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1. Introducció 

En una societat cada vegada més complexa, estan sorgint noves necessitats associades a uns 

nous valors tals com la solidaritat, la participació, el sentir col·lectiu, la consciència 

mediambiental, l’alimentació saludable, etc. Donat que aquestes noves necessitats no són 

dominants dins la societat, es constata que el mercat no les satisfarà. Per aquesta raó, estan 

sorgint diferents iniciatives destinades a la recerca de solucions col·lectives que donin 

resposta a aquestes necessitats. 

A Catalunya està augmentant l’interès entre la ciutadania per l’adquisició de productes 

ecològics i per un model autogestionat de consum basat en unes condicions més dignes per 

a productors i consumidors. En els darrers mesos estan apareixent nombroses iniciatives 

d’autogestió destinades a realitzar un consum responsable. 

La Federació de Cooperatives de Consumidors i Usuaris de Catalunya (FCCUC) té com a 

objectiu estratègic conèixer i difondre nous models de cooperar en l’àmbit del consum, així 

com contribuir en el seu aprofundiment, consolidació i extensió. En aquest sentit, té interès 

en estudiar i apropar-se al moviment de cooperatives i grups de consum de productes 

ecobiològics. 

Aquesta línia d’actuació es va iniciar el 2008, amb la Jornada “Noves formes de cooperació 

de consum”. Per aquest any, l’actuació principal de la FCCUC s’ha centrat en realitzar una 

diagnosi de la situació dels grups i les cooperatives de consum de productes ecobiològics a 

Catalunya amb la voluntat de conèixer les seves necessitats i impulsar una nova línia de 

treball que està previst tingui continuïtat en els propers anys. 

Per realitzar aquesta diagnosi, s’ha seguit una metodologia d’investigació-acció participativa. 

L'objectiu és conèixer per transformar, es parteix de la pròpia experiència dels participants, 

de les necessitats o problemes viscuts o sentits. Amb aquesta metodologia es tracta 

d'explicar, és a dir, d'entendre més i millor la realitat, d'aplicar, és a dir d'investigar per 

millorar l'acció i d'implicar, és a dir, d'utilitzar la recerca com a mitjà de mobilització i 

transformació social. 

Aquesta metodologia ha estat escollida per la FCCUC per donar resposta a la seva voluntat 

de: 

 Conèixer la realitat dels grups i les cooperatives de consum ecobiològic a Catalunya de 

mà de les persones que en formen part. 

 Col·laborar amb els principals agents (Ecoconsum, cooperatives, persones sòcies...) per 

impulsar un procés d’enfortiment del moviment consensuat i estable. 
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L’informe que teniu a les mans presenta el resultat d’aquest procés. Podeu trobar un breu 

marc teòric entorn el consum de productes ecològics, així com una explicació de la 

metodologia seguida. A continuació es realitza una diagnosi de la situació del consum 

ecològic a Catalunya. Posteriorment es realitza un anàlisi de les cooperatives i els grups de 

compra i dels seus principals reptes de futur. Finalment, l’equip tècnic realitza una sèrie de 

conclusions i es presenten algunes de les experiències més significatives detectades al llarg 

de tota la recerca. 
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2. Marc teòric 

2.1. Què són els productes ecològics? 

La Producció Ecològica és un mètode d'obtenció de productes que posa un especial èmfasi 

en la utilització de productes i tècniques el més naturals possibles, excloent totes aquelles 

que potencialment poden malmetre la qualitat del producte final o el medi ambient en que 

es realitza aquesta obtenció. Aquest sistema comprèn totes les activitats de producció, 

elaboració, manipulació i comercialització d'aquest tipus de productes. 

Segons el Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural, la producció ecològica és un 

sistema general de gestió agrícola i producció d’aliments que combina les millors pràctiques 

ambientals, un elevat nivell de biodiversitat, la preservació de recursos naturals, l’aplicació 

de normes exigents sobre benestar animal i una producció conforme a les preferències de 

determinats consumidors per productes obtinguts a partir de substàncies i processos 

naturals. Així doncs, els mètodes de producció ecològics exerceixen un paper social doble, 

aportant, d’una banda, productes ecològics a un mercat específic que respon a la demanda 

dels consumidors i, per un altre, béns públics que contribueixen a la protecció del medi 

ambient, al benestar animal i al desenvolupament rural. 

L'aplicació d'aquest sistema d'obtenció de productes ecològics implica que totes les 

empreses que hi participen han de complir una normativa europea, i estar sotmeses al 

control i la certificació realitzada per una sèrie d'organismes de control, per tal d'oferir una 

garantia suficient als consumidors. No obstant, dins el col·lectiu de productors i consumidors 

de productes ecològics estan sorgint diverses iniciatives destinades a realitzar una 

certificació participada en el que es tinguin en compte aspectes socials i ambientals que van 

més enllà de la normativa europea. 

Segons el Consell Català de la Producció Agrària Ecològica (CCPAE), la certificació 

ecològica garanteix que els productes han estat produïts o elaborats seguint les normes de 

l’agricultura ecològica, i que han estat controlats en tot el seu procés de producció, 

elaboració, envasat i comercialització. 

 

2.1.1. La producció ecològica a Catalunya 

Segons dades de l’Observatori de l'alimentació i l'agricultura ecològiques de Catalunya, la 

producció agrària ecològica ha augmentat significativament en els darrers deu anys a 

Catalunya, passant de 400 a 1.400 operadors i de 10.000 a més de 70.000 Ha. 

Algunes de les magnituds facilitades pel citat Observatori i que demostren la creixent oferta 

de productes ecològics a Catalunya: 
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 Al 2009 s’ha produït un increment del 14% d’empreses inscrites al CCPAE respecte 2008 

(16,8% de productors i 7% d’elaboradors). 

 La superfície ha augmentat un 14,6% respecte al 2008. 

 20.687 productes agroalimentaris ecològics autoritzats. 

 La superfície agrària ecològica representa gairebé el 5% de la superfície agrària útil de 

Catalunya. 

 

Producció agrària ecològica (1995-2009) 

 

 

 

 

 

Superfícies certificades (2009) 

 

Ramaderia (2009) 

 

 

2.2. El consum de productes ecològics 

En els darrers anys ha augmentat significativament la conscienciació de les persones pels 

problemes generats per la globalització i la industrialització de l’alimentació. Crisis 

alimentàries com la grip aviar o el mal de les vaques boges, ha fet que les persones 

prenguem consciencia de les possibles implicacions sobre la salut que poden tenir alguns 

dels processos productius destinats a maximitzar la producció dels aliments. 

Això ha provocat que poc a poc vagi apareixent un col·lectiu de persones preocupades per la 

qualitat, les característiques i les condicions amb que són produïts i comercialitzats els 

productes que adquireixen. 
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Tot i que a Catalunya aquest consum encara esta lluny de països com Alemanya (on es 

calcula que un 3% de la població consumeix únicament productes ecològics) o França (on el 

2% de la població només consumeix producte ecològic o pràcticament el 40% afirma 

consumir algun producte), en els darrers anys s’ha detectat que cada vegada són més les 

persones que consumeixen aquest tipus de productes. 

Segons el baròmetre realitzat per l’Observatori de l'alimentació i l'agricultura ecològiques de 

Catalunya l’any 2009, el 78’8% de la població coneix que són els productes ecològics, i el 

31% afirma ser consumidor (tot i que només el 2,6% afirma realitzar un consum diari). Cal 

destacar que aquestes dades es refereixen únicament a productes alimentaris ecològics, el 

baròmetre no pregunta sobre productes no alimentaris (neteja, papereria, higiene...). 

El mateix baròmetre destaca algunes dades interessants, com per exemple: 

 El perfil de persona consumidora de producte ecològic té entre 35 i 49 anys, amb estudis 

universitaris i de classe alta o mitja-alta. 

 Els productes ecològics més consumits són: làctics, verdura i llegums, fruita, ous, pa i 

cereals, carn... 

 El 21% té la intenció d’augmentar el consum d’aliments ecològics en els propers 6 

mesos, sobretot de verdures i llegums, carn i fruita. 

 Dels que tenen fills en edat escolar, un 76,9% estaria disposat a pagar més perquè els 

seus fills consumissin aliments ecològics en el menjador escolar (de mitjana, fins a un 

27,8% més sobre el preu del menú). 

 Aproximadament la meitat prefereix comprar un aliment no ecològic però produït a 

Catalunya que comprar-lo ecològic encara que hagi estat produït a un altre lloc. 

 Els consumidors declaren que el sobrepreu dels aliments ecològics oscil·la entre un 20 i 

un 30% del preu del mateix aliment en producció convencional. 

 El 66,3% dels consumidors afirmen que compren aliments ecològics per raons de salut. 

 Els factors que més limiten el consum d’aliments ecològics són el preu i que no es trobin 

en els llocs habituals de compra. 

 El tipus de comerç escollit per adquirir productes ecològics és, per a 6 de cada 10 

compradors(57,7%), la botiga especialitzada. Un terç(35,1%) va a hipermercats, 

supermercats i grans superfícies. El 4,1% compra a través de Cooperatives o grups de 

consum. 

Actualment les persones interessades en adquirir productes ecològics tenen a la seva 

disposició un ampli ventall de possibilitats. Els canals de distribució tradicionals estan 
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incorporant a la seva oferta nombrosos productes ecològics a mesura que va creixent la 

demanda. 

Actualment a Catalunya es poden trobar determinats productes ecològics a les principals 

cadenes de supermercats i grans superfícies. Tot i que de moment és difícil completar una 

cistella amb productes ecològics, determinades grans superfícies estan valorant la 

possibilitat de crear espais específics per als productes ecològics que incloguin una àmplia 

varietat de productes. 

A més, existeix una gran diversitat de botigues especialitzades en productes ecològics (si més 

no a les principals àrees urbanes). Moltes d’aquestes botigues són iniciatives particulars i 

neixen com a negocis d’autoocupació, però conviuen amb grans cadenes de distribució com 

Veritas. 

 

2.3. Què és el consum agroecològic? 

El consum responsable agroecològic va més enllà del consum de productes certificats com a 

ecològics i considerats més saludables per al nostre cos i més sostenibles per al medi, ja que 

inclou una dimensió socio-política en els criteris de compra. 

Segons Marta Soler de la Universitat de Sevilla, la globalització agroalimentària està 

despertant una creixent desafecció alimentària per part de la ciutadania a la vegada que 

genera la crisis econòmica de les activitats agroganaderes tradicionals1. 

Aquesta desafecció, segons la mateixa autora, impulsa un consum reflexiu en la mesura que 

inclou elements d’activació ètica, sobre la base integral de criteris socials, mediambientals, 

de salut, com poden ser el comerç just, els productes ecològics o la compra en mercats locals. 

Per a Esther Vivas, les causes que han provocat aquest model de consum són dues: 

En primer lloc, l'auge del moviment "antiglobalització" va deixar un substrat de relacions 

fèrtils i de complicitats a nivell local que van facilitar la creació d'aquests espais, alhora 

que es va fer evident per a molts activistes la necessitat de vincular la lluita global amb la 

pràctica quotidiana. Això explicaria que una nova generació militant, molt activa en el 

moviment "antiglobalització", participés a posteriori en aquestes experiències de consum 

alternatiu, ja fos com a usuaris o com a promotors. 

Un segon element seria la creixent presa de consciència de l'impacte negatiu de l'actual 

model agroalimentari i els seus efectes en la salut. La multiplicació de casos com les 

vaques boges, els pollastres amb dioxines, la grip aviària ... ha fet que cada vegada més 

persones es preocupen sobre com s'ha elaborat o d'on prové allò que mengem. D'aquesta 

                                                      

1
 SOLER, M i CALLE, A (2010) Rearticulando desde la alimentación: canales cortos de comercialización en 

Andalucía. PH cuadernos, número XXVI pp 259-283. Sevilla: JUNTA DE ANDALUCÍA. Consejería de Cultura, 2010. 
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manera, encara que sigui a partir d'una preocupació individual, més persones opten per 

consumir productes ecològics.2 

Tot això ha propiciat l’aparició d’un creixent nombre de persones sensibilitzades per establir 

uns models de consum alternatius basats en el respecte a l’entorn i el coneixement dels 

processos productius. Aquestes persones s’estan ajuntant en grups de consum responsable 

de productes ecològics, en els que, a més de l’exigència de consumir productes elaborats de 

la manera més natural possible, s’uneixen altres criteris de selecció dels productes amb un 

caire més social (com poden ser les condicions laborals de les persones que hi treballen en el 

procés productiu, les relacions entre els productors i els consumidors, les relacions amb la 

terra i el medi...) i polític (procedència dels productes, circuits curts de comercialització, 

sobirania alimentària...). 

Tot i que la majoria dels grups i les cooperatives es defineixen com a consumidors de 

productes ecològics, en el present estudi coincidim amb el punt de vista d’Esther Vivas i 

considerem que la seva pràctica quotidiana s'insereix més en els principis de l'agroecologia, 

amb una càrrega no només ecològica sinó també social i política3. 

 

2.4. Models de consum agroecològic 

Podem diferenciar tres grans tipologies de consum agroecològic: 

 

2.4.1. Experiències que engloben a productors i consumidors 

Aquest model reuneix a persones productores i consumidores sota una mateixa estructura, 

tot i que normalment tenen uns rols diferenciats. Es tracta de projectes conjunts entre 

productors i consumidors que estableixen una relació basada en la confiança i la 

corresponsabilitat. 

