cobertes vegetals i ramaderia

• Biodinàmica pràctica

• Compostatge pràctic 

• Pautes per professionalitzar-se 
en horticultura eco

• Poda del garrover  

• Poda d’hivern

• Agroforesteria sintròpica

• Qualitat de la mel

• Multiplicació de colònies

• Poda de la vinya

• Compostatge pràctic 

• Iniciació a l’agricultura 
ecològica

• Iniciació a l’apicultura ecològica

• Benestar animal en el transport

• Iniciació a l’horticultura eco

• Teoria del maneig holístic 
d’animals

• Iniciació a la viticultura 
ecològica

• Comercialització de l’oli 

• Ús eficient del reg en arbres

• Cultiu d’extensius ecològics

• Agroforesteria adaptada a la 
desertificació

• Vermicompost

• La destil·lació per l’aprofitament 
agrícola i forestal 

• Cultiu de l’olivar ecològic

• Poda verd de vinya 

• Aplicador de fitosanitaris, nivell 
bàsic

• Identificació i usos 
d’aromàtiques i medicinals

• Obrador alimentari

• Aplicador fitosanitaris, nivell 
bàsic 

• Poda de l’olivar

• Poda de juny  

• Restauració d’ecosistemes  

• Hem realitzat 48 cursos, entre els que s’han fet en 
format presencial i els celebrats en format virtual.

• S’han beneficiat 1.183 alumnes.

• Els cursos presencials i/o les sessions pràctiques 
s’han repartit, en la mesura del possible, entre 8 
pobles diferents.

• Han participat 56 experts, de Mallorca i de fora de 
l’illa.

Finançament

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

Per a més informació:   

cursos.apaema@gmail.com
https://apaema.net/formacio/cursos/   

3.3 Formació 

Cursos 

Actuacions i impactes generats durant 2021

https://apaema.net/formacio/cursos/
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Aquest cicle formatiu ha tengut la finalitat de donar 
a conèixer les pràctiques de l’agricultura regenerativa 
al nostre territori, primer, entre els ramaders profes-
sionals, i entre la resta d’agricultors, en segon terme. 
Gràcies al suport econòmic de la Fundació per a la 
Prevenció de Mallorca i CAMPER, es van organitzar 
dos cursos i quatre visites a finca o jornades tècni-
ques per aprofundir en aquest paraigua de tècniques, 
agrupades amb el nom d’agricultura regenerativa. 
Per anar més enllà, els ramaders professionals que 
participaren del curs van rebre una visita del forma-
dor a la seva explotació, de manera que van poder 
indagar en les possibles aplicacions d’una forma molt 
individualitzada. La millora de fertilitat dels sòls, la 
gestió de les plagues, la retenció d’aigua o la captació 
de carboni atmosfèric són alguns dels beneficis de 
l’agricultura regenerativa.

Altres entitats vinculades: Mallorca Preservation 
Fund i CAMPER

Equip tècnic: Pere Sureda i Magdalena Adrover

Actuacions i impactes generats durant 2021:

• S’han format a més de 20 ramaders ecològics pro-
fessionals en el maneig holístic d’animals.

• S’ha encoratjat a un grup de 30 persones vincula-
des al món agrari a aplicar pràctiques regeneratives.

• S’han celebrat dos cursos que sumen 35 hores for-
matives i quatre visites finques de maneig, cultius i 
localització diferent, que ja estan aplicant aquestes 
pràctiques.

• 20 finques ramaderes van rebre una visita d’asses-
sorament d’unes tres hores de mitjana per part del 
tècnic expert Gonzalo Palomo.

• La iniciativa ha tengut un impacte sobre 5.100 hec-
tàrees.

• El ramat susceptible a aquestes millores és de 65 
vaques, més de 2.000 ovelles i més de 2.000 gallines, 
i també alguns porcs.

Finançament:

• Mallorca Preservation Fund i CAMPER

Per a més informació: 

manescal.apaema@gmail.com 

Cicle de formació en agricultura regenerativa 
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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. La 
finalitat és mantenir un espai de reflexió mensual 
entorn de temes generalistes, que ajuden a crear dis-
curs i promoure bones pràctiques, i també de temes 
concrets amb repercussions pràctiques. Hem trobat 
una eina que dona cabuda a qüestions que potser no 
encaixaven dins els cursos. La participació dins el 
2021 ha continuat sent elevada, de mitjana.

Equip tècnic: Nofre Fullana (coordinació) i resta 
d’equip

Actuacions i impactes generats durant 2021

Les xerrades del mes fetes són:

• “Cooperatives: model empresarial col·lectiu” / 27 de 
gener de 2021

• “Ajudes existents per al sector agrari” / 24 de febrer 
de 2021

• “Del conreu del cereal al pa” / 31 de març de 2021

• “Requisits sanitaris en producció primària i petits 
elaboradors agroalimentaris” / 28 d’abril de 2021

• “Microorganismes del sòl com a biofertilitzants” / 
26 de maig de 2021 

• “Les llavors ecològiques de varietats locals” / 30 de 
juny de 2021

• “La producció ecològica a les polítiques europees” / 
28 de juliol de 2021

• “La vessant social i solidària de l’agroecologia” / 29 
de setembre de 2021

• “Assegurances per al sector eco de Mallorca” / 27 
d’octubre de 2021

• “Coneix el funcionament del CBPAE” / 24 de no-
vembre de 2021

• “Situació actual del sector eco a Mallorca” / 29 de 
desembre de 2021

S’ha assolit la xifra de 214 participants.

Finançament:

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

• Fons propis

Per a més informació:

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

Xerrades del mes

https://youtube.com/playlist?list=PL2v9d7JCK-
fof1smF8xWAbegAky0F-VwBM 

https://apaema.net
https://youtube.com/playlist?list=PL2v9d7JCKfof1smF8xWAbegAky0F-VwBM
https://youtube.com/playlist?list=PL2v9d7JCKfof1smF8xWAbegAky0F-VwBM
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Tasca diària de foment i promoció en genèric de 
l’agricultura ecològica i 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 2021

• Edició de l’Agenda d’agricultura ecològica 2022.

