
 

 

PREOCUPACIÓ A LES COOPERATIVES AGRO-ALIMENTÀRIES I MÀXIMA 

COL·LABORACIÓ AMB LES AUTORITATS 

Santa Maria, 18 de març de 2020. 

Cooperatives agro-alimentàries de les Illes Balears, entitat que representa els interessos de 29 

cooperatives del sector agro-alimentari de les nostres illes, mostra la seva preocupació pels 

efectes que la crisi desencadenada pel covid-19 està produint dins el sector alimentari de les 

Balears ara mateix, alhora que fa pública la seva màxima col·laboració amb les autoritats i amb 

els treballadors del camp balear per a garantir que puguin desenvolupar la seva feina amb totes 

garanties de seguretat. En aquest sentit, valoram positivament la nota aclaridora feta pública 

ahir per la Conselleria d’Agricultura, a demanda de Cooperatives agro-alimentàries de les Illes 

Balears.  

Cooperatives agro-alimentàries de les Illes Balears, posa a disposició dels ajuntaments de les 

Balears, la nostra maquinària de tractaments fitosanitaris per a desinfecció d’espais públics. 

Des de Cooperatives agro-alimentàries de les Illes Balears estam  fent un esforç per mantenir els 

llocs de feina i donar el millor servei possible. Els pagesos i la societat en general poden comptar 

amb nosaltres, tant per abastir-se, com per alimentar-se. Referent al desenvolupament del 

treball, Cooperatives agro-alimentàries de les Illes Balears garanteix als seus socis els 

subministres necessaris per a les seves explotacions i facilita els models de trasllat, tant pels 

treballadors cooperativistes a les instal·lacions, com pels pagesos i ramaderes per tal de justificar 

els seus desplaçaments complint el Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara 

l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel coronavirus. Així 

mateix, diàriament s’emeten notes tècniques referents a l’ús dels materials indicats per a la 

feina, com ara guants o mascaretes. Cal destacar que  les cooperatives que disposen d’aquests 

tipus de materials en estoc, els han posat a disposició dels centres de salut per si els poden ser 

d’utilitat. Les cooperatives Sant Martí de Mercadal  i Sant Bartomeu de Ferreries de Menorca 

són dues de les que disposen de mascaretes i ho han comunicat al govern insular perquè disposi 

d’elles. 

La preocupació a moltes de les cooperatives és pel fet que molts de productes estan aturats 

sense possible sortida al mercat. D’una banda, les cooperatives que venen directament els seus 

productes a les pròpies botigues i a supermercats de les illes, estan treballant al màxim sense 

que fins ara hi hagi hagut cap problema de distribució, de fet, algunes cooperatives fan 

repartiment a domicili. La cooperativa Ecofeixes d’Eivissa, feia repartiment de cistelles amb 

producte local a la seva seu un horabaixa a la setmana, però ara ho han incrementat amb dos 

matins més i han introduït el servei de repartiment a domicili el dijous al matí per a persones 

amb alt risc o problemes de mobilitat. Han passat d'atendre unes 70 famílies, a disposar de 120 

cistelles reservades per a aquesta setmana. La cooperativa de Sant Bartomeu de Sóller també 



ha impulsat el repartiment a domicili per tal d’evitar els desplaçaments de la població. Quan als 

locals de les cooperatives, moltes han instaurat protocols per a la recollida dels productes i el 

seu posterior lliurament, ajustant els horaris a la població, així la cooperativa de Porreres, atès 

que els matins té molta afluència de clients i no gaire els horabaixes, només tenen obert els 

matins. 

L’ altra cara són les cooperatives que destinen la seva producció a la restauració i a la indústria 

hotelera, totes elles estan pràcticament aturades. No hi ha demanda ni per part de restaurants 

ni per part de les cadenes hoteleres. I si el destí és el mercat intern passa exactament el mateix 

quan ens referim a productes com la porcella, el me i altre productes que podrien ser 

considerats com a productes de qualitat:  vi, ametlla, oli...  Les seves vendes són pràcticament 

nul·les. El problema s’agreuja quan veiem que  els tres productes esmentats, però sobretot el 

me, quan més es consumeix a les Illes és durant les festes de Pasqua. Tot fa indicar que enguany 

no serà així i el perjudici pel ramader serà molt elevat perquè es disposa del ramat sense poder-

lo sacrificar. Curiosament, les cooperatives que treballen també amb carn però el seu destí és 

l’exportació, no pateixen aquest problema. Per exemple, la Cooperativa Camp Mallorquí 

col·labora amb la cooperativa OviAragón i entre avui i demà un milenar de mens nascuts i criats 

a l’illa, partiran amb destinació als mercats de la comunitat autònoma d’Aragó; en canvi la 

Cooperativa Pagesa de Pollença, impulsora de la marca Me de Pollença denúncia la quasi total 

paralització de la venda de carn de me mallorquí a l’illa. 

 

Per a més informació: 

Jerònima Bonafè, presidenta Cooperatives agro-alimentàries de les Illes Balears 654 711 797 

Xisca Parets, directora-gerent Cooperatives agro-alimentàries de les Illes Balears 647 599 583 

 