Al principi de cada estació els productors i consumidors realitzen una previsió de la 

producció en funció del consum esperat. S’acorden les quantitats i els preus dels productes. 

Periòdicament el productor proveeix de productes al grup mantenint el preu fix. 

En aquest model, es comparteixen els riscos i els beneficis, donat que la quantitat de 

producte rebut variarà en funció de les collites. D’aquesta manera, els ingressos econòmics 

del productor es deslliguen de la producció en tant que el preu no és el factor d’intercanvi. 

Els consumidors paguen uns diners que permeten als pagesos / treballadors de la 

cooperativa dedicar-se a conrear i repartir els aliments que produeixin. 

                                                      

2
 VIVAS, E (2010) Consumo agroecológico, una opción política. http://esthervivas.wordpress.com/ 

3
 VIVAS, E (2010) Consumo agroecológico, una opción política. http://esthervivas.wordpress.com/ 
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Algunes de les experiències més significatives a nivell internacional són: 

 Les AMAP (Associations pour le Maintien d’una Agriculture Paysanne) a França. 

Actualment es calcula que hi ha més de 750 AMAP constituïdes a França, que 

proveeixen menjar per unes 30.000 famílies. En el cas de les AMAP, aquestes han de 

tenir un sol productor (encara que aquest pot proveir-se de productes establint 

contractes amb altres productors). El que es distribueix cada setmana s’acorda al 

principi de l’estació. Tots els productes han de venir directament de la finca, ser 

ecològics – i preferiblement de varietats o races tradicionals – i respectar criteris de 

caire social com ara les condicions de treball dels assalariats. 

 Les CSA (Community Supported Agriculture) als països de parla anglesa. El sistema va 

néixer a la dècada de 1960 al Japó, Alemanya i Suïssa, com a resposta als problemes de 

l'alimentació sana i de la urbanització dels sòls agrícoles. Posteriorment es va estendre 

als Estats Units i Canadà, on s'han formalitzat uns 1500 grups de productors-

consumidors, que s'especialitzen en productes orgànics. També s'han conformat grups 

similars a Holanda, Dinamarca, Hongria, Portugal, Austràlia, Nova Zelanda, Ghana i altres 

països. 

 TEIKEI a Japó. Actualment 17 milions de japonesos participen del sistema teikei per 

assegurar menjar fresc i sa mitjançant un sistema d'intercanvi i distribució diferent al 

mercat convencional. 

A nivell estatal, les experiències més significatives són: 

 Bajo el Asfalto está la Huerta (BAH!) a Madrid. Sorgit l’any 2000 i que actualment 

agrupa cinc cooperatives de producció i consum. La més veterana està composta per 

cent unitats de consum i quatre treballadors que mantenen unes dues hectàrees de 

cultiu en règim de lloguer o cessió. Un treballador i dos tutors treuen la producció per 

les 20 famílies del BAH! Sant Martí, mentre dos pagesos fan el mateix per a 30 unitats 

del BAH! Galápagos (Guadalajara). En les altres dues cooperatives, que operen a la 

perifèria de Valladolid (18 unitats) i en la Alcarria madrilenya (12), els mateixos 

consumidors assumeixen la producció. El BAH! Planter és la iniciativa més nova: un espai 

per desenvolupar llavors que després són plantades pels grups del BAH! i altres similars 

com SAS o Me Planto. 

 Experiències andaluses com Hortigas (Granada), La Acequia i La Rehuerta (Còrdova), 

Crestas i Lechugas (Sevilla), que sorgeixen principalment a àrees urbanes. 

A Catalunya existeixen poques iniciatives d’aquest model. 

 La Paca (Acord per al Consum i la Producció Agroecològics), a Molins de Rei, és una de 

les més significatives. Funciona des del mes de gener del 2008. Van començar 2 
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productors i 15 unitats de consum. Actualment són gairebé 100 unitats de consum, 2 

productors i 4 productors associats. 

 

2.4.2. Grups i cooperatives de consum 

Es tracta de grups de compra que únicament agrupen a persones consumidores. Sota 

aquesta categoria podem trobar a la majoria de les experiències existents a Catalunya. 

Es potencia molt la relació amb el productor, tot i que no es té un contacte tan directe com 

en el model anterior. La relació es basa en la confiança i el coneixement mutu, però es 

mantenen estructures diferenciades i l’acord no sol anar més enllà del proveïment de 

productes de manera estable. Cal destacar que existeixen iniciatives molt diverses, i que 

unes cuiden unes relacions més properes i altres més distants. 

Tenen un funcionament assembleari i les decisions es prenen entre totes les persones 

associades. Alguns grups s’organitzen a través de comissions de funcionament que prenen 

les decisions més del dia a dia. 

Normalment inicien la seva activitat per poder consumir producte ecològic fresc, tot i que 

amb el temps, es va ampliant l’oferta i la varietat de productes, que pot arribar a cobrir totes 

les necessitats de consum d’una llar. 

Podem diferenciar entre dos subcategories: 

a) Experiències basades en l’autogestió 

Les persones associades s’autoorganitzen per realitzar totes les tasques del grup: gestió 

econòmica, organització, dinamització societària, repartiment de productes, cobraments... 

Cal destacar que pràcticament la totalitat de les experiències existents a Catalunya es 

podrien englobar en aquesta categoria. Són molts els models i cadascú té les seves 

particularitats: 

 experiències amb un compromís més proper amb el productor, altres menys; 

 experiències en les que els socis poden fer una comanda individualitzada (Germinal, El 

Rec de Sant Andreu...), i altres en les que reben una cistella tancada acordada amb el 

productor (La Garbiana, El Cabàs...); 

 experiències que només consumeixen determinats productes com la Naps i Cols, que 

només consumeix verdura i fruita o l’Estrella de Mataró en la que no es consumeix 

producte fresc. 

 experiències que tenen una presència en el territori que va més enllà del consum de 

productes ecològics (participació en el teixit associatiu...) com Catifa Verda que neix de 

l’associació Dones de Mas Lluí i que té una àmplia presència en el barri. 
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 experiències que estan englobades dins d’un projecte més ampli i que són com una 

secció, com per exemple EcoRocaguinarda que s’insereix en el projecte Rocaguinarda 

cooperativa de consumidors d’accés a la cultura. 

 Etc 

 

b) Experiències amb persones alliberades 

Algunes experiències, desprès d’un procés de reflexió, han decidit alliberar alguna persona 

per a que realitzi determinades tasques de gestió i logístiques. Això facilita el consum i 

allibera als socis de les tasques de gestió de la cooperativa. 

Normalment aquestes experiències coincideixen en tenir una botiga oberta al públic per 

poder cobrir els costos de manteniment del personal dedicat de manera alliberada. 

A Andalusia és el model més actiu actualment, amb cooperatives molt grans com La Ortiga 

(Sevilla) amb pràcticament 600 socis o Almocafre (Còrdova) amb 180 socis. La cooperativa 

Bio Alai (Vitoria) agrupa a 650 unitats de consum, i Landare (Pamplona) té més de 4.000 

persones agrupades en 800 unitats de consum. Actualment estan sorgint diferents iniciatives 

arreu de l’Estat. 

A Catalunya existeixen cooperatives amb cert recorregut històric com El Rebost a Girona, o 

El Brot a Reus. I experiències més noves com el Cabàs de Sant Cugat o Remenant les cireres 

que s’autodenominen grups de consum per a persones “atrafegades”. 

 

2.4.3. Altres experiències de circuits curts de comercialització 

Per donar resposta a l’augment de la demanda de productes ecològics i a les difícils 

condicions de les persones que es dediquen a la terra, han sortit diferents iniciatives 

destinades a apropar als productors i els consumidors. Algunes de les més destacades són: 

 Productors que realitzen un repartiment individualitzat i a domicili de caixes de 

productes ecològics (ja sigui caixes tancades o sota comanda) com per exemple La 

Xarxeta o determinats productors individuals. 

 Mercats de productes de proximitat i ecològics: com per exemple a l’Empordà o Mataró. 

 Venda directa a explotacions agràries, com Feixa Verda. 

 Consum per a col·lectivitats: menjadors escolars... 
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El següent gràfic mostra les diferents tipologies de consum de productes ecològics en funció de la 

implicació de les persones que el realitzen i de les relacions que s’estableixen amb els productors. 

 

 

 

2.5. Evolució a Catalunya de les experiències de consum agroecològic 

Les primeres experiències a Catalunya són El Brot de Reus (1987), El Rebost de Girona (1988) 

i Germinal de Barcelona (1993). Durant els anys 90 van apareixent diferents iniciatives més 

petites i localitzades. 

El gran creixement en la creació dels grups i les cooperatives de consum ecològic es dóna a 

partir de l’any 2000, provocant: 

 L’aparició de nombroses iniciatives molt diverses arreu de tot el territori català, arribant 

als quasi 130 grups que existeixen actualment. 

 El creixement de les experiències ja existents: Germinal passa de tenir un grup de 

consum a tenir-ne cinc i agrupar a més de 200 unitats de consum, El Rebost arriba a 

gairebé 300 associats... 

 L’aparició de llistes d’espera per poder accedir a molts dels grups de consum. Algunes 

d’aquestes llistes d’espera s’aprofiten per crear nous grups a imatge dels primers. 

 Els grups i les cooperatives ofereixen un ventall de productes més ampli, oferint 

pràcticament la possibilitat d’autoabastir-se a través del grup. 

 La necessitat de coordinar-se entre els diferents grups per poder tenir una major 

presència i incidència a nivell social, el que provoca l’aparició d’Ecoconsum i la seva 

legalització l’any 2005 com a associació amb el nom de Coordinadora catalana 

d’organitzacions de consumidors de productes ecològics, Ecoconsum. 
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 La voluntat de crear un espai de trobada amb els productors, que es materialitza amb la 

creació de La Repera, nascuda arran del Fòrum Social Català de l’any 2008, amb 

l’objectiu d’avançar en el treball cap a un consum alternatiu, crític i responsable. Es 

tracta d’un espai informal de trobada entre productors i consumidors per cercar punts 

de trobada i de treball conjunt. 
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3. Metodologia 

3.1. Objectius 

L’objectiu principal de la recerca és: 

Realitzar una prospecció entre els grups de compra responsable de productes ecobiològics 

per construir un mapa d’actors existents, la detecció d’experiències i models significatius i 

definir unes propostes d'actuació que, des dels diferents actors implicats, promoguin el 

cooperativisme de consum en aquest sector. 

Els objectius específics són: 

1. Detectar i conèixer la situació del consum de productes ecobiològics a Catalunya (estat de 

la situació). 

2. Identificar experiències significatives existents (analitzar models). 

3. Estendre els valors del consum responsable i del comerç just, reforçant especialment el 

concepte/valor de la proximitat, del desenvolupament del territori, impulsant projectes 

que, en ocasions, aglutinin diferents actors –consumidors i productors/distribuïdors- en 

un mateix objectiu i que pot conduir a la realització d’accions d’intercooperació entre els 

diferents col·lectius (Enfortir el sector i cercar la col·laboració amb altres col·lectius). 

4. Promoure el model cooperatiu, entès com una manera activa de potenciar la 

responsabilitat col·lectiva, la participació i compromís de les persones per tirar endavant 

un projecte compartit (traslladar allò de positiu que pot aportar el cooperativisme al 

sector). 

 

3.2. Mostra 

En el procés de detecció de necessitats han participat grups i cooperatives de consum de 

productes ecològics de tot el territori català. 

S’han detectat 123 grups i cooperatives de consum ecològic a Catalunya, de les quals s’ha 

pogut parlar directament amb 68, a través del correu electrònic amb 40 i 18 ha estat 

impossible de contactar. A totes elles se les ha convidat a participar en el procés. Han 

participat activament 30 persones de 20 experiències diferents. 

En els focus grups realitzats per detectar les necessitats dels grups, han participat 24 

persones de 6 cooperatives, 6 associacions i 7 grups sense personalitat jurídica, el que 

assegura una correcta representativitat dels diferents models existents. 

Per a la realització de propostes i la detecció d’experiències significatives s’ha entrevistat a 

17 persones de Catalunya, de la resta de l’Estat Espanyol i de França. 
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3.3. La investigació-acció participativa. 

La metodologia emprada per realitzar la recerca ha estat la investigació-acció participativa 

(IAP en endavant). Aquesta metodologia pretén conèixer per transformar, sempre s'actua en 

direcció a una fita, però aquesta acció no es fa des de fora i per part d’un equip especialista, 

sinó des de i amb la base social que forma part del que es vol estudiar. 

Dins d'aquest procés seqüencial conèixer-actuar-transformar, la recerca és només una part 

de l’acció transformadora global, però cal tenir en compte que es tracta ja d’una forma 

d'intervenció, en sensibilitzar la població sobre els seus propis problemes, aprofundir en 

l'anàlisi de la seva pròpia situació o organitzar i mobilitzar els participants. 

Des de l'òptica de la IAP, la població és l'agent principal de qualsevol transformació social i 

de la seva activa col·laboració dependrà el canvi efectiu de la situació que viu. Aquesta 

postura rebutja doncs l'assistencialisme que impera en la major part dels programes 

gestionats per un equip tècnic de professionals. Per tant, l'objecte d'estudi o problema a 

investigar parteix de l'interès de la pròpia població, col lectiu o grup de persones i no del mer 

interès personal de l'investigador. 