• Continuació de la promoció de “ME ecològic de 
Mallorca” per estimular el consum d’aquesta carn.

• Coordinació, promoció i comunicació del Mercat 
ecològic de Palma. 

• Tallers i promoció de l’agricultura eco als horts 
socials i horts escolars i també entre els menjadors 
escolars de Mallorca.

• Organització de la XIV edició de la Diada d’agricul-
tura ecològica i convocatòria del Premi Producte 
ecològic de l’any 2021.

• Manteniment i actualització del Directori de socis 
d’APAEMA, per visibilitzar més i millor els produc-
tors i elaboradors ecològics de Mallorca.

• Elaboració del “Butlletí digital” mensual i manteni-
ment de les xarxes socials i la web de l’associació.

• Estand al Salón Gourmets de Madrid amb la par-
ticipació de 6 empreses elaboradores de productes 
ecològics socis.

• Participació a la 3a Setmana d’Economies Trans-
formadores.

• S’han generat més de 30 impactes a premsa, ja sigui 
televisió, ràdio o premsa escrita. 

Finançament

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

Per a més informació: 

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

3.4 Promoció

Promoció genèrica

mailto:promocio.apaema@gmail.com
mailto:comunicacio.apaema%40gmail.com?subject=
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L’any 2019 APAEMA va constituir un Grup de co-
operació format per les empreses Oli Nostro SAT, 
Espècies Crespí, Es Garrover de Mallorca, Agroma-
llorca SAT i Olíric. Així es va poder sol·licitar l’ajuda 
per a la promoció de cadenes curtes convocada per 
FOGAIBA amb l’objectiu de promocionar els pro-
ductes de les empreses sòcies que conformen el grup. 
Les accions de promoció del grup finalitzaran el 
setembre de 2022.

Equip tècnic: Maria Antònia Aloy i Nofre Fullana 

Actuacions i impactes generats durant 2021:

• Reunions de preparació de la fira BIOFACH 2022, 
la fira més important d’alimentació ecològica, que 
se celebrarà a Nuremberg (Alemanya) al juliol, amb 
l’estand “BIO Illes Balears”, i també de coordina-

ció amb la Cambra de Comerç de Mallorca. S’ha 
aconseguit la participació de 6 empreses del sector 
ecològic de les Illes Balears, 5 de Mallorca i 1 de 
Menorca.

• Coordinació i organització de l’experiència tu-
rística sobre oli i garrova ecològica en el marc de 
l’esdeveniment Traverse 21, que va congregar 200 
“influencers” estrangers a l’illa de Mallorca durant 
el novembre de 2021.

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 3.5 Dinamització

L’Agenda d’agricultura ecològica és una publica-
ció anual que treu APAEMA que té dos objectius 
principals: ser una eina d’utilitat per a les persones 
que l’adquireixen i, sobretot, ser una plataforma de 
promoció de l’agricultura ecològica. Dins de l’agenda, 
s’integren articles d’interès, directoris de punts de 
venda d’aliments eco, calendaris de poda, d’empelt, 
d’aliments de temporada, etc. Cada any s’actualitzen 
els continguts i se’n generen de nous.

Equip tècnic: Tot l’equip d’APAEMA

Altres entitats vinculades: APAEM, APAEEF 
i CBPAE

Actuacions i impactes generats durant 2021:

• Els articles tècnics inclosos a l’edició de 2022 foren: 

- L’hort ecològic escolar

- La recuperació de les varietats alzina d’aglà dolç a 
Mallorca

- El cultiu ecològic de la maduixa

-	 Tres	anys	de	biofilm

- El Banc de Terres d’Eivissa

- Falses creences del camp

- Cultiu ecològic del pi pinyer

-	 Obligació	de	carnet	d’aplicador	de	fitosanitaris: 
sis anys després

- Actualització de les varietats 
modernes d’ametller

- Sí, menjar ecològic i local als 
menjadors escolars és possible

- Primer balanç del pilot “Nous mètodes en produc-
ció d’horta ecològica”

-	 Resultats	del	projecte	pilot	“Elaborats	i	4a	gamma	
en producció eco”

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

• Una part d’aquestes s’han repartit a més de 100 
establiments. En poques setmanes s’exhauriren els 
exemplars a la majoria dels establiments.

Finançament:

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

• Publicitat dels anunciants

• Vendes d’una part de les agendes

Per a més informació: 

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

Agenda d’agricultura ecològica 2022

mailto:promocio.apaema@gmail.com
https://apaema.net/project/agenda-dagricultura-ecologica/
https://apaema.net/project/agenda-dagricultura-ecologica/
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El projecte s’emmarca dins les actuacions de l’Euro-
regió Pirineus Mediterrània de foment d’una regió 
mediterrània més autosuficient. L’objectiu general 
és estudiar l’eficàcia dels subproductes de copinyes 
de mol·luscs marins en agricultura, la seva biodispo-
nibilitat com a font de calci per al bestiar i les seves 
propietats antisèptiques en la gestió del jaç. En el cas 
concret de Mallorca, hi participam realitzant les pro-
ves d’usos ramaders a tres finques: una d’avicultura 
de carn, una d’oví de carn i una de boví de llet.

Altres entitats vinculades: Providentiel coquillages, 
Institut Français de la Vigne et du Vin i Font Rovira 
Agricola SL.

Equip tècnic: Miquel Torrens i Magdalena Adrover

Actuacions i impactes generats durant 2021:

• Selecció de finques en què la utilització d’aquest 
producte pot tenir un impacte positiu reduint o 
prevenint els problemes d’hipocalcèmies i millo-
rant les condicions higièniques del jaç.

• Disseny de la prova experimental per a cada finca.

• Suport tècnic als ramaders participants.

• Amb aquest estudi s’avalua una font de calci na-
tural per cobrir necessitats d’explotacions rama-
deres ecològiques i s’afavoreix l’economia circular 
reciclant i reutilitzant aquest subproducte de la 
indústria alimentària.

• Les proves es realitzaran durant el 2022 i a finals 
d’any es comunicaran els resultats obtinguts.

