
 
SUPORT A LES MOBILITZACIONS AGRÀRIES 

Cooperatives Agro-alimentàries Illes Balears dóna suport a la manifestació del 

sector agrari convocada a Palma demà 7 de març, per les organitzacions 

professionals agràries ASAJA-BALEARS, UNIÓ DE PAGESOS DE 

MALLORCA I UPA-AIA ILLES BALEARS.  

 

Jerónima Bonafé Ramis, presidenta de Cooperatives Agro-alimentàries Illes 

Balears ha manifestat: "el sector cooperatiu dóna suport a les mobilitzacions. 

Tenint en compte la situació per la qual travessa el món agroalimentari, els 

marges de rendibilitat es troben al límit de l'abandó de les explotacions, i 

posen seriosament en perill la continuïtat de l'activitat agrària". Les 

esmentades associacions agrícoles volen posar de manifest les greus dificultats 

per les quals travessen els pagesos i ramaders de les illes i la necessitat de 

solucions immediates que ajudin a reduir els costos de producció i que es 

compensin els efectes de la insularitat. Cooperatives Agro-alimentàries Illes 

Balears reivindica a les Cooperatives i Sats, organitzacions formades per 

agricultors i agricultores, com a eines perquè els titulars d'explotacions 

participin en la cadena de valor, essent responsables de les seves pròpies 

empreses i participant en els resultats que aquestes generen. Alhora reclama 

polítiques que afavoreixin la reducció o compensació dels costos pel fet de la 

insularitat, i la corresponsabilitat dels consumidors i la societat en general amb 

el consum de productes locals i quilòmetre zero. En aquest moment en què 

s'estan definint les polítiques europees de la PAC, i que van en direcció a una 

major sostenibilitat i respecte mediambiental, fomentar polítiques de consum i 

producció de proximitat és fonamental, però també que la PAC cobreixi les 

necessitats del sector en matèria de reequilibri de la cadena alimentària, 



 
protecció dels agricultors o resposta davant les crisis de mercat. La 

convocatòria se suma a les celebrades en altres regions espanyoles, en protesta 

per la crisi de rendibilitat per la qual travessen diferents sectors o l'ús de 

l'Agricultura com a moneda de canvi en les negociacions comunitàries amb 

tercers països, entre altres temes.   

Per tots aquests motius, Cooperatives Agro-alimentàries Illes Balears dóna 

suport a la manifestació, cedint el protagonisme a les organitzacions 

convocants, d'acord amb la filosofia que segueix habitualment la nostra 

entitat, i amb el ple desig que la convocatòria sigui un èxit i ajudi que les 

administracions abordin amb el sector i les cooperatives l'articulació de 

respostes immediates i efectives als problemes pels quals travessa. 