En conseqüència, s'ha de partir de la pròpia experiència dels participants, de les necessitats 

o problemes viscuts o sentits. Amb aquesta metodologia es tracta d'explicar, és a dir, 

d'entendre més i millor la realitat, d'aplicar, és a dir d'investigar per millorar l'acció i 

d'implicar, és a dir, d'utilitzar la recerca com a mitjà de mobilització social. La IAP com eina o 

instrument per a generar teixit social ha estat àmpliament desenvolupada per T. Rodríguez-

Villasante i col·laboradors, a través del "mètode d'anàlisi de xarxes i conjunts d’acció". 

A la IAP, l'objecte d'estudi tradicional de la investigació social, la 

població, passa a ser subjecte que investiga. Aquesta pràctica 

autoreflexiva s'instrumentalitza o operativitza al Principi de 

dialogar de P. Freire, segons el qual l'investigador i la població 

estableixen una relació de comunicació entre iguals, basat en la 

reciprocitat. 

Els elements definitoris o "idees força" d'un procés participatiu són: 

 Coneixement. És un procés de redefinició que ajuda a definir el que es vol canviar i de 

reidentificació, ja que mitjançant el mateix facilitem que les persones i els grups trobin 

les seves potencialitats i les dels altres per treballar sobre elles. 

 Formació. Es parteix de la idea que cada vegada que tinguem un nou coneixement sobre 

una situació, hem de reflexionar sobre si s'ha creat un nou espai perquè les altres 

persones també ho tinguin. Preguntes com ara ¿avancem tots al mateix ritme?, tenim 

tots possibilitat de participar si volem fer-ho?, s'han d'obrir a aquest procés si volem que 

es donin la participació i el canvi. 
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 Consciència. És un procés de presa de consciència i sensibilització que possibilita la 

corresponsabilitat i la implicació en els processos i l'establiment d'objectius. 

 Comunicació. Al llarg del procés busquem terrenys comuns de comunicació per acostar-

nos als altres grups i aprendre a escoltar i a expressar. Sens dubte, implica la difusió i 

socialització del coneixement, la informació sobre els recursos existents i l'accés a ells. 

 Mediació. Posar en marxa un procés d'aquest tipus és endinsar-se en un treball de 

mediació, ja que es necessita identificar actors, col·lectius i interessos i buscar els 

elements de compatibilitat entre ells; identificar necessitats de la base social, els nusos 

de les xarxes, els comunicadors i els mediadors informals i tenir reconeixement de totes 

les parts que posa en relació el procés. 

 Proximitat. La IAP necessita desenvolupar-se en espais abastables. Per poder connectar 

amb la gent, els seus problemes i inquietuds i canalitzar propostes d'intervenció 

comunitària implicant a la base social. 

 

3.4. Tècniques i instruments utilitzats 

Per realitzar la recerca s’han utilitzat els següents instruments: 

 Focus grups: Tècnica també coneguda com a grup 

de discussió o sessions de grup. Consisteix en la 

reunió d'un grup de persones, entre 6 i 12, amb un 

moderador encarregat de fer preguntes i dirigir la 

discussió. Les preguntes són respostes per la 

interacció del grup en una dinàmica en què els 

participants es senten còmodes i lliures de parlar i 

comentar les seves opinions. 

 Entrevistes en profunditat: En l’entrevista s'intenta aprofundir al màxim en el 

coneixement de l’experiència a investigar. En el present estudi s’han realitzat 

entrevistes en profunditat destinades a conèixer diferents experiències i cercar 

elements susceptibles de ser transferits a altres realitats. Les entrevistes s’han realitzat a 

partir d’un guió. Aquest model va ser elaborat per l’equip tècnic i aprovat per la 

comissió de seguiment creada per a la realització de la recerca. 

 Entrevistes semi-estructurades: Es tracta de trobades o encontres entre l'entrevistador 

i persones amb un alt coneixement de la situació del consum de productes ecològics des 

de diferents punts de vista. L’objectiu és aprofundir en la perspectiva de la persona 

entrevistada respecte a allò que s'està investigant. L’entrevista es realitza a partir d’un 

guió estructurat per facilitar la comparació de les informacions amb la resta de fonts 
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d’informació, però deixa un espai a la conversa i el diàleg obert a partir de l’experiència 

de l’entrevistat. 

 Recerca bibliogràfica: S’ha realitzat un treball de recerca bibliogràfica per tal de 

detectar experiències i d’establir un discurs teòric entorn el consum de productes 

ecològics. 

3.5. Equip de recerca 

L’equip de treball ha estat format per: 

Equip tècnic i responsable del projecte: 

 Albert Huerta: llicenciat en pedagogia. 

 Elisabeth Ponce: llicenciada en antropologia. 

Promotor del projecte: Federació de Cooperatives de Consumidors i Usuaris de Catalunya 

 Mercè Fluvià, Presidenta 

 M. Antònia Esteban, Gerent 

Han col·laborat en les tasques de definició del treball: 

 Jep Pedrosa (cooperativa Germinal) 

 Engràcia Valls (Ecoconsum) 

 Oriol Martí (Ecoconsum) 

 Miquel Vallmitjana (Ecoconsum) 

 

3.6. Participants 

El procés es va iniciar amb una trobada entre l’equip tècnic i 

una comissió de treball impulsada per la Federació de 

Cooperatives de Consumidors i Usuaris de Catalunya, en la 

que van participar dues persones amb una àmplia experiència 

i coneixement del moviment de consum ecològic a Catalunya 

(Jep Pedrosa i Engràcia Valls). Aquest trobada va servir per 

definir l’estudi i per identificar els principals agents a implicar 

al llarg del procés. 

Una segona trobada amb Ecoconsum (Oriol Martí), va servir per identificar nous agents i 

persones a incorporar en l’estudi. 
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Seguint les indicacions marcades, el procés ha comptat amb la participació de les següents 

persones: 

 

Agents representatius del moviment de consum de productes ecològics: 

Criteris de selecció: Es va realitzar una identificació dels diferents agents que intervenen en 

el moviment de consum de productes ecològics a Catalunya des de diferents perspectives 

i es va seleccionar a persones que tinguessin ampli coneixement i experiència dins aquest 

sector. 

 

 

Participants: 

Agent Persona 

Ecoconsum Oriol Martí (comissió d’internes) 

Federació de Cooperatives de Consumidors i 
Usuaris de Catalunya 

Mercè Fluvià (presidenta) 

M Antònia Esteban (gerent) 

Món Verd SCCL Vicky Arbolí (sòcia) 

Trèvol SCCL Xavier Palos (soci) 

Xarxeta Enric Navarro (membre) 

 

Focus grups: 

Criteris de selecció: Es van realitzar tres focus grup: un amb cooperatives, un amb grups de 

consum associats a Ecoconsum i un tercer amb grups no associats a Ecoconsum per tal 

d’assegurar una correcta representativitat dels diferents models existents. Les sessions 

estaven destinades a identificar les problemàtiques i necessitats que tenen les 

cooperatives de consum ecobiològic a Catalunya per a la seva millora organitzacional. Per 

seleccionar els participants es va demanar: 

 Ser soci d’una cooperativa o d’un grup. 

 Coneixements de la realitat empresarial de la cooperativa o grup i interès vers la millora 

organitzacional societària del mateix. 

 Coneixement de la realitat del sector. 

 Sensibilitat, motivació i capacitat d’aportar en processos participatius vers els temes a 

tractar. 
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Participants: 

 Cooperatives de consum: 

Cooperativa Persona 

El Teixit de la Terra, SCCL Anna Ricart 

El Brot, SCCL Carme Pagès 

Cydònia, SCCL (Poblenou) Javier Fernández 

Germinal, SCCL–El Farró Jordi Martí 

La Manduca, SCCL Julià Castelló 

Germinal, SCCL Miquel Vallmitjana 

 

 Grups de consum vinculats a Ecoconsum: 

Grup Persona 

El Rec de Sant Andreu Gabriel Merlos 

L’Estrella 
Jordi Mas 
Pep Sivilla 

Cooperativa El Cabàs Josep Tresens 

El Guaret Laia Mercadé 

L’Almàixera Oriol Martí 

CEPA 
Petra Waeger 
Anna Peña 

Xarxa de Consum Solidari Xavier Montagut 

 

 Grups de consum no vinculats a Ecoconsum: 

Grup Persona 

EcoRocaguinarda 
Guillem Romeu 
Francesc Romà 

Verduretes Sudaka Topo 

Associació Catifa verda- Dones de Mas Lluí 
Ma José Guzmán 
Enrique Arisa 

Naps i Cols Carlos 

Associació Consum Ecològic Pirineu Cesc Furné 

El Rebost del Delta 
Eneida Iturbe 
Jesús Rodríguez 

 

Anàlisi de models significatius: 

Criteris de selecció: Durant les primeres trobades amb la FCCUC i Ecoconsum, així com amb 

les persones entrevistades dels agents representatius, es va realitzar una tasca 
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d’identificació d’experiències significatives dels diferents models 

de grups i cooperatives de consum existents. Es va prioritzar que 

es tractés d’experiències exitoses i que tinguessin 

característiques que les permetessin ser transferibles a altres 

experiències. 

 

Participants: 

Experiència 

AMAPs 

Bajo el Asfalto está la Huerta (BAH!) 

BioCoop 

Catifa Verda – Dones de Mas Lluí 

El Rebost 

FECPA  

Germinal SCCL 

La Ortiga 

 

Entrevistes amb persones expertes: 

Criteris de selecció: Durant les primeres trobades amb la FCCUC i Ecoconsum, es va realitzar 

una tasca d’identificació de persones amb una visió més acadèmica del moviment de 

consum de productes ecològics que poguessin aportar una visió més neutra i amb un 

rerefons teòric del mateix. 

Participants: 

Persona  

Esther Vivas 
Xarxa de Consum Solidari 
Col·laboradora Universitat Autònoma de 
Barcelona 

Itziar Aguirre Universidad de Sevilla 

Marta Soler 

Grupo de Investigación AREA, Universidad de 
Sevilla 
Instituto de sociología y estudios campesinos, 
Universidad de Córdoba 
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3.7. Pla de treball 

El procés de recerca ha durat quatre mesos: 

Accions realitzades Juny Juliol Set Octubre 

Definició de l’estudi 

Identificació de persones a entrevistar 

Identificació d’experiències significatives 

    

Treball de camp: entrevistes     

Buidatge i anàlisi de la informació     

Elaboració de la documentació final     
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4. Resultats de l'estudi 

4.1. La situació del consum ecobiològic a Catalunya 

4.1.1. Dades quantitatives i mapa 

Tot i que l’objectiu de l’estudi no era l’elaboració d’un mapa quantitatiu de les experiències 

existents a Catalunya, en el present apartat donem algunes xifres a les que hem tingut accés 

al llarg del procés. 

Cal destacar que la primera dificultat amb la que ens hem trobat a l’hora d’iniciar la recerca 

ha estat la manca d’informació entorn les experiències i els grups de consum existents a 

Catalunya. Aquesta realitat exemplifica l’atomització del moviment i la dificultat per 

promoure una coordinació o un espai de trobada de les diferents iniciatives. 

Les principals fonts d’informació utilitzades han estat Ecoconsum i La Repera, que tenen un 

ampli coneixement i informació sobre la situació del moviment, així com de les iniciatives 

existents: No obstant, aquesta informació no avarca a la totalitat de les experiències 

existents. 

Hem detectat que a Catalunya existeixen 126 grups i cooperatives de consum de productes 

ecobiològics. 

Cal destacar que aquesta dada no és rigurosa, per dues raons: la dificultat per detectar les 

diferents experiències existents arreu del territori català i el gran dinamisme del moviment, 

el que provoca l’aparició de noves experiències de forma continuada 

 

Distribució geogràfica 

En quant a la distribució a nivell geogràfic, es detecta una gran concentració a la demarcació 

geogràfica de Barcelona (104). En canvi, a les demarcacions de Girona (5), Lleida (7) i 

Tarragona (10) la presència és menor. 

Grups i cooperatives de consum existents a Catalunya 
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Si realitzem un anàlisi de les experiències existents, observem que la majoria es concentren 

a la ciutat de Barcelona (43) i a la seva àrea més propera d’influència (92)4. 

 

Zona d’influència de la ciutat de Barcelona 

 

 

Forma jurídica 

Un aspecte a destacar és el baix grau de formalització legal d’aquestes experiències sota una 

forma jurídica. 

De les 126 experiències, només 9 estan legalitzades com a cooperatives, i unes 50 estan 

donades d’alta com a associacions (cal destacar que aquesta darrera dada no és molt fiable, 

donat que no s’ha pogut contactar amb la totalitat dels grups existents). 

No obstant, darrerament s’ha detectat un cert interès dels grups per donar una cobertura 

legal a l’activitat que desenvolupen, sobretot sota la fórmula d’associació. 

La resta de grups que no tenen una fórmula jurídica funcionen a nivell individual per poder 

facturar o realitzar activitat econòmica amb proveïdors. 

 

Coordinació 

S’han detectat dos models de coordinació: 

 A nivell de moviment: 23 grups i cooperatives es coordinen a través d’Ecoconsum, 

convertint-se així en l’espai de representació i intercanvi de referència. Cal destacar que 

Ecoconsum aglutina a algunes de les cooperatives i grups amb més recorregut i 

dinamisme existents a Catalunya. 

 A nivell de territori: amb experiències com Coopes amb Gràcia, o les cooperatives de 

Sant Cugat o La PACA... en les que cooperatives pròximes realitzen una coordinació per 

temes logístics i de compres conjuntes; o a Sabadell i Sants on programen activitats 

conjuntes. 