Finançament:

• Fons d’ajuts Covid-19 de l’Euroregió Pirineus Me-
diterrània

Per a més informació: 

manescal.apaema@gmail.com 

Agrocoquillages
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En col·laboració amb totes les associacions apícoles 
de les Illes Balears, APAEMA ha realizat un estudi de 
caracterització morfogenètica de la cabana apícola 
balear per determinar-ne el grau d’hibridació i l’estat 
actual de l’abella autòctona, encomanat per  SEMI-
LLA (Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació). 
Aquest estudi es conclourà durant el 2022 amb una 
llista de propostes d’accions futures per tal de pre-
servar la genètica de l’abella autòctona, la qual està 
molt més ben adaptada a les condicions climàtiques 
i agroecosistèmiques de les Illes Balears. Per al sector 
apícola, la caracterització morfogenètica pot suposar 
un abans i un després, ja que podria iniciar, en els 
pròxims anys, una tasca de selecció i conservació de 
la nostra abella de vital importància.

Altres entitats vinculades: Associació Balear 
d’Apicultors (ABA), Associació de Defensa de l’Abella 
Mallorquina / ÉsMel, Associació d’apicultors de Me-
norca, Associació d’apicultors d’Eivissa i Associació 
d’apicultors de Formentera.

Equip tècnic: Pablo Espejo i Nofre Fullana

Actuacions i impactes generats durant 2021:

• Coordinació dels apicultors implicats en l’estudi 
(15), de Menorca, Eivissa, Formentera i Mallorca. 
Disseny de protocols de presa de mostres, cria de 
reines. Reunions quinzenals de seguiment del pro-
jecte.

• Cria de filles de 12 reines mare seleccionades (45 
reines de Mallorca, 27 de Menorca i 36 d’Eivissa i 
Formentera).

• S’ha fet anàlisi per morfometria geomètrica mos-
tres d’ales de les quatre illes.

• S’ha fet una anàlisi genètica per ADN mitocondrial 
de mostres de diferents apiaris de les Illes Bale-
ars, així com una ‘anàlisi de polimorfismes (SNPs) 
d’aquelles caseres on s’hagi detectat presència 
d’haplotips forans.

Finançament:

• Contracte menor amb SEMILLA (CAIB)

Per a més informació: 

apaema@gmail.com
dotzereines@gmail.com 

Caracterització morfogenètica de l’abella autòctona 
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Projecte que cerca la substitució progressiva del 
plàstic d’encoixinat convencional per biofilm 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 convencio-
nal i el nou, des de 2019. El biofilm està fabricat amb 
matèries primeres naturals compostables i es dissol a 
la terra en menys d’un any.

Equip tècnic: Miquel Serra i Nofre Fullana

Actuacions i impactes generats durant 2021:

• Compra conjunta de 2.360 kg de biofilm biodegra-
dable, sense transgènics. 

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

• S’han evitat 165 quilòmetres de plàstic tradicional, 
el que suposa reduir el risc ambiental que quedin al 
sòl restes de plàstic convencional.

• Respecte del 2020 hi ha hagut un augment del 36% 
en la quantitat comanada.

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

Finançament:

Mallorca Preservation Foundation

Per a més informació:

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

Biofilm 

mailto:assessorament.apaema@gmail.com
https://apaema.net/project/campanya-de-plastic-biodegradable/
https://apaema.net/project/campanya-de-plastic-biodegradable/
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La Diada d’agricultura ecològica és la fira per excel-
lència del sector agrari ecològic i funciona a 
tall d’aparador de tot el ventall de productes que 
ofereixen els nostres productors i elaboradors. Si 
bé l’any 2020 es va haver de suspendre, l’edició del 
2021 es va adaptar al format en línia a causa de la 
pandèmia, mantenint també algunes de les activitats 
presencials. Es va celebrar durant la setmana de l’11 
al 18 d’abril i va incloure més de dotze activitats, al-
gunes d’elles amb una llarga trajectòria com el premi 
“Producte ecològic de l’any”.

Altres entitats vinculades: Cine Ciutat, La vida al 
centre, Supermercat cooperatiu Terranostra, SEAE i 
VSF Justícia Alimentària.

Equip tècnic: Maria Antònia Aloy, Tomeu Mesquida 
i Nofre Fullana

Actuacions i impactes generats durant 2021:

• Video promocional amb la cuinera Maria Solivellas 
de Ca na Toneta i Maria Nicolau de la Finca Son 
Vell.

• Projecció del documental i col·loqui “Los últimos 
de la Mejana” al Cine Ciutat. 

• Xerrada en línia “Mallorca, una ecoregió?” canal 
YouTube. 

• Xerrada en línia “Horts socials i horts escolars. 
Espais de transformació” canal YouTube. 

• Presentació i visita virtual de S’Obrador canal You-
Tube. 

• Presentació en línia del directori de productors i 
elaboradors ecològics d’APAEMA canal YouTube. 

• Lectura poètica en línia de “Relatos para la Sobera-
nía Alimentaria” per Gustavo Duch. canal YouTu-
be. 

• Taula rodona: “Reptes del sector agroecològic cap a 
la Sobirania alimentària de Mallorca” canal YouTu-
be. 

• Jornada de Portes Obertes a 6 finques ecològiques i 
a l’Associació de Varietats Locals (dissabte 17 i diu-
menge 18). En total es va comptar amb 257 partici-
pants.

• Presentació de la campanya “La carn ben feta”, a 
càrrec de Justícia Alimentària canal YouTube. 

• Entrevistes de curta durada a 20 productors/es i 
elaboradors/es ecològics d’APAEMA retransmeses 
en directe a través de les xarxes socials d’APAEMA 
canal YouTube. 

• Contacontes “Germina, germinaràs... Rondalles per 
estimar la terra” a l’auditori de Porreres. En total es 
va comptar amb 92 participants.

