El Mercat Pagès de Formentera renova la seva imatge i incrementa els punts de venda
dimarts, 13 de juny de 2017 11:50

El Consell de Formentera, a través de l'àrea de Medi Rural, informa que el Mercat Pagès ha
renovat la seva imatge amb l'adquisició de nou mobiliari fet artesanalment pels mateixos
productors amb material de fusta. S'han instal•lat expositors nous i s'han fet caixes per
transportar i emmagatzemar el gènere.

Així mateix, s'han incrementat el nombre de parades de venda, ja que s'ha passat de dos a tres
productors de verdures i fruites fresques elaborades a explotacions de Formentera. A més, per
primera vegada una de les parades és de fruita i verdura ecològica produïda a l'illa. Per últim,
també s'ha unificat la cartelleria i els porta preus per millorar la imatge que es dóna als
compradors.

El conseller del Medi Rural, Bartomeu Escandell, ha fet una visita a les instal•lacions i ha
destacat "la bona qualitat de la fruita i verdura d'aquest centre que any rere any es va
consolidant". El conseller ha destacat que “aquest mercat és una dels pilars bàsics que
sustenta tota la política de recuperació del camp que estem duent des del Consell de
Formentera”. El Mercat Pagès es situa a les instal•lacions del Centre Antoni Tur “Gabrielet”, a
Sant Francesc. L'horari d'obertura és de dilluns a dissabte de 9.00 a 13.30 hores.

Punt venda Cooperativa del Camp
D'altra banda, la Cooperativa del Camp ha obert avui dilluns 12 de juny el seu punt de venda
de productes per als seus socis. Es poden adquirir fertilitzants o cereals, productes fitosanitaris,
pinsos per animals o eines de camp i maquinària agrícola, entre d’altres. El punt de venda es
troba dins la nau de la Cooperativa del Camp situada en la zona industrial de Sant Francesc.
L'horari d'obertura és de dilluns a divendres de 8.30 a 13.00 i de 17.00 a 19.30 hores.
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