                                                      

4
 Comarques del Barcelonès, Baix Llobregat, Maresme, Vallès Occidental i Vallès Oriental 

43 49

Barcelona ciutat Comarques colindants
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Representativitat 

És difícil donar xifres del que representen les cooperatives i els grups de consum de 

productes ecobiològics a Catalunya degut a la inexistència de dades i a la dificultat d’obtenir-

les. 

Segons dades d’Ecoconsum, els 20 grups que formen part de la seva associació, aglutinen a 

més de 1.000 famílies, que inverteixen 1.920.000 euros anuals en comandes. 

Segons les dades recollides al llarg de la present recerca, els 28 grups que ens han facilitat 

informació, aglutinen prop de 1.500 unitats de consum. 

Xifres del moviment de consum de productes ecobiològics 

Dades d’Ecoconsum:   20 grups          1.000 famílies 

Dades de la recerca:    28 grups          1.500 unitats de consum 

 

4.1.2. El consum de productes ecobiolòcs: demanda, oferta i resposta del mercat. 

 

Demanda 

Totes les persones consultades al llarg del procés de recerca han coincidit en que la 

demanda de productes ecològics esta creixent en els darrers anys. Destaquen que cada 

vegada les persones estem més sensibilitzades per temes de salut i ambientals, el que 

provoca una major voluntat de consumir productes ecològics. 

Els productors han explicat que van detectar un gran creixement de la demanda en els anys 

2005 – 06, tot i que en els darrers dos anys aquesta evolució s’ha vist frenada degut a la crisi 

econòmica. 

En canvi, els distribuïdors han expressat la seva sensació que els informes i els estudis són 

massa optimistes. Les botigues de productes ecològics no han notat un creixement molt 

significatiu del consumidor particular, que continua consumint alguns productes en 

particular per raons de salut o gust, i que en pocs casos realitza una compra complerta de la 

cistella a través de les botigues ecològiques. En canvi si que han detectat un creixement en el 

consum de col·lectivitats (com menjadors escolars o càterings). 

 

Oferta 

L’oferta de productes etiquetats com a ecològics es considera adequada i complerta. Avui en 

dia existeixen productes ecològics com per realitzar un consum total en el dia a dia. Cal 

destacar que en els darrers anys ha crescut de forma exponencial l’oferta de productes, tant 
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pel que fa a la quantitat, com a la diversitat. Arribant a casos extrems com l’existència de 

munició ecològica. 

No obstant, les persones consultades destaquen que l’existència de productes etiquetats 

com a ecològics no vol dir que tots estiguin produïts i distribuïts de manera que respectin els 

criteris establerts per les cooperatives i els grups de consum ecobiològic. Molts dels 

productes etiquetats poden estar produïts en unes condicions laborals abusives o provenir 

de territoris llunyans, el que disminueix la seva sostenibilitat. 

Tot i així, cal destacar tres aspectes relacionats amb l’oferta: 

 Des dels grups de consum estan detectant certa dificultat per part dels productors per 

donar resposta a tota la demanda de producte ecològic (es posa com a exemple que la 

cooperativa agrària Hortec ha començat a importar producte per poder donar resposta 

a la creixent demanda). 

 Des del món de la pagesia es considera que les dificultats en l’accés a la terra complica 

la producció agroecològica, ja que és necessari un compromís a llarg termini per a que 

sigui rentable. 

 Des del món de la pagesia s’ha detectat que en els últims anys s’han incorporat forces 

persones a nivell particular a la producció ecològica, moltes d’elles provinents d’altres 

sectors més influïts per la crisis econòmica. 

 

Resposta del mercat 

Si entenem com a mercat, els mercats convencionals i els de distribució, cada cop més, en la 

mesura que veuen que el mercat ecològic té una demanda i és un nínxol de mercat 

potencial, estan invertint més en recursos. 

Si observem França, amb més recorregut en aquest tema, veiem 

com els circuits de distribució convencional s’han adaptat 

completament a aquesta demanda, oferint una àmplia oferta (una 

cadena de distribució amb presència a tot el territori francès té 

una oferta de més de 3.000 productes etiquetats). 

A Catalunya detectem que cada cop més el mercat respon a una demanda existent. Si més 

no, a les zones més urbanes de Catalunya existeix una àmplia oferta de botigues de 

productes ecològics. També cal destacar que ja fa uns anys que a Barcelona han començat a 

funcionar els supermercats Véritas, que tenen la mateixa lògica que la gran distribució, però 

en format ecològic. A més, les grans cadenes de distribució i les grans superfícies estan 

ampliant els espais dedicats als productes etiquetats com a ecològics. 

Tot i que per generalitzar el consum caldria avançar en temes com: 
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 La proximitat del punt de venda, 

 Una major gama de productes a les botigues, 

 Un preu més assequible. 

No obstant, aquestes experiències poden donar resposta a la demanda de consumir 

ecològic, però no responen a la demanda que fan els sectors organitzats en el marc dels 

grups i les cooperatives de consum agroecològic. Per posar alguns exemples, en el procés de 

certificació no es té en compte si es tracta de productes de proximitat, o de temporada, si 

s’han fabricat amb unes relacions laborals concretes... 

Les cooperatives i els grups de consum es plantegen aquests elements i volen que el 

producte que es consumeixi tingui un valor social afegit, una relació directa amb un pagès o 

un productor... qüestionant l’actual model de consum en el que els canals tradicionals de 

distribució són un dels actors a modificar. Per tant, 

es pot afirmar que el mercat sí que dóna resposta a la demanda de les persones de 

consumir productes ecològics, però en canvi no dóna resposta a uns criteris més amplis 

relacionats amb l’impacte ambiental i social del procés de producció, distribució i 

comercialització dels productes. 

 

4.1.3. Motivacions per a l’autoorganització de les persones consumidores: 

 

L’opinió de les persones expertes 

La majoria de les persones consultades coincideixen en considerar que les motivacions són 

molt diverses i que dins de cada grup hi ha una multiplicitat de raons que hi conviuen. 

Consideren que les motivacions per formar part d’un grup o cooperativa de consum han 

anat variant al llarg dels anys. Al principi el moviment es crea perquè no hi havia producte i a 

través de la col·lectivització de la demanada era la manera de poder accedir. És a dir, per 

necessitat d’autoabastir-se. 

A poc a poc les motivacions han anat canviant. Actualment convivim amb botigues 

ecològiques i el proveïment de producte ecològic està solucionat per a la majoria de les 

persones. Les raons principals s'han transformat i les persones s'incorporen apostant per un 

canvi en el model de consum. 

També es destaca una gran presència en els grups de persones que volen consumir uns 

productes de qualitat i més respectuosos amb la salut i que potser no es plantegen objectius 

més ambiciosos. Aquestes dues realitats conviuen en cada grup i cal respectar-les i donar-li 

resposta. 
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En general es considera que els grups i les cooperatives de consum no busquen el benefici 

econòmic, sinó que busquen ser un moviment de transformació política i social, de donar 

suport a la pagesia local, autòctona, fomentar un consum de proximitat, generar 

instruments d’autogestió i de coneixement mutu a un barri, d’incidència a nivell social, etc. 

Segons l’opinió d’Esther Vivas, primer han sorgit les experiències i després el mercat. Crec 

que seguiran havent aquests grups autoorganitzats perquè uns tenen uns objectius diferents 

a l’altre. Uns tenen com a objectiu transformar la societat o el model de consum o el model 

de producció agrícola o alimentari, i aquest és l’element diferencial, uns són actors per la 

transformació social i els altres són actors econòmics que precisament es beneficien del 

model actual de producció, distribució i consum. 

Per a Itziar Aguirre, les persones s’aproximen per solucionar el seu problema d’abastiment, i 

a partir d’aquí es va prenent consciència d’altres possibilitats: sensibilització, canvi de model, 

incidència a nivell social. (...) En els grups hi ha una clara ideologia de transformació del 

model, s'estan incorporant molts joves. Qui està tirant endavant el moviment és gent jove, 

altament militant, conscienciada i amb una important ideologia al darrera. 

 

L’opinió dels grups i les cooperatives 

En canvi, quan hem preguntat a les persones participants en els focus grups (persones 

associades a diferents grups i cooperatives de consum), la resposta ha estat més sorprenent 

del que calia esperar. A grans trets, es pot afirmar que coexisteixen dues motivacions 

principals per formar grups de consum: 

 Es detecta un gran interès de les persones per poder accedir a productes de qualitat i 

per raons de salut (sent la primera raó per associar-se) 

 Existeix una àmplia conscienciació a nivell social, tot i que aquesta es verbalitza de 

maneres molt diferents: recolzar a un productor concret, canviar els models de consum, 

consumir productes de proximitat... 

En la nostra opinió, aquestes afirmacions mostren les dues realitats que coexisteixen dins el 

moviment i que cal respectar i donar resposta: la voluntat de consumir producte ecològic i la 

d’anar més enllà i provocar una transformació social. 

Per què les persones s’agrupen per consumir productes ecològics? (visió des del sector) 

1. Raons de salut (44) + Accedir a productes de qualitat i no “contaminats” (24) 

2. Provocar transformació social a través d’una modificació dels models de consum (53) 

3. Consum de proximitat (27) 

4. Impuls d’un projecte en comú amb altres persones / implicació al territori (18) 

5. Econòmics: accedir a productes ecològics a millor preu (9) 
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6. Conscienciació mediambiental (7) 

7. Suport a productors locals / iniciatives concretes (5) 

8. Promoció del comerç just (4) 

Per tant, l’opinió més generalitzada diu que les persones que impulsen aquest tipus de 

processos són gent que ho fa perquè vol crear espais d’autogestió, que vol crear altres 

models de producció, distribució i consum, una relació directa amb el pagès, etc. Però 

evidentment, com que és un projecte obert, de vegades entra gent a formar part que ve 

d’experiències de moviments socials o de postures polítiques més crítiques que 

convergeixen amb aquests ideals, i de vegades entra gent simplement que vol consumir 

d’una altra manera, més ecològic, vol menjar bé, més econòmic, en definitiva busca més el 

menjar però no té un qüestionament polític darrera. 

 

4.1.4. Fórmules jurídiques 

La majoria de les persones entrevistades coincideixen en destacar que la fórmula jurídica no 

determina el funcionament de les diferents experiències, i que el correcte funcionament 

d’un grup no ve marcat per tenir una forma o una altra. Cada grup ha d’escollir la fórmula 

que millor s’adapta en cada moment a les seves necessitats i voluntats. 

Un cop destacat això, val a dir que existeixen algunes diferències entre els models. Es 

detecta un gran desconeixement de les característiques de cada forma jurídica, el que pot 

provocar certa desinformació sobre els inconvenients i els avantatges de cadascuna d’elles. 

Algunes persones consultades destaquen que el fet de constituir-se legalment és fruit d’una 

evolució i d’una maduració del propi grup. Normalment el grup comença a funcionar de 

forma menys estructurada i pot funcionar sense cap fórmula legal, poc a poc es va veient la 

necessitat de legalitzar-se i molts ho fan en forma d’associació. Finalment, quan el grup pren 

dimensió i es realitza un procés de reflexió i maduració, alguns d’ells es transformen en 

cooperatives. 

Quan es pregunta a les cooperatives si es van legalitzar des del primer dia, només una respon que 

sí, i la resta confirmen que primer van utilitzar altres models. 

Quan es pregunta a les associacions i als grups sense fórmula jurídica si s’han plantejat convertir-se 

en cooperativa, més de la meitat afirmen que ho estan valorant (7 de 13), alguns diuen que ho 

tenen com a objectiu (3) o que estan en procés de cercar informació (2) 

A continuació es mostren els comentaris realitzats entorn els tres models d’autoorganització 

de les persones consumidores a nivell de fórmula jurídica: 
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Cooperatives de consum 

La majoria de les persones entrevistades coincideixen en destacar que és el model que millor 

s’adapta a les característiques de l’activitat que es realitza. 

Per a Itziar Aguirre, la fórmula cooperativa dóna llibertat econòmica: desapareixen les traves 

econòmiques que sempre vam tenir com a associació. 

Normalment els projectes més consolidats o on hi ha un debat més polític al darrera s’han 

constituït com a cooperativa i els models històrics, en molts casos, són cooperativa o s’han 

transformat en els darrers anys en cooperativa. I fins i tot hi ha grups nous que, a l’estar en 

contacte amb cooperatives, s’han constituït com a cooperatives. 

Les persones participants descriuen els següents avantatges i inconvenients, alguns d’ells no 

del tot correctes: 

Avantatges 

 És el model jurídic que més s’adequa a la manera de fer: 
- És l’estructura més democràtica que existeix. 
- Funcionament igualitari i suport mutu. 
- Propietat col·lectiva compartida. 
- Els beneficis van a la col·lectivitat. 

 El model esta definit per llei, i això pot facilitar en certes ocasions el funcionament. 
 Permet organitzar-se, creant empresa i treball digne, i democràcia social. 
 La legalitat dóna accés al mercat (productors, facturació...). 
 Dóna accés a possibles ajuts i subvencions. 
 Aporta avantatges fiscals en cas de tenir resultats econòmics positius. 
 Ofereix la possibilitat d’una responsabilitat jurídica limitada. 
 Ofereix un empar legal en cas de litigi entre socis i cooperativa o amb productors. 
 Dóna visibilitat davant la societat i possibilitat de participació: FCCUC, CCPAE, relacions 

amb administracions, presència en altres moviments socials... 
 Proporciona la possibilitat de fer formació als socis. 