Finançament:

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

Per a més informació:

promocio.apaema@gmail.com

Diada d’agricultura ecològica 

Premi producte ecològic de l’any 2021

El formatge blau de cabra ecològic, de la formatgeria Es Pinaró de ses Monges de Son Macià 
(Manacor), guanyà aquest guardó que dona la nostra entitat des de 2016. El jurat, conformat 
per representants de diferents administracions, organitzacions i actors vinculats al sector 
agroalimentari, va destacar la qualitat del producte i la seva presentació, entre els nou 
productes presentats.

Per a més informació: https://apaema.net/project/producte-ecologic-de-lany/ 

https://www.youtube.com/watch?v=MEOTpRfTtTc
https://www.youtube.com/watch?v=MEOTpRfTtTc
https://youtu.be/MEOTpRfTtTc?t=2213
https://youtu.be/MEOTpRfTtTc?t=2213
https://www.youtube.com/watch?v=StWSXFwPw4c&t=27s
https://www.youtube.com/watch?v=StWSXFwPw4c&t=27s
https://www.youtube.com/watch?v=7mTfZ5Qq9fc&t=23s
https://www.youtube.com/watch?v=7mTfZ5Qq9fc&t=23s
https://www.youtube.com/watch?v=7mTfZ5Qq9fc&t=23s
https://www.youtube.com/watch?v=7mTfZ5Qq9fc&t=23s
https://www.youtube.com/watch?v=7mTfZ5Qq9fc&t=23s
https://www.youtube.com/watch?v=aP2IBZ9DGPM&t=795s
https://www.youtube.com/watch?v=aP2IBZ9DGPM&t=795s
https://www.youtube.com/watch?v=aP2IBZ9DGPM&t=795s
https://www.youtube.com/watch?v=4eAD4pZJVSQ&t=7s
https://www.youtube.com/watch?v=4eAD4pZJVSQ&t=7s
https://www.youtube.com/watch?v=5XMG0QnbReg&t=12s
https://www.youtube.com/watch?v=5XMG0QnbReg&t=12s
https://www.youtube.com/watch?v=5XMG0QnbReg&t=12s
https://www.youtube.com/watch?v=5XMG0QnbReg&t=12s
https://apaema.net/project/producte-ecologic-de-lany/
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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 Bale-
ars. L’objectiu de l’estudi era 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 participaren les associacions de productors 
ecològics de Menorca, Eivissa i Formentera. El de-
sembre del 2021 es va publicar l’estudi acabat. 

Equip tècnic: Nofre Fullana i Tomeu Mesquida  

Altres entitats vinculades: APAEM, APAEEF i 
CBPAE.

Actuacions i impactes generats durant 2021:

• Es realitzaren més de 800 entrevistes personals, 
el que suposa un 92% dels operadors ecològics de 
Balears.

• Es van dur a terme cinc presentacions presencials, 
arreu de les illes, durant l’estiu, amb representants 
del sector agrari, per donar a conèixer els resultats 
preliminars i poder revisar les dades en cas que es 
detectàs alguna incongruència. 

• L’estudi va ser molt ben rebut per part de sindicats, 
la unió de cooperatives, representants de deno-
minacions d’origen i IPG, i representants de les 
diferents administracions.

• Es tracta d’un treball robust estadísticament, 
del qual s’ha pogut extreure molta informació i 
conclusions i que pot continuar generant-ne en el 
futur.

• S’ha fet una edició en format resum en tres idiomes 
de les principals dades de l’estudi, s’ha publicat l’es-
tudi complet en format paper i es troba en digital a 
diferents espais web.

Finançament:

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

Per a més informació: 

apaema@gmail.com 
https://apaema.net/project/diagnosi-del-sector-agra-
ri-ecologic-de-les-illes-balears/ 
https://apaema.net/wp-content/uploads/2022/02/
MEMORIA-Diagnosi-sector-ecologic-IB_vf.pdf 

Diagnosi del sector agrari ecològic de les Illes Balears

mailto:apaema@gmail.com
https://apaema.net/project/diagnosi-del-sector-agrari-ecologic-de-les-illes-balears/
https://apaema.net/project/diagnosi-del-sector-agrari-ecologic-de-les-illes-balears/
https://apaema.net/wp-content/uploads/2022/02/MEMORIA-Diagnosi-sector-ecologic-IB_vf.pdf
https://apaema.net/wp-content/uploads/2022/02/MEMORIA-Diagnosi-sector-ecologic-IB_vf.pdf
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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. 

Tot i que el directori es va publicar durant el desem-
bre de 2020, el lloc web allotjat a la web d’APAEMA 
està en constant actualització, ja sigui per incorporar 
nous socis com per actualitzar les dades publicades.

Equip tècnic: Maria Antonia Aloy

Actuacions i impactes generats durant 2021:

• Publicació de més de 60 productors i elaboradors 
amb fitxa completada. S’espera que a poc a poc 
es vagin incorporant la resta de socis que així ho 
vulguin. El potencial, ara per ara, són 280 fitxes, 
corresponent als socis que sabem que fan venda 
directa.

• S’ha assolit una mitjana de 300 cerques mensuals 
des de la seva presentació.

• S’ha aconseguit una major visibilitat de les perso-
nes que produeixen aliments de qualitat amb el 
segell d’agricultura ecològica. Se suma al Directori 
del CBPAE i a la llista “On trobar aliments ecolò-
gics” 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/ 

Directori de productors i elaboradors ecològics socis d’APAEMA

mailto:promocio.apaema@gmail.com
https://apaema.net/directori/
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Eco-llonja és un espai virtual, a manera de mer-
cat majorista, que funciona com a punt de trobada 
exclusiu entre els nostres socis, productors i comer-
cialitzadors. Es tracta d’un grup de WhatsApp en el 
qual es va publicant periòdicament els productes que 
cada un ofereix, ja sigui per considerar aquest espai 
una opció de comercialització habitual o per donar 
sortida a excedents puntuals. 

Equip tècnic: Nofre Fullana

Actuacions i impactes generats durant 2021:

• Ha donat cobertura a prop de cinquanta produc-
tors/es, elaboradors i distribuïdors o grans consu-
midors.

