
 

COOPERATIVES AGRO-ALIMENTÀRIES DE LES ILLES BALEARS VALORA POSITIVAMENT 

LES MESURES DE SUPORT QUE  LA CONSELLERIA HA POSSAT EN MARXA A TRAVÉS DEL PLA 

DE XOC  

Santa Maria, 26 de març de 2020. 

Des de Cooperatives valoram positivament les mesures de suport al sector agrari que la 

Conselleria d’Agricultura ha posat en marxa a traves del Pla de Xoc.  

El sector agroalimentari i les cooperatives estan demostrant el seu compromís amb la societat 

treballant en favor seu produint aliments, i a la vegada el compromís amb el municipis amb els 

quals col·laborem en la desinfecció d’ instal·lacions i carrers.  

Cooperatives agro-alimentàries de les Illes Balears, va sol·licitar ahir 24 de març, una reunió 

urgent dels responsables de la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació amb el sector agro-

alimentari de les illes Balears per a analitzar la situació esdevinguda arran del Covid-19. 

S’adjuntava a la demanda un document amb les propostes de la nostra entitat. Ahir horabaixa 

es va celebrar la reunió i avui, 26 de març, la consellera Mae de la Concha ha explicat en roda de 

premsa les mesures que adoptarà l’administració per donar suport al sector primari durant la 

crisi generada pel Covid-19 i ens alegra que algunes de les nostres propostes estan recollides al 

pla.  

Jerònima Bonafè presidenta de Cooperatives agro-alimentàries de les Illes Balears, va incidir en 

la necessitat de constituir de manera urgent una Taula de Seguiment per analitzar preus, 

productes i demanda i veure la seva evolució durant el període de confinament i més enllà atès 

que si el problema persisteix i els canals de distribució, com ara HORECA (Hotels, Restaurants i 

Cafeteries) continuen tancats, la crisi s’agreujarà encara més. Entenem que l’Observatori de 

Preus anunciat complirà aquesta funció. 

En el mateix sentit, mesures previstes en el Pla de Xoc com ara el suport a la comercialització de 

carn del sector oví, així com la possibilitat de congelar carn, tal com exigia la Cooperativa de 

Pollença,  i en general la línia de suport al circulant i a injectar liquiditat a les explotacions a 

través d’ISBA i FOGAIBA, estan en la línia de les propostes fetes per Cooperatives agro-

alimentàries de les Illes Balears. 

Bonafè va ressaltar la necessitat que reunions com la d’ahir amb els representants de tot el 

sector agroalimentari balear, s’haurien de celebrar periòdicament al manco cada 15 dies, per 

analitzar els esdeveniments i les possibles mesures a prendre. 

Des de Cooperatives agro-alimentàries de les Illes Balears vàrem reiterar la nostra petició a la 

conselleria d’una línia específica de suport a la integració i col·laboració entre cooperatives, una 

mesura del tot necessària un cop demostrat que, ara per ara, qui ha donat solucions més ràpides 

i efectives al problema agro-alimentari de les Illes Balears han estat les cooperatives i SAT’s. 



 A totes i cadascuna de les cooperatives i SAT’s sòcies de Cooperatives agro-alimentàries de les 

Illes Balears, estam treballant perquè la gent pugui quedar-se a casa, feim propostes a 

l’Administració i vetllam perquè les condicions de feina de pageses, pagesos i tots els implicats 

en la comercialització i distribució dels productes agro-alimentaris, siguin les més adients i 

correctes, per això no ens podem conformar i hem d’estar alerta pel bé de la comunitat. 
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