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El passat 8 d’octubre, els socis de 
San Crispín van elegir un nou Consell 
Rector amb na Belly Ester com a pre-
sidenta. Avui la volem conèixer perquè 
ens expliqui la seva vinculació a l’entitat 
i els motius que l’han decidida a encap-
çalar aquest projecte. 

Les seves primeres paraules als socis 
de San Crispín van ser “som na Belly 
d’en Pedro Vinyes”

Si, ho vaig fer expressament per-
què segur que molts potser només em 
coneixien de quan feim les assemble-
es de socis. No som nascuda aquí ni 
tenc cognoms alaiorencs però si, quan 
passi el temps, en reconeixen també 
com na Belly de sa cooperativa, em 
sentiré molt agraïda. 
Quin és el seu lligam amb San Crispín?

És un vincle emocional intens i 
t’explicaré per què. Fa 20 anys la Coo-
perativa celebrava un moment histò-
ric amb el nomenament d’Antoni Car-
dona Sans com a president d’honor. I casualment, en aquell 
moment, el meu espòs, Pedro Pons Capó, presidia el Consell 
Rector. Fa divuit anys ell va morir però, tres dies abans de 
fer-ho, va voler dedicar les seves darreres paraules a la Co-
operativa. Com comprendràs, açò ens ha marcat a tota la 
família i en aquests moments, encara més, continuant una 
feina que ell també va fer. 
Per què ha decidit fer el pas?

Perquè hi ha el rerefons emocional que t’explicava, 
però principalment, per  continuar la bona tasca que ha fet 
durant deu anys en Joan Camps, amb qui he pogut com-
partir moltes estones de feina. Fins ara tenia el càrrec de 
secretària i no ha estat fàcil prendre la decisió perquè dur 
el timó d’una entitat com San Crispín és més complex del 
que sembla.
Per què ho diu?

Perquè, vulguem o no, competim dins el sector de la 
gran distribució amb competidors molt forts en l’àmbit lo-
cal i nacional, que tenen molts més recursos que San Cris-
pín. Nosaltres no som un supermercat qualsevol, sempre ho 
deim i açò vol dir que defensam uns valors diferents de la 
resta, com són el cooperativisme i la solidaritat dins la so-
cietat. Esteim orgullosos de poder oferir aquest model di-
ferenciat de supermercat a Menorca que està al servei dels 
consumidors i garanteix una alimentació sana, ecològica i 
de proximitat. Però la gent hi ha de creure i ha de venir a 
comprar-hi.      
Com han viscut la Covid-19?

“La meva feina serà esforçar-me per seguir oferint un supermercat diferent als consumidors”

Redacció

Des del punt de vista humà, el 
personal de San Crispín va tenir i ha 
tingut un comportament extraordina-
ri perquè la seva vocació de servei no 
només va créixer sinó que es va refor-
çar. Amb les vendes també hem tin-
gut l’oportunitat de tornar a connec-
tar amb socis que feia temps que no 
venien i amb nou públic que ens ha 
descobert sense oblidar els que sem-
pre han estat fidels. El millor de tot és 
que tota aquesta gent ha vist que San 
Crispín podia ser el seu supermercat 
de referència i s’hi ha quedat.
Econòmicament, però, fa dos anys 
van demanar doblers als socis....

Sí, açò no hem d’oblidar-ho! El 
fet que aquest 2020 les ventes hagin 
anat millor no vol dir que les coses 
s’hagin solucionat perquè acumulam 
un deute important al nostre balanç a 
causa del que et deia d’haver de com-
petir amb altres supermercats molt 
forts, però pensa que nosaltres som 

una entitat sense ànim de lucre i el nostre únic objectiu és 
ser viables i sostenibles econòmicament, generar ocupació i 
dedicar recursos per a  projectes socials.
Com espera que sigui el seu mandat?

Tenc moltes ganes de millorar tot allò que sigui pos-
sible, que els socis i clients que venguin, o que comprin al 
web, estiguin satisfets perquè hagin tingut una bona experi-
ència de compra, que trobin els productes que necessitaven 
al millor preu possible, que els haguem atès bé. Aquesta 
vegada, al Consell Rector serem la majoria dones perquè,a 
més de na Mila i na Pueyo, s’hi han incorporat na Mireia i na 
Judith. Sense voler caure en tòpics, crec que aquest accent 
femení tindrà el seu efecte i més tenint en compte que el 
90% de les persones que treballen a San Crispín també són 
dones. 
Té qualque projecte en ment per tirar endavant?

Sempre miram de fer coses noves. Ara per ara, tenim 
com a primera preocupació els efectes que provocarà la 
pandèmia en la societat i, per açò, hem impulsat un parell  
de recaptes solidaris d’aliments en poc temps dirigits a Cà-
ritas i Creu Roja, a més de fer un donatiu directe de 2 tones 
d’aliments. També tenim la preocupació ambiental que ens 
ha fet posar-nos amb l’eliminació de plàstics i la implanta-
ció de pràctiques que ens duguin al residu mínim. I tot açò 
sense deixar d’invertir a millorar les botigues, modernitzar 
les màquines o reforçar el contacte amb productors locals 
per ajudar-los a donar sortida a través de les nostres boti-
gues, feina no ens falta!

Belly Ester, nova presidenta de la Cooperativa San Crispín
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