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

• 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 dona 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/ 

Eco-llonja

mailto:apaema@gmail.com
https://apaema.net/project/eco-llonja-mercat-majorista-eco-digital/
https://apaema.net/project/eco-llonja-mercat-majorista-eco-digital/
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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 2021:

• 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: 

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

Garrovers eco en producció

mailto:assessorament.apaema@gmail.com
https://apaema.net/project/garrovers-eco-en-produccio/
https://apaema.net/project/garrovers-eco-en-produccio/
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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 2021:

• Compra conjunta de 176 kg de cera eco, dos tracta-
ments per varroa i 1.000 kg d’alimentació bio per al 
manteniment de les caseres durant l’estiu. 

• S’ofereix per tercer any consecutiu l’assegurança 
apícola col·lectiva a través d’Arç Coop. 

• Els apicultors socis tenen a la seva disposició la sala 
d’extracció de mel (S’Obrador).

• Assessorament continuat del manescal apícola 
propi, Rafa Blanc.

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

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

• S’han realitzat nou denúncies de possibles fraus 
detectats en la venda de mel davant IQUA. Conti-
nua la campanya “Arruix pirates de la mel”.

• A finals de 2021, 99 persones formaven part del 
Grup d’apicultura eco.

Per a més informació:

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

Grup d’apicultura ecològica

X Jornada tècnica d’apicultura 
ecològica de les Illes Balears

Dissabte dia 10 de juliol es va celebrar a l’Auditori de 
Porreres la desena edició de la jornada de referència de 
l’apicultura eco a la nostra comunitat. Les ponències 
que s’hi van exposar se centraren en la pol·linització. En 
concret, la primera xerrada va versar sobre els serveis 
ecosistèmics que ens ofereixen els pol·linitzadors 
(Rafel Beltran, IMEDEA) i, posteriorment, a la segona, 
sobre l’experiència pràctica de la pol·linització apícola 
(Harildo Dávila). 

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

https://apaema.net/wp-content/uploads/2021/08/Bases-comissio-apicola_form_v2.pdf
https://apaema.net/wp-content/uploads/2021/08/Bases-comissio-apicola_form_v2.pdf
mailto:apaema@gmail.com
https://apaema.net/project/grup-dapicultura-eco/
https://apaema.net/project/jornada-apicultura/
https://apaema.net/project/jornada-apicultura/
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Els darrers anys hem entrat a les escoles per acom-
panyar als docents i als alumnes en la creació i el 
manteniment de l’hort ecològic escolar. Durant l’any 
2021 hem fet una passa més i hem ajudat de més a 
prop aquells centres que volen ampliar la presència 
de l’hort ecològic al seu dia a dia. Un projecte anual 
per contribuir en la tasca de renaturalitzar els patis, 
generant espais verds comestibles. Així, hem oferit 
dos tipus de serveis a les escoles:

Tallers i acompanyament als horts escolars. Hem 
duit a terme tallers per acompanyar als equips do-
cents en el seu treball d’hort ecològic escolar amb els 
infants amb tasques de manteniment, de descoberta 
i d’investigació. En general, són activitats d’aprenen-
tatge des de l’experimentació per complementar la 
tasca que fan els mestres durant el curs. 

Projecte d’educació ambiental “L’hort escolar 
com a eina educativa”. Hem estat treballant des de 
setembre i fins a desembre de 2021 i gràcies a la línia 
de subvencions de la Conselleria de Medi Ambient i 
Territori, amb dos centres educatius. El projecte ha 
estat una prova pilot amb la qual hem contribuït a la 
millora dels espais exteriors destinats a l’hort eco-
lògic escolar i a la revisió i l’ampliació dels projectes 
pedagògics dels centres, ampliant recursos per als 
docents i realitzant tallers amb els infants de les dues 
escoles.

Equip tècnic: Laus Fullana i Maria Antònia Aloy

Actuacions i impactes generats durant 2021:
 
Amb el servei d’hort escolar s’ha arribat a:

• 5 centres educatius participants: 4 de Manacor 
(CEIP Ses Comes de Portocristo, el CP Mestre Pere 
Garau de Son Macià, EI Sa Graduada de Manacor i 
IES Manacor) i 1 centre de la zona de Palma (CEIP 
Cas Saboners de Magaluf).

• 3 tallers dissenyats:  “Les tasques de l’hort i la sem-
bra”, “Les plantes aromàtiques” i “Fruites i verdures 
de temporada”.

• 34 tallers impartits que han beneficiat 371 infants 
i 22 mestres d’educació d’infantil,   primària i un 
grup de secundària directament.

Amb el projecte d’educació ambiental s’ha arribat a:

• 2 centres educatius participants: CEIP Mestre Pere 
Garau de Son Macià i CEIP Pare Bartomeu Pou 
d’Algaida.

• 6 tallers dissenyats: “Biodiversitat: la fauna auxiliar, 
els invertebrats, com és el sòl del nostre pati?”, “Fem 
comunitat: coneixem un pagès del nostre territo-
ri”, “Biodiversitat: descobrim les plantes del pati 
amb els cinc sentits”, “Biodiversitat: construim una 
premsa”, “L’hort ecològic: tasques i sembra de tem-
porada i creació d’un calendari de sembra circular”.

• 20 tallers impartits que han beneficiat 221 alum-
nes i 14 mestres d’educació d’infantil i de primària 
directament.

Finançament:

• Serveis prestats a les escoles o ajuntaments.

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

• Ajuda per activitats d’educació ambiental (Conse-
lleria Medi Ambient i Territori)

Per a més informació:

hortseducatius.apaema@gmail.com 
https://apaema.net/project/tallers-a-escoles/ 

Horts i tallers a les escoles

https://apaema.net/project/tallers-a-escoles/
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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 2021 hem inter-
vingut a 8 horts socials: Petra, Manacor, Portocristo, 
Cala Millor, Artà, C. Sant Pere, Capdepera, Porreres i 
Deià. Dos més respecte de l’any 2020.

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 2021:
 
• Augment del nombre de persones usuàries en un 

34% i del nombre de visites als horts en un 47%.

