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Localització
MARQ (Museu Arqueològic d’Alacant)
Plaça Dr. Gómez Ulla s/n · 03013 Alacant

Les NostresCooperatives
Frutaltea és una cooperativa hortofruitícola situada a la
localitat d'Altea (Alacant), amb més de 60 anys d'experiència
en el mercat, que compta amb 458 socis en l'actualitat. És
d'àmbit nacional i la producció dels seus socis es troba a la
Comunitat Valenciana i Andalusia.
La central hortofruitícola té més de 10.000 m2 i compta amb
modernes instal·lacions i maquinària que permeten realitzar
totes les confeccions sol·licitades pels clients, a més d'un
Camp d'Experiències de 70.000 m2 on es realitzen recerques
sobre el cultiu de la nespre.

Dia Mundial
del Cooperativisme

La cooperativa exporta la seua producció al mercat
internacional, principalment a Holanda, Alemanya i Bèlgica
a través de la cooperativa de segon grau Anecoop de la qual
forma part des de 1982.
A més de la seua integració en Anecoop, la seua aposta per la
intercooperació es materialitza a través de la cooperativa de
subministraments Coarval i de la tenda Charter de Consum.

Dijous 12 de juliol de 2018
ALACANT
MARQ
(Museu Arqueològic d’Alacant)
Plaça Dr. Gómez Ulla s/n

Frutaltea s'ha consolidat com la primera empresa en
contractació de treballadors de la localitat d'Altea.
Transports El Comtat, Coop. V. es va fundar en 1985. Complix
ara 33 anys. Amb 23 socis, esta cooperativa de treball
associat continua fidel als seus orígens, la missió dels quals
seguix sent donar servei directe als clients, principalment de
la comarca del Comtat.
La cooperativa organitza, planifica i es responsabilitza de
cadascun dels serveis de transport i és la propietària dels
camions aportats pel soci al capital social de l'empresa.

Patrocina:

Tot i treballar principalment en un mercat local, tots els seus
vehicles estan adaptats a les normes mediambientals de la
Unió Europea.
En l'actualitat, tenen una cartera de més de 700 clients, entre
els quals es troben altres cooperatives.
La cooperativa porta més de 20 anys apostant per la formació
dels seus socis a través dels serveis i assessorament de
Fevecta.

Col·laboren:

Conselleria d’Economia
Sostenible, Sectors Productius,
Comerç I Treball

Jornada
Programa

Societats sostenibles gràcies a la
cooperació

10:15h Recepció d’assistents

Consum i producció sostenibles de béns i
serveis

10,30h Inauguració
10,45h Cooperativisme, agroecologia y sostenibilitat.
Bases per a una rehumanització de l’economia
José Luis Porcuna
President de FIAES (Fundació Institut d’Agricultura
Ecològica y Sostenible

11,30h Pausa - cafè
12,00h Educació per al consum, alimentació
saludable i sostenible

Objetius de Desenvolupament Sostenible
Federico Buyolo
Ilm. Director General de Cooperació i Solidaritat
Agricultura sostenible
Antonio Oliver Ortega
Director Tècnic de Surinver
Consum responsable
María Rodríguez
Experta en Consum Responsable i RSE

13,00h Homenatge a cooperatives

Cooperativa Agrícola d’Altea, S.C.V. (Frutaltea)
Transports El Comtat Coop. V.

13,30h Cloenda
Ximo Puig
Molt Honorable President de la Generalitat

14,00h Còctel

La sostenibilitat forma part de l’ADN de les cooperatives,
sent la preocupació per la comunitat el setè dels seus
principis rectors.

tenen com a objectiu proporcionar béns i serveis
de manera eficient i ecològica, al mateix temps que
creen ocupació sostenible i de llarga durada.

El tema del Dia Internacional de les Cooperatives
2018 està alineat amb el del Fòrum Polític d’Alt Nivell
sobre el Desenvolupament Sostenible (HLPF) de 2018:
“Transformació cap a societats sostenibles i resilients”.
Durant el Fòrum que tindrà lloc al juliol, els Estats membres
de l’ONU analitzaran els avanços realitzats en matèria de
compliment dels següents Objectius de Desenvolupament
Sostenible: 6 (aigua neta i sanejament), 7 (energia assequible
i no contaminant), 11 (ciutats i comunitats sostenibles), 12
(producció i consum responsables) i 15 (vida d’ecosistemes
terrestres).

Gràcies al Dia Internacional de les Cooperatives,
els responsables polítics locals i internacionals
poden conèixer de quina manera contribuïxen les
cooperatives a la creació de societats més sostenibles
i resilients, i orientar els seus esforços a la inclusió de
les cooperatives en els processos polítics relacionats
amb la sostenibilitat.

Les cooperatives tenen dos segles d’experiència en la
construcció de societats sostenibles i resilients. Entre
alguns dels exemples, les cooperatives agrícoles treballen
per a mantenir la longevitat de la terra en la qual cultiven per
mitjà de pràctiques agrícoles sostenibles. Les cooperatives
de consum donen suport a l’obtenció sostenible dels seus
productes i eduquen als consumidors sobre el consum
responsable. Les cooperatives d’habitatges ajuden
a garantir habitatges segurs. Els bancs cooperatius
contribuïxen a l’estabilitat gràcies a la seua proximitat
amb els seus clients i brinden accés financer als mercats
locals i fins i tot en àrees remotes. Les cooperatives de
serveis públics treballen per la transició a una electricitat
més neta i per l’accés de les comunitats rurals a l’energia
i l’aigua. Les cooperatives en la indústria i els serveis en
els seus múltiples sectors (salut, comunicació, turisme…)