 

Inconvenients 

 Algunes persones identifiquen a les cooperatives amb empreses, i volen defugir d’aquest 
concepte. 

 Existeix una manca d’informació per a les persones que volen muntar una cooperativa. 
 Comporta responsabilitats: tots els socis han d’assumir la propietat de la cooperativa. 
 El procés de constitució és més complicat (notari...). 
 Es necessita un nombre alt de socis. 
 Necessita un capital social inicial elevat. 
 A les persones li fa por un projecte d’aquestes característiques 

 Implica un excés de burocràcia: 
- Obligació de rendir comptes a l’agència tributària (comptes anuals / declaració d’IVA). 
- Es tracta d’una estructura més rígida, que pot obligar a rendir comptes de les 

modificacions estatutàries o no ser absolutament lliures. 
 A nivell de funcionament: 
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- El consell Rector pot no estar d’acord amb un funcionament assembleari. 
- La governança és difícil. 

 Els ajuts i subvencions són poc assequibles (pesats de demanar, la informació arriba tard 
i després no es té temps de preparar tota la paperassa que implica, manca de temps). 

 Pot implicar una desvinculació / pèrdua de proveïdors que no poden facturar (economia 
submergida). 

 Té major complexitat en cas de dissolució. 

 

Associacions 

L’associació és la fórmula jurídica més utilitzada pels grups de consum perquè es considera 

que és la forma més senzilla de tenir un NIF i poder realitzar l’activitat col·lectivitzada. 

Cal destacar que existeix un alt desconeixement de les implicacions que comporta el 

funcionament d’una associació, existint la creença que no cal portar una comptabilitat o 

rendir comptes davant l’administració. 

Els principals avantatges i inconvenients expressats per les persones consultades són: 

Avantatges 

 És la fórmula més senzilla i econòmica de tenir una cobertura legal: permet tenir un NIF i 
poder fer comandes, tenir un local... 

 S’adequa a les necessitats del moment i permet: 
- Fer compres conjuntes com a grup de consum. 
- Distribució de tasques. 

 Comporta un estalvi de burocràcia: 
- Estalvi de tràmits de gestoria (liquidació, IVA...) 
- Facilitat en el model d’estatuts. 

 El lligam al grup de consum és menor (sensació de menys responsabilitat). 

 

Inconvenients 

 Es tracta d’una fórmula no prevista per al desenvolupament d’activitats econòmiques, el 
que pot provocar petits desajustos en el funcionament (posa molts límits, sobretot quan 
el projecte econòmic creix). 

 Existeix una responsabilitat individual. 
 Es tracta d’una fórmula massa feble. 
 Implica un menor nivell de compromís per part dels associats. 
 A nivell de participació i representativitat i/o interlocució: 

- No hi ha recolzament legal. 
- Dificultat per participar i ser representats a la FCCUC, CCPAE i a altres organismes de 

les administracions. 
- No estar totalment inclosos en la tradició cooperativa del territori. 

 A nivell de funcionament: 
- Diferents nivells de conscienciació i de treball. 
- Les modificacions en la junta són complicades de gestionar. 

 Qualsevol cosa que es vol fer implica personalitzar-se. Ex: si es vol obrir un compte 
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corrent ho ha de fer una persona individualment i no és ni lògic ni pràctic. 
 No permet tenir a productors i consumidors en el mateix projecte. 

 

Grups sense personalitat jurídica 

Es tracta de grups que no tenen cap personalitat jurídica que doni cobertura a la seva 

activitat. Això implica que no hi ha un NIF i que totes les activitats es realitzen de forma 

irregular o sota la responsabilitat individual d’alguna de les persones associades. 

Tot i que és el model més estès entre els grups, tothom coincideix en que és el més feble i el 

que pot provocar més dificultats en quant a funcionament i responsabilitats de les persones 

associades. 

Això no vol dir que sigui impossible funcionar d’aquesta manera (molts grups fa molts anys 

que funcionen perfectament seguint aquest model i mai han tingut cap problema), però si 

que cal tenir informació de les possibles implicacions que pot tenir, per a que la gent pugui 

decidir si li compensa. 

Les principals raons argumentades per defensar aquest funcionament són: 

Avantatges 

 Ofereix una major llibertat associativa: entrades i sortides de socis. 
 Identificació amb un model de funcionament assembleari sense interferències. 
 Estalvi de burocràcia: senzillesa de funcionament. 
 S’adequa a les necessitats del moment i permet: 

- Compres conjuntes. 
- Distribució de tasques. 

 El lligam al grup de consum és menor (sensació de menys responsabilitat). 

 

Inconvenients 

 Implica complicacions de funcionament al no tenir personalitat jurídica: 
- No es pot tenir NIF per facturar ni per operar. 
- No es pot tenir un compte corrent. 
- No es poden establir acords amb tercers. 
- No es pot accedir a subvencions o a la realització d’activitats. 

 La responsabilitat recau directament en la persona que realitza l’activitat. 
 A nivell de participació i representativitat i/o interlocució: 

- No permet estar en igualtat amb cooperatives “legals”. 
- No hi ha recolzament legal. 
- Dificultat per participar i ser representats a la FCCUC, CCPAE i a altres organismes de 

les administracions on es requereix tenir personalitat legal. 
- No estar totalment inclosos en el teixit social. 
- No poder formar part de centres i organitzacions ideològicament afins que 

requereixen personalitat jurídica. 
 La pròpia informalitat impedeix gestionar bé el recursos de forma eficient 

- Dispersió d’interessos. 



Els grups i les cooperatives de consum ecològic a Catalunya 31 

4.1.5. Dificultats per a la constitució de grups i cooperatives de consum ecològic 

Les principals dificultats a les que han de fer front les persones que volen constituir un grup 

de consum són: 

1. Tenir informació sobre el funcionament d’un grup. 

2. Trobar un número mínim de persones que estiguin interessades en realitzar un 

consum ecològic que permeti realitzar comandes i autoorganitzar-se. 

3. Posar-se d’acord en els objectius i els criteris per realitzar l’activitat: 

a. Criteris de selecció de productes i productors. 

b. Formalització del grup. 

c. Perspectiva de futur: decidir cap a on es vol avançar (si es que es vol...). 

4. Organització del funcionament del grup: 

a. Repartiment de les responsabilitats i les tasques. 

b. Organitzar la gestió econòmica: donar d’alta un compte corrent, programari 

informàtic de gestió, gestió de les comandes... 

5. Trobar productors que respectin els criteris marcats pel grup: normalment això es 

soluciona a través d’altres grups que faciliten la informació. 

6. Accedir a un local: és complicat degut a l’alt cost. 

7. Disposar d’una infraestructura mínima (nevera, prestatgeries...). 

Quan es pregunta sobre les dificultats afegides per constituir-se com a cooperativa, les 

respostes són: 

8. Desconeixement de les característiques i els requisits de la fórmula cooperativa. 

9. Disposar del capital social mínim. 

10. Tensions entre els socis: pot ser que alguns no ho vegin clar i se’ls ha d’explicar. 

11. Cal respectar la llei que marca el funcionament d’una cooperativa: número mínim de 

socis, burocràcia, presentació d’estatuts... 

12. Cal anar al notari per signar les escriptures de constitució. 

La sensació més generalitzada és que constituir-se com a cooperativa és molt complicat: si et 

constitueixes en cooperativa és perquè creus que és la forma més adequada, però no perquè sigui 

fàcil. Quan un grup inicia l’activitat té molts fronts oberts, i la fórmula jurídica normalment queda 

en un segon pla. 
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4.1.6. Funcionament de les cooperatives i els grups de consum ecològic 

Les principals dificultats destacades en el funcionament del dia a dia dels grups i les 

cooperatives de consum estan relacionades amb tres grans temes: 

Gestió associativa del propi grup 

a. Manca de temps de les persones que en formen part. 

b. Diferents nivells d’implicació dels socis (augmenta en els grups més 
institucionaitzats). 

c. Alta rotació de les persones associades, el que dificulta la consolidació del grup. 

d. Manca de cultura agroecològica, el que comporta certes friccions amb proveïdors i en 
l’autoabastiment. 

e. Dificultats en la gestió diària: calen uns mínims coneixements de comptabilitat, temes 
legals... 

f. Poca agilitat en la presa de decisions. 

g. Manca de previsió i de perspectiva. 

h. Existència de processos massa complicats. 

i. Dificultats de comunicació i difusió de la informació. 

j. Necessitats de formació en temes de gestió, organització i dinamització de grups. 

k. Problemes de liquidesa. 

l. Definir bons processos d’acollida de nous socis. 

m. Gestionar les llistes d’espera. 

n. En el moment que hi ha persones treballadores la cosa es complica, ja que s’ha de 
poder donar resposta a la vessant econòmica. 

 

Proveïment de productes 

a. Manca informació sobre productors. 

b. Alguns grups no tenen productors propers i els és complicat accedir. 

c. Dimensió: hi ha grups que no poden realitzar les comandes mínimes que exigeixen 
determinats proveïdors. 

d. És complicat tenir una continuïtat i diversitat de productes. 

e. Poca exigència vers als productors. 

f. Infraestructura necessària: si només es consumeix producte fresc i sota comanda no 
hi ha problema, però si s’amplia l’oferta de productes cal una infraestructura mínima: 
nevera, espai per a stock, assegurar la cadena de fred... 

g. En el cas de grups sense personalitat jurídica: alguns proveïdors no volen treballar per 
no poder facturar... 
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A nivell de coordinació amb altres grups 

a. Poca implicació de les persones en una estructura de segon grau. 

b. Dificultat per trobar posicions comunes. 

c. Poca agilitat en la presa de decisions. 

d. Determinades posicions molt radicals dificulten la possibilitat de coordinar-se i 
avançar en conjunt. 

e. Poca capacitat d’incidència i de crear opinió. 

f. Poc sentiment de xarxa. 

 

4.1.7. Implicació de les persones associades. 

En general existeix la percepció de que les persones que formen part dels grups de compra 

estan força implicades en el funcionament dels mateixos. Es destaca que les persones que 

formen part dels grups és perquè valoren que això els aporta certs avantatges tot i l’esforç 

que suposa. 

És cert que es detecten diferents nivells d’implicació, i que moltes persones tenen la 

sensació que no existeix prou implicació. Però cal destacar que la majoria de grups estan 

complerts i molts tenen llistes d’espera per poder accedir, el que demostra l’èxit de les 

iniciatives, que no seria possible sense una alta implicació de tothom. 

Oriol Martí (Ecoconsum) destaca que cal tenir en compte que és un esforç pertànyer a un grup: 

suposa dedicar temps i esforços per fer caixes, anar a assemblees, tenir responsabilitats... i en 

general els grups funcionen i funcionen bé. 

 

Aquesta afirmació varia quan es pregunta sobre la implicació de les persones a un segon 

nivell, respecte la coordinació amb la resta de grups i cooperatives. 

En aquest sentit la majoria de les persones consultades coincideixen en afirmar que no 

existeix sensació de moviment i de xarxa més enllà del propi grup, i que és difícil establir 

mecanismes de coordinació degut a la manca d’implicació de les persones. 

Les raons principals que justifiquen aquesta manca d’implicació són: 

 Manca de temps. 

 Manca de sentiment de pertinença més enllà del propi grup. 

 Fracassos històrics, com la possibilitat de crear una central de compres. 

 Dificultats en la coordinació a través dels espais existents: unificació de criteris, agilitat 

en la presa de decisions... 
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4.1.8. Coneixements de les persones vinculades als grups. 

Quan es pregunta si les persones que formen part dels grups tenen els coneixements 

necessaris per tirar endavant els projectes, no existeix una resposta unitària. 

La meitat de les persones consultades consideren que actualment hi ha persones molt 

preparades en els grups i que la mostra és que tots funcionen i funcionen correctament. 

En canvi, altres persones creuen que manca formació en temes específics. Opinen que les 

persones creen es grups amb molt bona voluntat i amb moltes energies, però que van 

aprenent a base d’assaig i error. 

En el que sí que es coincideix és en destacar que seria interessant oferir eines formatives a 

les persones que formen part dels grups en temes com: 

 Cultura agroecològica. 

 Sensibilització entorn el consum responsable, les finances ètiques, transgènics... 

 Temes de gestió: econòmica, legal, fiscal... 

 Dinamització de grups i processos participatius. 

 Relacions amb altres agents: administració, entitats financeres, xarxes socials... 

Els principals mecanismes proposats per impulsar aquesta formació són: 

1. Promoure l’intercanvi de coneixements i d’informacions entre els diferents grups. 

2. Crear eines i recursos: aprofitar les possibilitats de les tecnologies de la informació i 

la comunicació. 

3. Impulsar un pla formatiu per a les cooperatives i els grups del sector. 

 

4.1.9.Estratègia de consolidació del moviment. 

La sensació generalitzada és que no existeix una idea clara i consensuada de cap a on vol 

anar el moviment de grups i cooperatives de consum de productes ecològics. 

Les visions són molt diferents a cada grup (uns volen créixer i altres no, uns volen 

coordinació i altres no...) i també dins dels propis grups. 

Es considera que els grups no reflexionen prou sobre temes estratègics perquè estan molt 

ocupats en el dia a dia i en solucionar les dificultats més immediates. 