• Inici del nou servei de formació per tal de millorar 
la conscienciació i capacitació dels participants.

• 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 de l’hort.

• Revisió i modificació de les normatives de règim 
d’ús, la principal eina per tal de regular l’activitat 
que es fa a les parcel·les i l’ús que es fa del servei 
públic d’hort eco socials municipals.

• Posada en marxa de la primera experiència d’hort 
comunitari. Al contrari que el model de parcel·les 
d’ús privatiu, ha donat millors resultats en relació 
amb l’ocupació de la superfície de cultiu, aprofi-
tament sostenible dels recursos i ha erradicat la 
problemàtica de l’atenció i resolució de conflictes.

• S’han beneficiat 89 usuaris.

• S’han fet més d’un centenar de 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/ 

Horts socials

mailto:horts.apaema%40gmail.com?subject=
https://apaema.net/project/horts-urbans/
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APAEMA ha liderat durant l’any 2021 aquest pro-
jecte, impulsat per la Direcció General de Sobirania 
Alimentària, on hem acompanyat a set escoles pú-
bliques de l’illa en el procés pilot de transformar els 
seus menjadors cap a un model basat en el consum 
d’un 50% de productes ecològics locals. D’aquesta 
manera, s’escurça la cadena de comercialització dels 
productes que s’ofereixen a les cuines dels menja-
dors i es crea un nexe d’unió entre el personal de 
les cuines i els pagesos, per tal que puguin posar en 
comú i negociar les seves necessitats.

Equip tècnic: Maria Antònia Aloy

Altres entitats vinculades: CEIP Can Bril de 
Sencelles, CEIP Melcior Rosselló i Simonet de Santa 
Maria, CEIP Miquel Duran i Saurina d’Inca, CEIP 
Pere Rosselló Oliver d’Alaró, CEIP Rodamilans de 
Sineu, CEIP Ses Quarterades de Calvià, CEIP Mestre 
Colom de Bunyola, Cooperativa de Pagesos Ecològics 
de Mallorca (PEM), OPMallorcamar, Es Garrover de 
Mallorca.

Actuacions i impactes generats durant 2021:

• Coordinació de més de 10 productors i elaboradors 
ecològics, així com una confraria de pescadors, per 
facilitar l’entrada dels aliments que produeixen als 
menjadors escolars.

• Es van introduir 287 kg d’aliments ecològics i locals 
que es van servir en dos dies de prova pilot a les 7 
escoles participants amb 700 famílies.

• Creació de recursos disponibles per a tota la comu-
nitat educativa: una eina informàtica per gestionar 
i centralitzar les comandes, un llibre-guia de menús 
domèstics i una guia de compra.

• Organització de 4 jornades per a famílies i disseny 
de les seves corresponents unitats didàctiques

• S’han impartit 3 tallers de formació dirigits a la co-
munitat educativa, les famílies, cuiners i cuineres, 
nutricionistes, cuidadors i gestors de menjadors.

Finançament:

Licitació pública de la Direcció General de Sobirania 
Alimentària.

Per a més informació: 

promocio.apaema@gmail.com 
http://mallorcaalplat.cat/ 

Mallorca al Plat

http://mallorcaalplat.cat/
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Projecte de promoció per reivindicar la carn de me 
ecològic local, identificant-la, fent-la present a més 
establiments de venda, per tal d’aconseguir 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 
obtenir un acord comercial amb la cadena GARDEN 
Hotels. El projecte comença a l’escorxador, 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 Mallorca no comerci-
alitza; dona suport en la visibilització d’aquesta carn, 
dels ramaders/es que hi ha darrere 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, Magdalena Adrover i 
Tomeu Mesquida

Actuacions i impactes generats durant 2021:

• 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.

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

• Selecció i marcat amb el segell de qualitat aproxi-
madament 1.000 canals que surten de prop de 40 
ramaders i ramaderes.

• Assessorament tècnic veterinari als ramaders i 
ramaderes.   

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 

Me ecològic de Mallorca

mailto:apaema@gmail.com
mailto:meecologic@gmail.com
https://www.meecologic.com/
https://www.facebook.com/meecologic 
https://www.instagram.com/meecologic/?hl=es 
https://www.youtube.com/channel/UCaPkGegkuniEXpY5CtRCa5A
https://www.youtube.com/channel/UCaPkGegkuniEXpY5CtRCa5A
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El Mercat ecològic de Palma es posa en marxa el 
setembre de 2010 i, avui, és un espai consolidat de 
venda directa, exclusivament de producte ecològic 
local i, de fet, és el darrer mercat pagès que queda a 
les Illes Balears. A través del control intern es garan-
teix que un 80% dels productes que allà s’hi troben 
són producció pròpia. APAEMA s’encarrega de la 
coordinació del mercat, de fer de pont entre placers i 
ajuntament, d’organitzar la comissió del mercat i l’as-
semblea 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 i Tomeu Mesquida

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

Actuacions i impactes generats durant el 2021:

• Compra conjunta de bosses de paper amb el distin-
tiu del mercat.

• Publicació de vídeos de presentació dels placers a 
les xarxes socials.

• Manteniment de xarxes socials. Creixement de 950 
seguidors respecte al 2020.

• 12 socis/es s’han beneficiat directament del projec-
te durant 2021, ja que en formen o han format part 
com a placers.

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 

Mercat ecològic de Palma

mailto:mercat.apaema@gmail.com
http://www.mercatecodepalma.org 
https://www.youtube.com/channel/UCsZdIeU6aJEAHJNYA07ou2Q
https://www.youtube.com/channel/UCsZdIeU6aJEAHJNYA07ou2Q
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Projecte pilot iniciat el 2018 per crear nous produc-
tes 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 poguessin 
ajudar a donar una millor sortida a productes peri-
bles 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. El projecte 
pilot finalitzà a l’estiu.

Equip tècnic: Marta Terrassa

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

Actuacions i impactes generats durant el 2021:

• S’han desenvolupat 10 noves referències de salses 
i cremes innovadores que se sumen a les que ja hi 
havia. S’ha caracteritzat cada referència i s’ha fet 
anàlisi microbiològica i valors nutricionals.

