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La Federació de Cooperatives de les Illes Balears formada per més de 200 que 

es troben repartides entre cooperatives de treball associat, cooperatives 

agroalimentàries  i les de consum, desenvolupen com a objectius prioritaris: la 

representació  interlocució del conjunt del cooperativisme de les Illes Balears  

donant cohesió a la diversitat d les empreses cooperatives . Les seves 

prioritats són divulgar els principis cooperatius, defensar els interessos del 

cooperativisme i promocionar projectes d’interès comú per al nostre sector, 

d’acord amb els principis cooperatius de l’Aliança Cooperativa Internacional. 

 Una de les gran fites es celebrar el 7 de juliol, el Dia Internacional de 
les cooperatives, com es farà arreu del Món, als locals de  la 
cooperativa del Camp de Menorca a Ciutadella, amb el missatge:  

“Societats sostenibles gràcies a la cooperació” 

El Dia Internacional de les Cooperatives de les Nacions Unides es celebra 

anualment el primer dissabte de juliol. L'objectiu d'aquesta celebració és: - 

augmentar la consciència de les cooperatives,  ressaltar les fites i els objectius 

de les Nacions Unides i el moviment cooperatiu internacional, destacant les 

contribucions del moviment a la resolució dels principals problemes abordats 

per les Nacions Unides  i enfortir i ampliar la cooperació entre el moviment 

cooperatiu i altres actors.  

El 1992, després de l'esforç de la Aliança Cooperativa Internacional (ACI) i del 
Committee for the Promotion and Advancement of Cooperatives (COPAC, 

l'Assemblea General de les Nacions Unides va proclamar el primer dissabte de 

juliol de 1995 com a Dia Internacional de les Cooperatives, marcant el 

centenari de l'Aliança. De fet, des de 1995, l'Aliança i les Nacions Unides han 

marcat el tema del Dia Internacional a través de COPAC, una aliança amb 

múltiples grups d'interès de les institucions públiques i privades mundials. 

L'Aliança és membre fundador d'aquest òrgan que promou i recolza les 

empreses cooperatives centrades en les persones, com a líders en el 

desenvolupament sostenible. 

 

Per tant, al mateix temps celebram el: 

 

 



96º DIA INTERNACIONAL DE LES COOPERATIVES 

24º DIA INTERNACIONAL DE LES COOPERATIVES DE LES NACIONS 

UNIDES 

 

Missatge DIA INTERNACIONAL DE LES COOPERATIVES que 
és llegirà arreu del món, el 7 de juliol 2018. 

 
“Societats sostenibles gràcies a la cooperació” 

 

El 7 de juliol de 2018, els cooperativistes de tot el món estarem celebrant el 
Dia Internacional de les Cooperatives. Sota el lema Societats sostenibles 

gràcies a la cooperació es pretén mostrar a tota la societat en general  

com, gràcies als nostres valors, principis i estructures de governança, la 
sostenibilitat i la resiliència estan en el cor de les cooperatives, amb la 
preocupació per la comunitat com el setè dels seus principis rectors. 
 
El president de l'Aliança Cooperativa Internacional, Ariel Guarco,  va declarar:  
 
"Les cooperatives representem a 1.200 milions de socis membres de 
cooperatives. Probablement no hi hagi un altre moviment econòmic, social i 
polític al món que en menys de 200 anys hagi crescut tant com nosaltres. Però 
el creixement no és el més important. Consumim, produïm i usem els recursos 
que el planeta ens brinda en solidaritat amb el medi ambient i amb les nostres 
comunitats. És per això que som un actor clau per complir els Objectius de 
Desenvolupament Sostenible".  

 
Les societats sostenibles són aquelles que reflecteixen els límits ambientals, 
socials i econòmics del creixement. 
 
Per la seva pròpia naturalesa, les cooperatives juguen un triple paper: 
 
● Com a actors econòmics creen oportunitats d'ocupació, mitjans de vida i 
generació d'ingressos. 
 
● Com a empreses amb objectius socials i centrades en les persones, 
contribueixen a l'equitat i la justícia social. 
 
● Com a institucions democràtiques, són controlades pels seus membres i 
exerceixen un paper de lideratge en la societat i les comunitats locals. 



 
Si ben un informe recent de l’empresa consultora i auditora PwC va mostrar 
que dos de cada cinc empreses encara ignoren o no tenen un compromís 
significatiu amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible,  i  destaca que 
les cooperatives estan liderant el camí, contribuint a fer del mon un lloc millor.  
 
Les cooperatives tenen experiència en la construcció de societats sostenibles i 
resilients.    
 
Per exemple, moltes cooperatives agrícoles treballen per mantenir els cultius 
dels territoris i de la terra, que conreen mitjançant pràctiques sostenibles. Les 
cooperatives de consumidors recolzen cada vegada més les fonts de 
proveïment sostenible dels seus productes i eduquen als consumidors sobre el 
consum responsable. Les cooperatives d'habitatge ajuden a garantir habitatges 
segurs i assequibles. 
 
Els bancs cooperatius contribueixen a l'estabilitat gràcies a la seva proximitat 
amb els seus clients, brinden accés a finançament a nivell local i estan molt 
estesos fins i tot en àrees remotes. Les cooperatives de serveis públics 
possibiliten l'accés a l'energia i l'aigua en el mitjà rural i moltes d'ells es 
dediquen a liderar la transició cap a la democràcia energètica. 
 
Les cooperatives de treball i cooperatives d’iniciativa social en els diversos 
sectors (salut, comunicacions, turisme ...) tenen com a objectiu proporcionar 
béns i serveis de manera eficient, alhora que creen ocupacions sostenibles a 
llarg termini, de forma cada vegada més amigable amb el planeta. 
 
En el dia Mundial del Cooperativisme, el president de l'Aliança Cooperativa 
Internacional, Ariel Guarco, ens transmet el següent missatge:    

"En el Dia Internacional de les Cooperatives, anem a mostrar al món que és 
possible créixer amb democràcia, equitat i justícia social. Que les nostres 
societats no poden seguir malgastant recursos i excloent a les persones. Que 
hem de millorar el present i preservar el futur per a les properes generacions. I 
que estem orgullosos de ser part d'aquest moviment, un moviment amb valors 
i principis, un moviment compromès amb la justícia social i la sostenibilitat 
ambiental".  
 

 

 

 



DADES GLOBALS: 

L’Aliança Cooperativa Internacional (ACI) és una associació independent que 
uneix, representa i dóna servei a les cooperatives arreu del món. Fundada el 
1895, té 306 organitzacions sòcies de 109 països, actives en tots els sectors de 
l’economia. En conjunt, aquestes cooperatives representen més de 700 milions 
de persones i 280 milions de llocs de treball. 

Actualment al món hi ha 2,6 milions de cooperatives i més de 1200 milions de 
persones – 1 de cada 6 – són membres d’alguna cooperativa, que donen feina 
al 10 % de la població mundial ocupada. 

 

 

INFORMACIÓ:   

Enric Pozo Mas (President Sectorial cooperatives d’Ensenyament –UCTAIB) i 

membre del Consell Rector de la Federació de cooperatives Illes Balears . mòbil; 
667734634 

Aliança Cooperativa Internacional (ACI) 

 