No obstant, aquesta necessitat es va fent evident a mida que el grup es va consolidant i es va 

plantejant altres fites. Són molts els grups que veuen la necessitat i l’interès de col·laborar i 
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avançar plegats vers la consolidació del moviment. Cal destacar que Ecoconsum agrupa a 

algunes de les experiències amb més trajectòria a Catalunya. 

Cal destacar que existeix un grup de persones molt implicades i amb una visió molt clara de 

cap a on ha d’evolucionar el moviment. El principal objectiu passa per consensuar aquesta 

visió, creant canals de comunicació i participació el més oberts possibles. 

Hi ha gent que té molt clar que ha d’existir una coordinadora de grups de consum que ens 

representi, ja que sinó vindrà algú de fóra i ens ho farà. (Oriol Martí, Ecoconsum) 

 

4.2. Dificultats de les cooperatives i grups de compra 

En el marc dels tres focus grups realitzats amb les cooperatives i els grups de consum 

ecològic es van detectar i analitzar les principals dificultats amb les que es troben en el dia a 

dia amb la voluntat de trobar possibles respostes des dels diferents actors: les persones 

associades, els grups, Ecoconsum, la FCCUC i les administracions. 

A continuació es presenta un resum de les principals dificultats i de les possibles solucions 

proposades. Algunes d’elles són reiteratives i és possible que inclús contradictòries, però 

s’ha considerat interessant adjuntar-les totes, amb la voluntat de recollir les diferents 

sensibilitats i provocar una reflexió posterior. 
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4.2.1. Unificar criteris entre els membres dels grups 

QUÈ MILLORAR? 
OBJECTIU 

COM? 
ACCIÓ PROPOSADA 

DESCRIPCIÓ DE L’ACCIÓ RESPONSABLES 

Existeixen 

diferents 

motivacions de 

les persones dins 

els grups  

Conscienciar a les 

persones 

 Establir un procés d’incorporació als grups clar i més dirigit. 

 Unificar valors i principis. 

 Realització de trobades entre diferents grups per tractar 

temàtiques concretes. 

 Cooperatives / grups 

Poca implicació 

ideològica 

Formació / informació  Realitzar un cicle de xerrades (crear debats, difusió, 

aportacions d’experts, etc.)  

 Cooperatives 

 Persones expertes 
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4.2.2. Aportar coneixements a les persones 

QUÈ MILLORAR? 
OBJECTIU 

COM? 
ACCIÓ PROPOSADA 

DESCRIPCIÓ DE L’ACCIÓ RESPONSABLES 

Existeix una 
manca de 
coneixements 

Formació en 
informàtica, eines de 
gestió empresarial i 
comercial, formació 
del sector, 
d’agroecologia, etc.  

 Crear una comissió de formació a cada cooperativa (o que una 

altra comissió existent assumeixi aquesta temàtica) per a que 

detecti la formació necessària entre els seus socis i gestioni la 

formació a oferir. 

 Realització de tallers formatius. 

 Cooperativa i socis 

 Persones externes / 

formadors 

 FCCUC 

 Ecoconsum 

Foment de la 
cultura ecològica i 
autogestionària 

Realització d’activitats 
vàries dirigides a tots 
els públics amb 
l’objectiu de promoure 
el consum ecològic. 

 Organització d’activitats vàries com: Fira del tast (fira 

d’intercanvi de coneixements entre productors, grups de 

consum...), tallers de cuina, etc. 

 Cooperatives 

 Encontre entre 
cooperatives amb 
l’objectiu de promoure 
la cultura ecològica i 
autogestionària. 

 Creació d’una comissió de formació dins d’Ecoconsum que 

organitzi un encontre d’un cap de setmana (o universitat 

d’estiu) amb les cooperatives, on hi hagi conferències 

itinerants, debats, etc., de temàtiques vàries realitzades per 

experts. 

 Ecoconsum (comissió 

de formació) 
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4.2.3. Fomentar la participació de les persones 

QUÈ MILLORAR? 
OBJECTIU 

COM? 
ACCIÓ PROPOSADA 

DESCRIPCIÓ DE L’ACCIÓ RESPONSABLES 

Incrementar la 

participació dels 

socis 

Crear una comissió de 

dinamització per 

aquest tema. 

 Crear una comissió de dinamització de la participació del soci 

que a través de la “participació” i el “bon humor” cerqui 

mecanismes per incentivar la participació: organització de 

concursos, festes, etc. 

 Cooperativa (comissió 

de dinamització) 

 Rotació de tasques.  Rotació de les persones per les diferents tasques de la 

cooperativa / grup. 

 Cooperativa / grup 

 Incrementar la 

participació dels socis 

en les assemblees 

establint criteris ferms. 

 Posar una data concreta i fixa al mes per realitzar les 

assemblees. Ex: últim dijous de cada mes. 

 Establir mesures sancionadores: a les 3 faltes expulsió del 

grup / cooperativa 

 Cooperativa / grup 

Créixer en socis i 

en participació 

dels socis  

Crear un protocol 

d’acollida per al soci. 

 Crear una comissió d’acollida a les cooperatives. 

 Assignar un apadrinament o“tutor”, un soci antic que faci una 

tasca d’acompanyament durant un temps. 

 Elaborar un document de criteris de funcionament: permet als 

socis tenir clar els seus drets i sobretot els seus deures. 

 Cooperativa 

 Persones sòcies 

 Fer més visible els 

aspectes positius de 

l’autogestió. 

 Destacar i fer més visibles els aspectes positius que suposa 

l’autogestió, així com tots aquells aspectes de la cooperativa 

que tenen un bon funcionament: augmentarà el sentiment de 

pertinença, la motivació i la participació. 

 Fer més difusió i tenir més presència a mitjans comunicació. 

 Cooperativa 

 Mitjans de 

comunicació 

 Entitats diverses 
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4.2.4. Millorar la gestió interna dels grups 

QUÈ MILLORAR? 
OBJECTIU 

COM? 
ACCIÓ PROPOSADA 

DESCRIPCIÓ DE L’ACCIÓ RESPONSABLES 

Dificultats en el 

traspàs 

d’informació 

Millorar les eines 

d’informació, difusió i gestió a 

través de plataformes 

comunes. 

 Crear i/o compartir (en el cas que ja existeixi) amb altres 

cooperatives un software/ programari lliure adaptat a la 

realitat de les cooperatives, etc. 

 Cooperatives 

 Ecoconsum 

Gestió interna 

dels grups / 

cooperatives 

Creació d’un programa 

d’assessorament/auditoria. 

 Creació d’un programa d’assessorament que permeti la 

realització de diagnosis personalitzades a les 

cooperatives/grups, així com un Pla estratègic de millora 

en funció de les necessitats detectades en cadascuna 

d’elles (especialment en temes de gestió i 

d’organització). 

 FCCUC 

 Ecoconsum 

 Experts consultors 

 Cooperatives 

 Millorar el repartiment de 

tasques. 

 Creació d’una comissió de repartiment de tasques.  Cooperatives 

 Compartir les millors 

pràctiques. 

 Realitzar una trobada general /o de proximitat. 

 Organitzar fires. 

 Organitzar espais de trobada de caràcter “lúdic”. 

 Cooperatives 

 Oferir una aplicació 

informàtica de gestió dels 

grups. 

 Creació d’una plicació web per gestionar comandes de 

cistellaires, proveïdors i portar les finances. 

 Cooperatives 

 Ecoconsum 
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4.2.5. Millorar la disponibilitat de temps de les persones 

QUÈ MILLORAR? 
OBJECTIU 

COM? 
ACCIÓ PROPOSADA 

DESCRIPCIÓ DE L’ACCIÓ RESPONSABLES 

Tenir més temps 

de dedicació 

interna i externa  

Oferir eines que permetin 

gestionar millor el temps. 

 Formació per una vida “slow” 

 Estimular/fomentar menys consum. 

 Organitzar activitats d’economia solidària / d’intercanvi. 

 Cooperatives 

(comissions de 

formació) 

 Ecoconsum 

Alliberar a les 

persones de 

tasques de gestió 

diària dels grups 

Projectes mixtes de Consum-

Treball. 

 Creació de botigues que fossin mixtes: cooperatives de 

consum i obertes. 

 Cooperatives / grups 

 Consumidors externs 
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4.2.6. Facilitar l’accés a espais 

QUÈ MILLORAR? 
OBJECTIU 

COM? 
ACCIÓ PROPOSADA 

DESCRIPCIÓ DE L’ACCIÓ RESPONSABLES 

Dificultats per 

accedir a espais 

Crear una xarxa de 

magatzems. 

 Crear espais compartits per tenir estoc i distribuir. En 

aquests també es podria fer (o no) comandes conjuntes, 

ja sigui permanentment o puntualment. 

 Cooperatives per 

territori/barri 

 Facilitar l’accés a espais   Cessió de locals per part de l’ajuntament. 

 Ajuts de l’administració a les cooperatives. 

 Ajuts de l’administració a propietaris per a que lloguin 

els seus locals a cooperatives (incentius, subvencions, 

etc.) 

 Avals de l’administració. 

 Cooperatives 

 Propietaris 

 Administracions 
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4.2.7. Donar resposta a dificultats relacionades amb la petita dimensió dels grups 

QUÈ MILLORAR? 
OBJECTIU 

COM? 
ACCIÓ PROPOSADA 

DESCRIPCIÓ DE L’ACCIÓ RESPONSABLES 

Determinats 

proveïdors 

exigeixen 

comandes 

mínimes 

Generar sinèrgies entre les 

cooperatives/grups per 

realitzar compres 

conjuntes. 

 Realitzar comandes conjuntes, ja sigui permanentment o 

puntualment. 

 Cooperatives 

 Crear una central de 

compres: Compres al major 

conjuntes a petits i mitjans 

productors. 

 Enfortir Ecoconsum i centralitzar les compres. 

 Acords de compra i de gestió de compra aprofitant els 

recursos existents a les cooperatives/grups (local, 

transport, etc.). 

 Crear formes de col·laboració amb gestió 

professionalitzada a través d’acords entre cooperatives 

assumint la gestió qui vulgui i pugui. 

 Professionalitzar un mínim de persones per a una central 

de compres. 

 Cooperatives 

 Ecoconsum (comissió de 

compres/qualitat) 

Les dificultats per 

incidir a nivell 

social 

Coordinació amb altres 

cooperatives/ grups de 

consum. 

 Coordinar-se amb altres cooperatives i grups de consum 

per fer difusió conjunta, aprofitament d’eines 

informàtiques, crear una única pàgina web, etc. 

 Cooperatives 

 Ecoconsum 

Comandes de 

socis poc 

constants 

Compartir cistella.  Que els socis que fan les comandes poc regulars 

comparteixin cistella, fent la comanda setmanal de 

manera rotativa entre ells. 

 Cooperativa 

 Socis de comandes poc 

constants 
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4.2.8. Millorar la relació amb els productors 

QUÈ MILLORAR? 
OBJECTIU 

COM? 
ACCIÓ PROPOSADA 

DESCRIPCIÓ DE L’ACCIÓ RESPONSABLES 

Dificultats en la 

relació entre els 

grups de consum 

i els productors 

Realització d’activitats 

vàries. 

 Elaborar un document amb els criteris dels grups. 

 Fomentar un major diàleg amb els productors petits i 

mitjans. 

 Realització de visites a pagesos. 

 Organització de cine fòrums. 

 Reunions amb proveïdors. 

 Fer un mercat independent (com coop integral). 

 Debats interns. 

 Cooperatives / grups 

 Proveïdors 

 Consumidors 

 Altres xarxes: 

Ecoconsum, La Repera...  

 Integració de productors 

locals en el projecte. 

 Recerca de productors locals disposats a tenir productes 

ecològics i integrar-los/ incorporar-los a les 

cooperatives/ grups com a socis. 

 Cooperatives 

 Productors 

 Administració 

Dificultat de 

trobar productors 

propers  

Coordinació amb altres 

cooperatives i grups de 

consum. 

 Creació d’una base de dades comuna de proveïdors.  Ecoconsum 

Productors no 

regulars 

Visites i major interès cap 

els productors. 

 Millorar la relació directa amb els productors fent un 

calendari de sortides / visites als proveïdors per reforçar 

els vincles. 

 Cooperatives (comissió 

de difusió) 

 Productors 
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4.2.9. Fomentar la intercooperació 

QUÈ MILLORAR? 
OBJECTIU 

COM? 
ACCIÓ PROPOSADA 

DESCRIPCIÓ DE L’ACCIÓ RESPONSABLES 

Accés a la 

informació general 

Crear un espai on es 

centralitzés tota la 

informació. 

 Crear un espai virtual amb: 

- Informació actualitzada dels grups. 

- Una base de dades de proveïdors, grups, recursos, 

eines, etc. 

- Un bloc (tipus educat 1x1) 

- Informació varis sobre la temàtica/moviment (ex. 

Articles, lectures, agenda...) 

- Informació que doni a conèixer el que existeix: 

experiències... 

 Ecoconsum 

 Coop/grups 

 Administració 

Diferents visions i 

criteris entre els 

grups 

Creació d’una base de 

dades comuna a tots els 

grups de consum. 

 Creació d’una base de dades de proveïdors conjunta i 

compartida. 

 Creació d’un cens de productors unificat amb criteris 

consensuats de qualitat (tipus llibre verd). 

 Creació d’un cens de magatzems. 

 Ecoconsum 

 Altres entitats del sector 

 Grups/cooperatives 

 Fomentar el treball en 

xarxa entre els grups. 

 Impulsar un paper més actiu d’Ecoconsum com aagent 

coordinador. 