• 6 nous productes deshidratats, potenciant alguns 
tradicionals però fets en deshidratador i en ecolò-
gic per garantir la seva seguretat alimentària. S’han 
valorat les millors formes de comercialització ja 
sigui a granel, al buit o en envasos doy-pack.

• Els estudis en sucs pasteuritzats s’han desenvolu-
pat amb més èxit aquesta temporada. Sis referèn-
cies han estat estudiades i dues molt satisfactòria-
ment. Els processos de pasteurització s’han hagut 
d’anar treballant perquè el suc quedés amb bones 
referències organolèptiques

• Els llegums s’han estabilitzat com a producte i s’ha 
fet el seu estudi de mercat, essent aquest bastant 
satisfactori.

• S’ha treballat molt amb menjadors socials fent 
donacions de productes; s’ha fet també una prova 
pilot amb els menjadors socials per l’enciam 4a 
gamma, així com a menjadors escolars. El produc-
te ha agradat molt, falta fer estudi real de costos i 
viabilitat de la infraestructura.

• S’han fet tastets comparatius amb xefs de renom, 
pagesos interessats i organitzacions;  s’han entregat 
lots de productes amb enquestes de valoració.

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/ 

Pilot “Elaborats i quarta gamma en producció eco” 

mailto:obrador.apaema@gmail.com
https://apaema.net/project/elaborats-innovadors/
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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 Miquel Tena (suport 
logístic).

Altres entitats involucrades: Pagesos Ecològics de 
Mallorca S.Coop. i Supermercat cooperatiu Terra-
nostra. 

Actuacions i impactes generats durant el 2021:

• 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 varietats locals i 
de noves varietats d’horta, a les finques, amb poca o 
nul·la presència als mercats.

• 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.

• S’ha provat una metodologia de facilitació de grups 
per gestionar millor la presa de decisions per part 
dels productors involucrats en el pilot, els quals 
pertanyen a la secció d’horta de Pagesos Ecològics 
de Mallorca S. Coop.

• S’han aconseguit acords comercials amb grans 
consumidors i amb prou antelació que els han 
permès planificar els cultius.

Per a més informació:

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

Pilot “Nous mètodes i noves tecnologies 
en producció d’horta ecològica”

mailto:apaema@gmail.com
mailto:horta.pema@gmail.com
https://apaema.net/project/nous-metodes-en-produccio-ecologica/
https://apaema.net/project/nous-metodes-en-produccio-ecologica/
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El projecte, impulsat per la RCxAe (Xarxa de Muni-
cipis per l’Agroecologia), té com a objectiu enfortir 
la incidència del sector agroecològic a les polítiques 
alimentàries en les escales municipal i estatal. Per a 
això, s’han posat en marxa col·laboracions amb cinc 
ajuntaments membres de la Xarxa (Ainsa-Sobrarbe, 
Madrid, Palma, València i Valladolid) i agrupacions 
locals de productors vinculats d’una forma o l’al-
tra amb les polítiques alimentàries urbanes a cada 
territori. Es pretén construir un document polític 
que reculli els seus posicionaments i necessitats, 
denominat “Carta per l’Agricultura i l’Alimentació 
Sostenibles”, que ha de servir de referència tant per 
als ajuntaments membre de RCxAe com per a la de-
manda de polítiques públiques de més gran escala a 
favor de l’Agroecologia. El projecte finalitzarà l’agost 
de 2022.

Equip tècnic: Nofre Fullana i Tomeu Mesquida

Altres entitats involucrades: Xarxa de Munici-
pis per l’Agroecologia, VallaEcolid, CERAI-Aragón; 
Unión de Huertas Agroecológicas de Madrid, Madrid 
Agroecológico, la Coordinadora Campesina del País 
Valencià (CCPV-COAG), Ajuntament de Palma i 
Fundación Mundubat. 

Actuacions i impactes generats durant el 2021:

• Realització d’entrevistes personals a quatre pro-
ductors ecològics i un productor convencional de 
Palma.

• Elaboració d’una diagnosi preliminar de la situ-
ació del sector agroecològic a Ciutat a partir de 
les entrevistes, les dades de la Diagnosi del sector 
ecològic de les illes Balears i la Diagnosi del sector 
agroecològic de Palma feta per APAEMA el 2016.

• Trobades virtuals mensuals amb les entitats parti-
cipants de la resta de l’estat.

• Presentació de la diagnosi preliminar als produc-
tors entrevistats.

Finançament:

• European Climate Foundation 

Per a més informació: 

apaema@gmail.com 
https://www.ciudadesagroecologicas.eu/proyec-
to-rurbact-ae-fortalecer-el-papel-del-sector-pro-
ductor-agroecologico-en-las-politicas-alimentari-
as-locales/ 

Projecte Rurbact-Ae

https://www.ciudadesagroecologicas.eu/proyecto-rurbact-ae-fortalecer-el-papel-del-sector-productor-agroecologico-en-las-politicas-alimentarias-locales/
https://www.ciudadesagroecologicas.eu/proyecto-rurbact-ae-fortalecer-el-papel-del-sector-productor-agroecologico-en-las-politicas-alimentarias-locales/
https://www.ciudadesagroecologicas.eu/proyecto-rurbact-ae-fortalecer-el-papel-del-sector-productor-agroecologico-en-las-politicas-alimentarias-locales/
https://www.ciudadesagroecologicas.eu/proyecto-rurbact-ae-fortalecer-el-papel-del-sector-productor-agroecologico-en-las-politicas-alimentarias-locales/
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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 a elaborar transformats 
vegetals per defensar millor els seus productes.

Altres entitats vinculades: Grup Fruits Secs, Fun-
dació Carasso, Mallorca Preservation Foundation i 
Fundació Es Garrover.

Equip tècnic: Eva Pérez, Bea Pérez i Marta Terrassa

Actuacions i impactes generats durant 2021:

• Ampliació i estabilització del servei d’elaboració. 

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

• S’ha transformat producte d’una vintena de socis 
productors.

