
A l’Att. de la Sra. Ada Colau, Alcaldessa de Barcelona,

«Una de les expressions més riques, dinàmiques i segures de comercialització d'aliments de les produccions
petites  i  agroecològiques  la  constitueixen els  mercats  no sedentaris  i  de proximitat  on,  a  través de cites
regulars  en  el  temps,  agricultors  i  agricultores, ramaders  i  ramaderes  i  petita  producció  i  transformació
artesanal  comercialitzen  de  manera  directa,  sense  intermediaris  ni  gairebé  petjada  ecològica,  aliments
frescos, saludables i respectuosos amb el medi ambient, el clima i les persones.

Aquests  mercats  alimentaris  no  sedentaris  i  de proximitat,  adoptant  els  protocols  de seguretat  als  quals
obliguen les autoritats sanitàries (segons el Real Decreto 463/2020, de 14 de març, afegits als que estableix el
Real  Decreto  640/2006,  de  26  de  maig,  pel  qual  es  regulen  determinades  condicions  d'aplicació  de  les
disposicions comunitàries en matèria d'higiene, de la producció i comercialització dels productes alimentaris),
ofereixen unes condicions de salubritat immillorables perquè:

a) Normalment se celebren a l'aire lliure o en grans espais com places de proveïments, en comptes de
fer-ho en espais tancats, on resulta més fàcil mantenir les distàncies de seguretat.

b) Ofereixen aliments que no passen per intermediaris, que sovint van directament de l'horta a la cistella
de la compra, minimitzant les possibilitats de contaminació, que es veuen incrementades a mesura
que augmenten les baules de la cadena comercial. 

c) Els aliments dels mercats no sedentaris i de proximitat no estan exposats al contacte de centenars de
clients, fonts potencials de contagi.

d) Els mercats no sedentaris i de proximitat estan gestionats pels propis productors i productores, que
tenen per obligació legal una elevada formació en matèria d’higiene i sanitària, de manera que estan
preparats / des per vendre les seves produccions en unes condicions òptimes i adaptades a les noves
exigències. 

e) Ofereixen aliments necessaris indispensables en aquests moments de confinament forçós, amb major
qualitat nutricional, important per al reforç del sistema immunitari de les persones.»

Malgrat aquestes argumentacions tretes de les cartes que més de 600 organitzacions hem enviat al Ministeri
d’Agricultura i al Ministeri de Consum, ens trobem que, en el context de la crisi del CONVID 19, els mercats no
sedentaris i de proximitat segueixen, a la Ciutat de Barcelona,  amb les seves llicencies cancel·lades. Es  manté
així  una  discriminació que està, d’una banda portant a les petites produccions agroecològiques a situacions
molt greus posant en perill la seva viabilitat, i d’altra banda obligant a milers de consumidors i consumidores a
abastir-se d’aliments hiperprocessats i plastificats en espais tancats amb un elevat risc de contagi.

Aquesta situació resulta mes inconcebible quan la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona han
elaborat  les  normatives  sanitàries  que permeten  la  seva  continuïtat,  com de fet  s’està  fent  en múltiples
municipis de Catalunya.

Demanem doncs que es rectifiqui la cancel·lació dels Mercats de Pagès i  tots el mercats no sedentaris de
venda directa a la Ciutat de Barcelona i es garanteix l’aplicació de les normes sanitàries elaborades pel Govern
de Catalunya.

Barcelona, 9 d’abril del 2020.


