El client que
compra a
les nostres
botigues
està agraït
de que li
ajudem a
reduir
residus
Mallorca
Producció local
Distribució i venda
Envàs reutilitzable

Agromart Balear
Dues famílies de pagesos decidiren, ara fa ja una dècada, escurçar
la cadena de distribució per vendre directament del camp al consumidor. Naixia així Agromart Balear, la primera botiga de Porreres
pensada per vendre la producció pròpia de les seves finques. Avui
en dia són 18 les botigues Agromart repartides per tot Mallorca. La
iniciativa dóna feina a unes 200 persones en temporada d’estiu.

Adreça:
Ctra Porreres-Montuïri Km 0,8, 07260
Porreres (Mallorca)

@agromartbalear

Telèfon:
+34 971 647456

@agromartbalear

Web:
www.agromart.es
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Agromart
Balear

Maria Llabrés
Encarregada tendes

1. De quins valors partiu?
Recuperar la producció i el medi ambient. La idea inicial
va ser la d’eliminar intermediaris en la venda del nostre
producte. Abans ens trobàvem que la llei de l’oferta i la
demanda marcava el preu i això feia difícil mantenir el valor
d’un producte. A vegades no teníem ni per cobrir el cost del
pagès. Amb les nostres pròpies botigues som més autònoms i també podem decidir quines accions duim endavant.

2. Quines accions heu incorporat
per seguir aquests valors?
A Mallorca vàrem ser pioners en substituir les bosses de
plàstic per les de paper. Alguns clients no ho entenien al
començament però a poc a poc anam afegint més accions.
Com que nosaltres venem directament el nostre producte,
hem començat amb pots reutilitzables pels llegums, fruits
secs, salsa de tomàtiga... que una vegada tornats es poden
fer nets al magatzem de Porreres.
A poc a poc estem també començant a eliminar les palanganes de porexpan i utilitzam cartó. Introduïm també
venda a granel. Volem arribar a ser 100% sense plàstic. Fomentant la reutilització i el reciclatge aconseguim eliminar
molts residus.

3. Què suposa aplicar aquestes
accions, quin és el retorn?
En deu anys hem passat d’una botiga a Porreres a tenir 18
establiments per tot Mallorca. És evident que el resultat ha
estat molt bo. La majoria de clients que compra a Agromart
està molt agraït de què posem aquestes mesures en marxa,
tot i que ser pioner sempre és més complicat perquè estàs
obrint camí. També va ser complicat trobar els materials
adequats.

4. Com imagines el futur?
Nosaltres volem arribar al 100% sense plàstic, per això
anam fent petites passes, nova maquinària, etc. Crec que
tot això anirà a més, fins i tot amb els productes ecològics
que avui en dia encara són difícils a Mallorca, però el camí
va cap aquí.

Rezero és una fundació sense ànim de lucre que anhela una societat que valora els recursos que proveeixen
els sistemes naturals i integra tots els materials en processos cíclics, sense matèries tòxiques, ni productes que
quedin sense ús. 
Aquesta campanya pretén visibilitzar les iniciatives i empreses balears que duen a la pràctica accions inspiradores i referents en la prevenció de residus i el consum responsable, sigui des de l’ecodisseny, la producció local
i ecològica, la reparació, la reutilització, el reciclatge, la gestió preventiva dels residus o qualsevol altra activitat
que permeti avançar cap a un model econòmic circular basat en el residu zero.
rezero.cat / info@rezero.cat / @rezerocat