• A la campanya d’estiu s’han transformat 3,5 tones 
de tomàtiga.

• Càlcul de costos per a cada producte i millora de 
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

• Comercialització de marca pròpia de ciurons cuits 
a diferents establiments.

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 
      

S’Obrador, espai col·lectiu de conserves i elaborats 

mailto:obrador.apaema@gmail.com
https://apaema.net/project/sobrador
https://www.youtube.com/watch?v=StWSXFwPw4c&ab_channel=APAEMAagriculturaecol%C3%B2gi
https://www.youtube.com/watch?v=StWSXFwPw4c&ab_channel=APAEMAagriculturaecol%C3%B2gi
https://www.youtube.com/watch?v=StWSXFwPw4c&ab_channel=APAEMAagriculturaecol%C3%B2gi
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U na memòria anual d’actuacions és una bona 
manera de donar a conèixer una mica més el 
que fa una entitat. Deixar-ne constància da-

munt paper també ajuda a fer més conscients de les 
implicacions i l’impacte de la multitud de projectes 
i línies de feina en marxa, als actors involucrats en 
tirar-les endavant. No obstant això, a una memòria 
com aquesta, és difícil fer-hi constar tots els entre-
bancs i problemes que van sorgint i com els solucio-
nam o hi feim front, perquè són molts i alguns mals 
d’explicar. Sí que podem deixar apuntat, emperò, una 
sèrie d’aprenentatges que hem obtingut les persones 
que formam part de l’equip i de la junta. Esperam 
aquests puguin ajudar a entendre la situació de 
l’entitat i puguin servir també a altres entitats que 
treballin en àmbits similars. El nostre aprenentatge 
és el vostre.

• La Diagnosi del sector agrari ecològic de les Illes 
Balears ens ha demostrat amb xifres el que anàvem 
dient fa temps: som un sector jove, dinàmic i amb 
tres vegades més professionals que el sector con-
vencional. Hem d’empènyer perquè les polítiques 
públiques acompanyin aquest bot d’escala que 
estam vivint aquests darrers anys.

• La representació i defensa de l’agricultura eco-
lògica i l’agroecologia que fa l’associació junta-
ment amb les associacions APAEM i APAEEF, i el 
CBPAE, a les meses sectorials i davant conselleria, 
és bàsica per caminar cap als objectius marcats per 
Europa de cara a l’horitzó 2030. Malauradament, 
la producció ecològica encara no està integrada 
suficientment dins dels discursos, estratègies i po-
lítiques públiques regionals, i molt manco l’agroe-
cologia.

• A diferència d’altres comunitats autònomes, és el 
mateix sector agrari ecològic qui marca el ritme de 
les polítiques públiques. Unes polítiques públiques 
sense una estratègia clara envers l’agricultura eco-
lògica, el que suposa un risc que no podem assumir. 
Esperem que la diagnosi realitzada sigui l’inici d’un 
canvi de tendència en aquest sentit.

• L’assessorament i la formació que oferim estan 
ajudant a obrir camí ample dins del sector agrari. 
Els usuaris d’aquests serveis els valoren positiva-
ment i afirmen que són dos pilars per professiona-
litzar-se, imprescindibles, ara per ara. De fet, alguna 

cosa hi tenen a veure amb l’increment de professi-
onals en la producció ecològica en els darrers anys.

• El pilot “Nous mètodes i noves tecnologies en pro-
ducció d’horta ecològica” ens està demostrant que 
posar a disposició d’un grup d’hortolans ecolò-
gics una sèrie d’eines útils durant uns anys, pot 
esdevenir una llavor d’un projecte més gran que 
consolidaria un abastiment de grans consumidors 
amb producte ecològic local.

• A través de “Mallorca al plat” hem aconseguit de-
mostrar que és possible que les escoles públiques 
de l’illa introdueixin un 50% d’aliments ecològics 
locals als seus menús sense haver de canviar el 
preu final a les famílies. Únicament s’ha de tenir 
voluntat per part de les cuines o càterings, i s’ha 
de redissenyar el menú apostant per més llegums i 
manco carn.

• S’Obrador és un projecte que presta un servei d’ela-
boració integral a petits productors i els permet 
aconseguir un valor afegit als seus productes, des 
de la recerca i el disseny de la recepta fins al pro-
ducte final. Hi ha una part oculta d’assessorament 
diari, en el qual s’inverteixen moltes hores. Tota 
aquesta tasca s’hauria de considerar un servei 
públic de dinamització del sector agroalimentari 
ecològic pel qual no rebem cap ajuda.

• La idea de centre logístic i de transformació, de 
referència per al sector ecològic, que vam presen-
tar a l’assemblea, paral·lel a la compra d’una finca 
pròpia, va tenir molt bona acollida per part dels 
socis. L’aprovació per unanimitat en assemblea i les 
mostres de suport rebudes les setmanes i mesos 
posteriors, ens asseguren que anam per bon camí i 
ens animen a continuar.

• La promoció de la producció ecològica, així com 
dels aliments amb segell eco que se’n deriven, però 
també la persecució del frau, continua sent una 
feina diària que no podem menystenir. L’impacte 
que genera la Diada d’agricultura ecològica, l’Agen-
da Ae, el Mercat ecològic de Palma, el projecte de 
promoció ME ecològic de Mallorca, el Directori de 
productors eco d’APAEMA, entre d’altres, ajuden a 
visibilitzar i diferenciar més i millor la realitat dels 
productors i elaboradors ecològics. Per cada euro 
que s’inverteix amb l’ajuda de promoció genèrica 
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del FOGAIBA, en cream 14 per al conjunt del sector 
agrari ecològic mallorquí.

• La tasca que duim a terme als horts socials i als 
horts escolars és cada vegada més rellevant en un 
món en constant canvi i amb un futur incert. Les 
persones amb situació de vulnerabilitat, siguin 
adults o siguin infants, han de poder accedir a es-
pais d’esbarjo, a uns coneixements i a una alimen-
tació sana, amb igualtat d’oportunitats que la resta 
de població. Agroecologia per a tothom, en defini-
tiva. 
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