
 

Mantenir la cooperació postcovid 
 

 

 

El sector de la distribució alimentària ha destacat l'alt nivell de cooperació entre totes 

les baules de la cadena es mostra a la pandèmia, incloent a agricultors i indústria, i ha 

advocat per estendre-ho també una vegada superada aquesta crisi, deixant enrere 

tensions de el passat. 

 

Així ho han defensat aquest divendres tant el president de Mercasa, José Ramón 

Sempere, com el director general de la patronal de supermercats Asedas, Ignacio García 

Magarzo, que han insistit que sota pressió, la cadena -que agrupa també a agricultors i 

industrials va oferir la seva millor versió. 

 

"Si en el major test d'estrès viscut mai hem tingut una col·laboració molt estreta i amb 

diàleg entre totes les parts, seria convenient per a tots que això seguís", ha ressaltat 

Sempere, qui ha apuntat que la relació ha de ser "simètrica" i guiar-se per l'objectiu de 

garantir el proveïment d'aliments a la població. 

 

Aquesta petició arriba just quan les organitzacions professionals agràries ASAJA, 

COAG i UPA han reclamat contundència als diferents grups polítics amb representació 

al Congrés dels Diputats per evitar que la "guerra de preus" de les cadenes de 

distribució passi factura al camp. 

 

El responsable de Mercasa -entitat controlada per l'Estat que gestiona la xarxa de 

mercats majoristes d'alimentació que hi ha a Espanya- ha instat a més a conservar 

aquest grau de "col·laboració" des del camp fins a les botigues també com una forma de 

connectar el medi rural i l'urbà. 

 

García Magarzo, per la seva banda, ha fet una crida a "superar els debats de la cadena" 

incloent a agricultors i indústria inspirant-se en els "esforços" realitzats durant el 2020 

perquè el subministrament de menjar no es convertís en un problema afegit per a la 

ciutadania. 

 

El director general d'Asedas -associació que representa Mercadona, DIA i a una dotzena 

d'ensenyes regionals i centrals de compra- ha animat també a treballar a Espanya per 

definir una posició de cara a l'estratègia de la UE "De la granja a la taula ", perquè es 

tinguin en compte les seves peculiaritats com a país productor, ja que de moment alguns 

passos fets per Brussel·les" no convencen ". 

 

Tots dos han intervingut durant el lliurament de el premi que concedeix anualment 

Asedas a el millor article publicat a la revista Distribució i Consum, editada per 

Mercasa, i que en la seva sisena edició ha recaigut en l'enginyer agrònom i sociòleg 

Eduardo Moyano. 

 

Moyano ha explicat que la cadena alimentària funciona com una espècie de pont de què 

cada baula és un pilar, i ha advertit que aquest corre el risc d'enfonsar-se si algun 

flaqueja. 

 



"El sector agrícola té problemes, fa un any es manifestava -pels baixos preus- i segueix 

afrontant una sèrie de dificultats estructurals. Per això és important consolidar bé el 

terreny sobre el qual s'assenta, perquè si no, no serà sòlid ", ha detallat. 

 

El també investigador de el CSIC ha apuntat al fet que és en aquest punt on els poders 

públics "han d'actuar per ajudar a equilibrar enfortint a la baula més feble", entre els 

quals inclou a agricultors i indústria. 

 

Tot i això, ha recalcat que cada sector "ha de fer els deures" i en el cas dels agricultors 

no haurien de dependre exclusivament "de noves normatives o dels ajuts de la Política 

Agrícola Comuna per resoldre tots els seus problemes", ja que hi ha marge per ser més 

eficients. 

 

Moyano ha assenyalat el relleu generacional com el gran repte d'un sector agrari cada 

vegada més exigit en matèria d'innovació tecnològica i transició energètica, ja que dues 

terceres parts dels titulars de les explotacions superen els 55 anys. 
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