 Alliberar una persona. 

 Fomentar la comunicació i la consciència dels beneficis 

que representaria treballar en xarxa. 

 Ecoconsum 

 Grups/cooperatives 
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4.2.10. Promoure les relacions externes 

QUÈ MILLORAR? 
OBJECTIU 

COM? 
ACCIÓ PROPOSADA 

DESCRIPCIÓ DE L’ACCIÓ RESPONSABLES 

Poc coneixement 

de les 

cooperatives  

Organització de fires i 

trobades. 

 Organització d’una fira o trobades entre productors i 

consumidors a nivell local. 

 Cooperatives / grups 

 Tenir una veu comuna a 

l’hora de fer accions 

col·lectives. 

 Tenir una associació de tots els grups de consum 

possibles i establir directrius comuns. 

 Ecoconsum 

Poc 

reconeixement per 

part de 

l’administració  

Millorar la relació amb la 

Generalitat. 

 Obrir espais d’interlocució i diàleg amb l’administració. 

 Crear aliances. 

 FCCUC 

 Cooperatives / grups 

 Millorar la relació entre els 

grups i les administracions: 

assumir una actitud més 

activa per part d’ambdós. 

 Cedir terreny públic per fer horts urbans. 

 Participació/implicació en campanyes de 

sensibilització. 

 Demanar suport / ajudes per al local. 

 Ajuts per professionalitzar les cooperatives / grups. 

 Cooperatives / grups 

 Administracions 

Escasa incidència 

política  

Participar en l’assemblea 

agroalimentària de 

Catalunya (ASAC). 

 Creació d’ASACs a nivell local.  Cooperatives / grups 
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4.3. Reptes de futur dels grups de compra 

Els principals reptes de futur del moviment segons les persones entrevistades passen per: 

1. Aconseguir una estabilitat en el funcionament i econòmica que alliberi a les persones 

del dia a dia i possibiliti la seva dedicació a temes més creatius i de coordinació. 

2. Prendre consciencia de que es tracta d’un moviment transformador que va més enllà 

del consum particular i individual. 

3. Impulsar processos i espais de coordinació per enfortir el moviment. 

4. Defensar el propi espai establint col·laboracions i xarxes amb productors, 

ajuntaments... 

5. Establir relacions i espais de trobada amb altres agents i actors socials (comunitat 

local, finances ètiques, moviments pel decreixement...) 

6. Identificar models i processos ja existents per consolidar-los i transferir-los. 

7. Oferir eines i recursos als grups que facilitin la seva creació i funcionament. 

8. Sensibilitzar a la major part de la societat (no per captar clients, sinó per enfortir el 

moviment). 

9. Impulsar una reflexió sobre la “professionalització” que permeti un consum més 

accessible a una part de la societat. 

Aquest és el perill: Si no som capaços de formar-nos, de ser intercooperatius, de trobar el nostre 

espai de forma conjunta... estem perduts, ja que el sistema no ens deixarà créixer i quedarem 

marginats. (...) Hem de ser capaços de trencar el radicalisme i el purisme, que porta a l’aïllament 

(sense perdre els valors). (Vicky Arbolí) 

 

En quant al model de grups a promoure, tothom coincideix en que cal respectar totes les 

realitats, i que no hi ha una millor que l’altra. Es creu que el dinamisme del moviment es 

basa precisament en la diversitat de models. Els grups grans aporten capacitat d’incidència i 

de compra i els petits major implicació. 

Existeix l’opinió generalitzada de que no es podrà donar resposta des d’un únic model a la 

multiplicitat de motivacions que porten a les persones a associar-se. 

S’aposta per una multitud d’iniciatives molt arrelades a nivell de territori i coordinades entre 

elles per poder realitzar compres conjuntes, accions de sensibilització... 

S’afirma que aquesta coordinació entre els grups ha de venir propiciada per una organització 

de segon nivell gestionada de forma assembleària. Aquesta organització ha de comptar amb 

un nucli estable que dinamitzés les indicacions de l’assemblea, ha de poder estar 
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professionalitzada o comptar amb persones alliberades. La fórmula més adequada per a 

aquest segon nivell és el de cooperativa de segon grau. 

Des del món de la pagesia es considera que els grups haurien d’organitzar-se per poder 

assegurar un funcionament més estable i organitzat. Es destaca que si els grups es 

coordinessin i establissin mecanismes de compres conjuntes, es podrien estalviar fins a un 

40% dels costos d’adquisició de productes (que és el descompte que solen fer a les grans 

distribuïdores respecte al preu de venda a particulars). 

Aquestes realitats s’han d’inserir en un moviment més ampli: el de l’economia alternativa i el 

mercat social. 

 

Cal respectar la idiosincràsia dels grups, fins i tot d'aquells que es neguen a mantenir una 

coordinació perquè volen mantenir-se com un moviment transformador molt més anàrquic. 

Una part important del moviment vindrà d'aquells grups que no aposten per la coordinació, llavors 

cal promoure una coordinació més a nivell de territori. 

Cal trobar la manera d'incorporar als diferents models, perquè si perdem una part del moviment, 

perdem poder. (Itziar Aguirre, Universitat de Sevilla) 
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5. Conclusions 

 

5.1. Aspectes metodològics 

- Durant el procés de recerca s’han tingut nombroses dificultats per poder accedir a la 

informació dels grups existents, tenir les dades de contacte i per contactar amb els 

grups: es necessita concentrar la informació per poder quantificar el pes real del 

moviment i per poder realitzar accions destinades a enfortir-lo (observatori?). 

- S’ha detectat dificultats per trobar persones que tinguin un coneixement global del 

moviment i que no tinguin una visió molt esbiaixada per la seva experiència personal. 

Aquest fet dificulta tenir una visió estratègica del moviment i poder identificar lideratges 

participatius. 

 

5.2. Aspectes generals 

- Es detecta certa feblesa del moviment: es composa d’experiències molt petites, sense 

coordinació entre elles, sense incidència a nivell de territori i social... el que dificulta una 

correcta col·laboració i enfortiment del moviment. 

- La resposta de les persones a les que s’ha demanat col·laboració ha estat molt positiva: 

el que demostra que existeix voluntat d’avançar conjuntament. El moviment esta madur 

per fer un pas endavant... 

- Els grups estan molt centrats en el dia a dia i en l’autoabastiment, això no els possibilita 

tenir una visió a llarg termini o un sentiment de pertinença. Cal alliberar a persones de 

les tasques de gestió per a que es puguin dedicar a feines més creatives: relacions 

externes, crear opinió... 

- Es constata la necessitat d’elaborar un pla estratègic del moviment creat de forma 

consensuada que afronti els principals reptes per als propers anys i marqui les línies a 

seguir. 

 

5.3. Les persones 

- És necessari impulsar un canvi de sensibilitat en les persones que formen part del 

moviment. Cal transcendir del seu interès particular i provocar una ampliació de mires. 

- Cal promoure més implicació i participació en els diferents nivells de coordinació: grup, 

estructura de coordinació... 
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- És necessari facilitar formació per a les persones que participen en els grups i les 

cooperatives: temes de gestió, dinamització de grups, cultura agroecològica... 

 

5.4. Les cooperatives i els grups 

- Existeix una diversitat molt gran de models: això provoca una dificultat per unificar 

criteris i establir mecanismes de consolidació i col·laboració. 

- En general, les cooperatives i els grups centren la seva activitat en l’autoabastiment de 

producte ecològic. 

- És necessari que cada grup i cada cooperativa defineixi el seu projecte de forma clara i 

concisa. Seria interessant impulsar processos de reflexió i de definició de criteris en els 

grups. 

- És necessari millorar els processos i protocols dins els grups i les cooperatives. La 

majoria afirma que tenen dificultats en el dia a dia en quant a implicació dels socis, 

organització i funcionament: comandes... el que els treu energia per dedicar a temes 

més estratègics. 

- Els grups i les cooperatives haurien d’oferir un major ventall de serveis als socis per tal 

d’aconseguir la seva implicació (temes de sensibilització...). 

- Alguns grups i cooperatives estan massa basats en personalismes i en un grup tractor 

molt implicat i una base social que es deixa portar. Cal oferir suport per canviar aquestes 

dinàmiques i per exigir més als socis. 

- Els grups i les cooperatives demanden informació sobre el funcionament dels grups i de 

les diferents formes jurídiques. 

- És necessari oferir eines i recursos que facilitin el funcionament dels grups per alliberar-

los de les tasques més repetitives i que puguin dedicar esforços a temes més estratègics. 

- Cal fomenta una major coordinació entre els grups i les cooperatives i altres moviments 

socials a nivell de territori per facilitar una major presència i incidència. 

- Cal que els grups i les cooperatives facin un esforç per donar-se a conèixer i explicar els 

beneficis de pertànyer a un grup. 
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5.5. Proveïment 

- Seria interessant cercar models conjunts de relació entre els consumidors i els 

productors que es basin en la confiança i l’estabilitat: acords de col·laboració, 

planificació de la producció, certificació participativa... Això ajudaria a lluitar contra la 

vulnerabilitat en la que es troben certs productors. 

- Cal que els grups tinguin un major nivell d’exigència amb els productors per tal d’obtenir 

un servei de qualitat i establir unes relacions de confiança, però basades en la qualitat i 

el rigor. Això passa per establir relacions més estructurades i per poder fer un seguiment 

dels productes. 

- Seria necessari tenir una major previsió en quant al proveïment de productes per poder 

establir acords amb productors i proveïdors que assegurin unes condicions òptimes per 

ambdues parts. 

- Seria molt interessant promoure compres conjuntes entre els diferents grups i 

cooperatives, ja sigui a nivell territorial o global. Això facilitaria la possibilitat de poder 

accedir a producte i per adquirir-lo en unes millors condicions. Dos exemples: per una 

banda la pagesia diu que si els grups s’agrupessin i fessin una compra conjunta els 

podrien fer preu de majorista (40% de descompte) i per una altra existeix alguna 

experiència que demostra que si els grups no realitzen una previsió en la compra de 

determinats productes i asseguren cert volum, es poden quedar sense aquest producte. 

 

5.6. Estructura de coordinació de segon grau 

- Tothom coincideix en que ha d’existir una estructura de coordinació de segon grau que 

assumeixi un lideratge del moviment. 

- El primer pas seria l’estructuració i organització d’aquesta coordinadora: establir un pla 

estratègic, crear espais de participació, comissions de treball... 

- Aquesta estructura ha de ser el màxim de participativa possible i convertir-se en un 

espai de reflexió i de definició d’estratègia. 

- La coordinadora hauria de difondre el model i incidir a nivell social: accions de 

comunicació, posicionament davant de realitats, participació en espais de decisió, 

establir relacions amb l’administració... 

- Aquesta estructura de coordinació ha d’ajudar als grups i les cooperatives a definir els 

seu model i plantejar alternatives dins el propi model. 



Els grups i les cooperatives de consum ecològic a Catalunya 50 

- És necessari presentar la coordinadora a la totalitat dels grups existents a Catalunya per 

aconseguir un major nivell d’afiliació que comporti una major participació i 

representativitat. 

- Ha de fomentar l’intercanvi de coneixements entre els diferents grups i cooperatives: 

acumular el coneixement i difondre-ho mitjançant comissions de treball, eines 

informàtiques... 

- La coordinadora ha d’oferir instruments útils per a les cooperatives: guia de 

funcionament, programes informàtics... per facilitar el funcionament i consolidació dels 

mateixos i facilitar la seva dedicació a altres temes més estratègics. 

- Seria molt útil per als grups i les cooperatives que comencen crear uns criteris mínims 

de proveïment de productes i un llistat de productors que els compleixin. 

- S’han de fomentar activitats de suport als grups i les cooperatives: accions de formació, 

de sensibilització, visibilitat... 

- És necessari professionalitzar o alliberar a determinades persones per a que puguin 

dedicar el seu temps a la coordinadora. 

- Cal fer una prospecció per detectar d’on poden provenir aquests recursos: Es proposa 

com a mecanisme la gestió de projectes, subvencions... així com de les aportacions de 

les entitats associades. 

 

5.7. FCCUC 

- Seria interessant que la Federació oferís la seva àmplia experiència per facilitar la 

creació i consolidació de l’estructura de coordinació de segon grau: en la cerca de 

recursos, en l’acompanyament al llarg del procés.... 

- El paper de la Federació passa per facilitar recursos a l’estructura de segon grau que 

assegurin el seu correcte funcionament. 

- La Federació hauria de treballar conjuntament amb la coordinadora per obrir espais de 

presència i participació a l’estructura de segon grau, tal i com ha vingut realitzant en els 

darrers anys amb el CCPAE. 

- Seria molt important que la Federació col·laborés en promoure la visibilitat del model a 

través de la participació a fires, congressos, cicles de xerrades... 
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5.8. Administració pública 

- Seria interessant treballar molt estretament amb les administracions locals per 

promoure una major sensibilitat i assegurar un suport a les experiències del seu territori 

- Les administracions haurien de col·laborar en la difusió del moviment. 

- Caldria impulsar accions conjuntes entre les administracions i els grups i les 

cooperatives: realització d’accions de sensibilització, xerrades, mercats, programes i 

projectes... 

- Seria molt interessant que l’administració facilités la creació i el funcionament dels 

grups: facilitar l’accés a espais, acompanyaments per part de tècnics... 

- L’administració hauria d’aportar recursos al moviment per fer formació, activitats, 

projectes... 

