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COOPERATIVES PER LA SOSTENIBILITAT 

L’any 2015, les Nacions Unides van adoptar 
l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible, 
un pla d’acció a favor de les persones, el planeta 
i la prosperitat. 

Es tracta d’un full de ruta on s’han identificat 
17 objectius de desenvolupament sostenible (ODS) 
per treballar sobre la base de tres pilars 
fonamentals: la protecció del territori, la 
cohesió social i el desenvolupament econòmic.

UNIÓ DE LES
ILLES BALEARSde treball

c   peratives
ILLES BALEARS
d’ensenyament
c   peratives



“El modelo cooperativo aboga por un modelo empresarial construido sobre 
la base de la inclusión y la sostenibilidad que ofrece un camino hacia 

la justicia económica, social y política”  

Ban kin - moon, Exsecretari General de les Nacions Unides
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2021: “COCETA pone a disposición de las 
cooperativas de trabajo el observatorio ODS, 
herramienta de “autodiagnóstico” para la 
integración de la Agenda 2030 (Article) 

Gracias a este proyecto, COCETA también pone en valor la 
oportunidad de establecer lazos entre diferentes 
cooperativas comprometidas con los ODS, tanto dentro, 
como fuera de nuestras fronteras 

COCETA AMB EL DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE 

La Confederación Española de Cooperativas de Trabajo Asociado (COCETA) s’ha compromès amb 
aquest full de ruta des de l’inici i ha treballat per oferir a les cooperatives nacionals 
totes les facilitats per conèixer-la i integrar-la.  

2017: “Las cooperativas en la consecución de los 
ODS” (Article) 

Las cooperativas son negocios sostenibles enfocados en las 
personas y capaces de fomentar el empleo digno. Las 
cooperativas juegan un papel esencial en la implementación 
de la Agenda 2030 

El desarrollo sostenible es parte de la propia esencia de 
las empresas cooperativas 
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El març de 2023, a Menorca, es durà a terme la 
primera trobada COCETA a Menorca on la 
sostenibilitat serà el seu fil conductor. 

La Unió de Cooperatives de Treball Associat de les 
Illes Balears (UCTAIB), encarregada de 
l’organització d’aquest esdeveniment, ha escollit 
Menorca per a organitzar una jornada de dos dies 
on els participants tindran l’oportunitat 
d’experimentar i conèixer el valors de la 
sostenibilitat, en una illa especialment sensible 
gràcies a la seva designació com a Reserva de la 
Biosfera el 1993 i a l’ampliació d’aquesta 
designació amb el reconeixement com a Reserva de 
la Biosfera Marina l’any 2020. 

TROBADA COCETA A MENORCA
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COCETA I L’ODS 14

El protagonista de les jornades que es duran a terme el 30 i 31 de 
Març serà l’ODS 14, Vida Submarina, amb el qual es pretén conservar 
i utilitzar d’una manera conscient la mar i els recursos marins. 

Tenint en compte el llarg recorregut de Menorca en la conservació 
del seu entorn marí, l’illa es presenta com la perfecta amfitriona 
per il·lustrar tot el treball duit a terme els darrers anys en 
aquesta matèria. 

Així, s’oferirà als participants una experiència completa per tal 
que puguin viure en primera persona un dels objectius del Pla de 
Reserva de la Biosfera de Menorca: “Aconseguir la conservació dels 
valors naturals i culturals intrínsecs de la Reserva de la 
Biosfera, promovent així la sostenibilitat en el seu ús de forma 
compatible amb la seva conservació”.  
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10h Benvinguda al Museu de Menorca.
Representant polític de Maó

10:10h Presentació  jornada
Malena Riudavets - Presidenta d'UCTAIB

10:20h
Ponència a càrrec de Federico Buyolo, director de la Fundación Ortega - 
Marañon  

11:30h Pausa cafè

12h
Taula rodona. "Aliances. Com les cooperatives poden contribuir al 
lideratge del desenvolupament sostenible a les lles Balears"

Modera: Toni Aguiló - Vicepresident d'UCTAIB

Representant polític del GOIB
Cristina Gómez - Vicepresidenta segona del CIMe
Francisco Canals - Confraria Ciutadella i president LEADER
Representant d'Adriza Mediterránea S. Coop

13:30h Conclusions a càrrec de Luís Miguel Jurado - President de COCETA
13:40h Torn obert de paraules
14:00h Cloenda
14:15h Tast de producte local amb amenització musical

Divendres 31 de Març

Arribada de les persones participants a l'illa de Menorca.
18h Visita guiada al Teatre Principal de Maó
21h Sopar a Maó

9:45h Trobada al Moll de l’Hospital per agafar la barca
10:00 Sortida cap a l'Illa del Rei
10:30h Visita guiada per l'Illa del Rei
11:30h Consell Rector
13:45h Tornada al Moll de l'Hospital
14:30h Dinar a Es Castell
17:30h Trasllat a Maó
18h Visita guiada per Maó a càrrec d'Isabel Martín (Guia certificada amb la 

Marca Menorca Reserva de Biosfera) 
21h Sopar a Maó

Dimecres 29 de Març

Dijous 30 de Març

PROGRAMA
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VISIONARIES DE LA CULTURA I LA SOSTENIBILITAT

+34 722 16 76 74

3culturaysostenibilidad@gmail.com

mailto:3culturaysostenibilidad@gmail.com