- És necessari que obrir les portes als grups i les cooperatives als espais de presa de 

decisions: CCPAE, consum... 

- Cal que l’administració realitzi una aposta clara per recolzar la producció ecològica i el 

suport als productors. 

 

5.9. Estructuració del moviment 

- Múltiples experiències a nivell de territori: S’haurien d’impulsar moltes experiències i 

molt diverses en funció de les necessitats i les voluntats de cadascun dels grups i les 

cooperatives. 

- Coordinades a nivell de territori i amb persones alliberades per fer aquesta coordinació i 

facilitar el funcionament diari dels diferents grups: compres conjuntes, realització 

d’activitats de sensibilització, formació... 

- Amb un lideratge per part de l’estructura de segon grau, amb el suport tant de 

l’administració, com d’altres organismes del sector. 
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5.10. Properes accions 

1. Elaboració d’un Pla estratègic per al moviment per als propers 2 anys. 

Es considera necessari consolidar una estructura de segon grau, així com l’elaboració d’un 

Pla estratègic que abordi els principals reptes del moviment per als propers anys. 

El procés per realitzar el pla estratègic ha de ser el màxim de participatiu i estar obert a la 

majoria de les realitats existents. 

Es proposa realitzar un procés acompanyat per part de persones externes, amb un 

calendari fàcil de respectar, però alhora exigent per evitar allargar el procés i la pèrdua de 

motivació dels participants. Es proposa un procés basat en reunions quinzenals i de 

quatre mesos de durada. 

Els principals temes a abordar són: 

Primer any: Consolidar l’estructura de segon grau: 

a. Assemblea general d’Ecoconsum per presentar les conclusions de l’estudi i explicar 

la importància de fer un pla estratègic i d’estructurar el moviment. 

b. Crear una comissió promotora que defineixi, amb recolzament extern, el procés 

participatiu i els continguts / línies a treballar per definir un pla estratègic. 

c. Procés participatiu per definir les línies de treball amb els diferents col·lectius, 

definint línies d’actuació, accions, pressupost, responsables, calendari... 

Segon any: desenvolupar les línies de treball marcades en el pla estratègic, a través de 

comissions de treball participatives amb continguts de treball pactats el primer any. 

Les línies a abordar en el la estratègic serien: 

- Estructuració del moviment: forma, estructura... 

- Estructura de coordinació de segon grau: és necessari?, amb quina forma? Qui la 

forma? Quins són els requisits per entrar? Drets i deures... 

- Establir uns criteris clars de compres 

- Definir les estratègies i els objectius d’una relació amb altres agents: productors, 

moviments socials, administració pública... 

- Definir els serveis a oferir a les entitats associades: compres conjuntes, 

assessorament... 
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- Definir eines i recursos per a les entitats associades: bases de dades, materials de 

suport, programes informàtics... 

- Reflexió sobre la professionalització de l’estructura de coordinació i del moviment en 

general. 

 

2. Establir un marc de relacions estable entre l’estructura de coordinació de segon grau i la 

FCCUC. 

Seria important basar les relacions entre l’estructura de coordinació de segon grau i la 

Federació de Cooperatives de Consumidors i Usuaris de Catalunya en un acord de 

col·laboració estable i a mig termini. 

Aquest acord ha de possibilitar el suport de la FCCUC a l’estructura de coordinació per 

realitzar les primeres passes de consolidació del projecte mitjançant la facilitació i/o 

recerca de recursos que ho facin possible. 

Per part de l’estructura de coordinació ha d’existir una voluntat clara de coordinació i 

d’avançar cap a un model d’estructuració del moviment. 

En aquest acord es respectaran totes les realitats i els processos existents avui en dia, 

però oferint informació sobre les diferents possibilitats a nivell jurídic i apostant per a 

fórmula cooperativa. 

 

3. Impulsar la creació d’eines i recursos per als grups i les cooperatives de consum 

Tot i que aquest pas hauria de quedar relegat a un segon pla i iniciar-se a partir dels 

resultats obtinguts en el pla estratègic, pensem que seria interessant que l’estructura de 

coordinació avancés en la definició i la realització de dos o tres recursos d’interès per als 

grups i les cooperatives. 

Aquesta iniciativa faria que els grups i les cooperatives veiessin l’interès i els avantatges 

de la coordinació i s’impliquessin més en el procés d’estructuració del moviment. 

Parlem de dos recursos molt senzills i molt accessibles i que puguin ser de molt interès 

per als grups. Per exemple: 

- Un document explicatiu de les característiques de les diferents formes jurídiques 

- Una base de dades de productors 

- Un material de sensibilització 
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- Una acció de sensibilització de gran impacte 

- Eina informàtica de gestió d’un grup 

- ... 

La Federació hauria de facilitar la seva experiència i estructura per poder aconseguir els 

recursos necessaris: a través de subvencions, patrocinis, mecenatge... 

 

4. Oferir serveis als grups i les cooperatives de consum 

De la mateixa manera, pensem que seria interessant impulsar alguna petita actuació de 

suport als grups que ajudi a visualitzar la col·laboració estructura de coordinació – 

federació i que mostri l’interès de la coordinació. 

Alguns dels serveis a valorar serien: 

- Assessorament per part de la federació en aspectes legals, societaris... 

- Un projecte pilot d’acompanyament a cooperatives i grups per a la seva consolidació. 

Projecte dirigit a cooperatives en creixement o a grups que es plantegin la transició a 

cooperativa. El projecte pilot es podria iniciar amb la selecció d’un total d’entre 8/10 

cooperatives o grups de consum ecològic interessades i hauria de comptar amb 

assessors externs que fessin un acompanyament del procés aproximadament durant 

6-12 mesos. 

- Presència a fires i congressos i organització de jornades 

- Impulsar accions de formació 

- ... 

La Federació hauria de facilitar la seva experiència i estructura per poder aconseguir els 

recursos necessaris: a través de subvencions, patrocinis, mecenatge... 

 

5. Establir un sistema de coneixement constant de la realitat dels grups i les cooperatives 

de consum (observatori de cooperatives i grups de consum ecològics de Catalunya). 

Considerem indispensable crear un mecanisme continuat, tipus observatori, que permeti 

tenir una base de dades actualitzada de les cooperatives i grups de consum ecològic a 

Catalunya, així com un seguiment de la situació del moviment que permeti conèixer la 

seva representativitat i les seves necessitats. 
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Aquest mecanisme hauria de facilitar un coneixement de la realitat que permetés a 

l’estructura de segon grau i/o a altres agents del sector desenvolupar noves accions, plans 

o programes en funció de les necessitats detectades. 

Aquest observatori hauria de comptar amb els recursos suficients per realitzar la seva 

funció i coordinar-se amb altres iniciatives existents. 
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6. Experiències significatives 
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Recull d’experiències significatives 

 

Dades de l’experiència 

Nom AMAP - Associations pour le maintien d'une agriculture paysanne 

Any constitució 2001 

Adreça 10 chemin de Jaffary Codi Postal 31200 

Població Toulouse Comarca Midi-Pyrénées 

Telèfon 05 34 25 15 42 Fax  

Correu electrònic contact@amapreseau-

mp.org 

Pàgina web www.reseau-amap.org/ 

Número de 

persones sòcies 

Es calcula que 30.000 

famílies arreu de França 

Llocs de treball  

Facturació  

Altres dades significatives (establiments, producció, persones beneficiàries...) 

Actualment es calcula que existeixen unes 750 AMAP constituïdes a França, que proveeixen menjar 

per unes 30.000 famílies. 

 

Descripció de la pràctica 

Resum 

Una AMAP és una associació per al manteniment de l'Agricultura Camperola, amb l’objectiu de 

preservar l'existència i continuïtat de les explotacions agràries de proximitat, l’agricultura sostenible i 

socialment equitativa. Permet als consumidors comprar a un preu just productes de qualitat de la 

seva elecció, sent informats del seu origen, i de la forma en què es van produir, i participar 

activament en el funcionament de l’explotació. 

Les AMAP neixen en una reunió entre un grup de consumidors i un productor disposat a entrar en el 

projecte. Estableixen un contracte de col·laboració estable, i el seu funcionament es basa en: 

 Junts, defineixen la diversitat i quantitat d'aliments a produir cada temporada. Normalment, 
aquests aliments són fruites, verdures, ous, formatge, carn... La diversitat és molt important 
perquè permet als socis AMAP consumir una àmplia varietat d'aliments de la temporada. 

 Durant la temporada, i periòdicament (per exemple una vegada a la setmana), el productor 
distribueix els productes frescos (fruites i verdures) als socis. El contingut de la cistella depèn dels 
productes que estan disponibles al camp i reuneixen les condicions òptimes per al seu consum.  

 A diferència dels supermercats, els consumidors AMAP donen menys importància a la 
normalització dels aliments i tot el que es produeix es consumeix (mentre que en altres casos pot 
ser que fins a un 60% de la collita es malmeti al camp). Aquest principi és molt gratificant per al 
productor, i permet reduir el preu dels aliments mitjançant l'ajornament de costos al llarg de tota 
la producció. 

 El grup de consumidors i els agricultors també acorden les pràctiques agronòmiques utilitzades a 
camp. Aquests s'inspiren en la Carta de l'agricultura camperola i l'especificació de l'agricultura 
orgànica (els productors sovint tenen la certificació ecològica). 

 Les AMAPs lluiten contra la contaminació i el risc de l'agricultura industrial i promou la gestió 
responsable dels béns comuns i compartits. 

Context i motivacions que han impulsat la iniciativa? 

El 2001, durant un viatge als EUA per visitar a la seva filla, uns camperols de les afores de Touron van 
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descobrir les CSA. De retorn a França, van presentar aquest sistema en una conferència organitzada 

per ATTAC a Aubagne. 

Un grup de consumidors es van mostrar molt interessats en la iniciativa i van posar en funcionament 

la primera AMAP al març de 2001: la distribució es va iniciar l'abril amb 32 cistelles. 

La noticia va córrer molt ràpid i es van multiplicar les sol·licituds d'informació i la creació de noves 

iniciatives. Van participar en la creació de 22 AMAPs a Provença els dos primers anys. 

Aquesta experiència els va permetre mantenir la seva activitat en una regió que va perdre en cinc 

anys 15.000 agricultors, especialment els més petits, el que representava un terç de la seva força. 

A partir d’aquest moment les iniciatives es van anar replicant al llarg de tot el territori francès. 

Objectius de la iniciativa? 

Contribuir al desenvolupament de l'agricultura sostenible i l'establiment d'una economia solidària 

entre la ciutat i el camp. 

Facilitar l’autoconsum, l’alimentació saludable, preus justos i accessibles i facilitar el control dels 

aliments consumits. 

Per als productors: 

 Aconseguir una seguretat financera a través de la compra anticipada de productes per part dels 
consumidors; 

 Millorar la valoració social de la figura dels camperols. 
Per als consumidors: 

 Millores per a la salut: poder consumir productes frescos i de temporada, orgànics, trobar un 
vincle amb la natura i els productes d'abans. 

 Acció Ciutadana: Suport directe a un pagès local, desenvolupament sostenible. 

 Raons econòmiques (productes de qualitat a preus assequibles). 

Públic objectiu (socis, treballadors, clients...) i abast territorial? (local, comarcal...) 

Productors ecològics. 

Ciutadania en general. 

Principals línies d’actuació de la iniciativa? 

Normalment les AMAP es basen en la relació estreta entre un grup de consumidors i un productor.  

Els consumidors asseguren al productor la seva activitat comprant la producció per avançat. 

El productor ha de proveir als consumidors: El que es distribueix cada setmana s’acorda al principi de 

l’estació. Tots els productes han de venir directament de la finca, ser ecològics – i preferiblement de 

varietats tradicionals – i respectar criteris de caire social com ara les condicions de treball dels 

assalariats. 

Hi ha diverses assemblees durant l’any on s’estableixen els detalls d’aquests contractes. 

És freqüent la realització de jornades de portes obertes o de treball a la finca. 

Vinculació amb altres programes o actuacions del territori? 

Cada AMAP té un funcionament molt autònom. La majoria estan molt relacionades amb altres 

moviments socials a nivell de territori. 

 

Implantació 

Fases per a la implantació del projecte? 

 Trobar un grup de persones interessades en crear una AMAP (normalment es tracta de grups de 
25 persones, però n’hi ha de 6 i de centenars...) 

 Trobar un productor interessat en entrar en el projecte. 
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 Establir els acords de funcionament: criteris, preus... 

 Trobar un local per funcionar. 

 Realitzar una reunió de creació de l’AMAP i formalitzar la seva creació. 

 Iniciar l’activitat. 

Quins han estat, o són, els principals actors de la iniciativa? (poden ser persones, empreses, entitats, 

organitzacions...) 

En general productors de producte ecològic i persones consumidores. 

 

Recursos destinats 

Amb quin pressupost s’ha comptat per desenvolupar la iniciativa? (recursos econòmics utilitzats) 

Depèn molt de cada cas. Hi ha AMAPs que han realitzat una inversió inicial molt forta per poder 

comprar un terreny i poder tenir una major estabilitat i tranquil·litat a llarg termini. 

En canvi, altres AMAPs han sorgit amb unes inversions mínimes, arribant a acords amb productors 

que ja estaven produint, llogant terrenys... 

D’on provenen aquests recursos econòmics? (fons propis, subvencions, aportacions socis...) 

De les aportacions de les persones associades i del productor. 

Quins recursos s’han destinat a més dels econòmics? 

La dedicació voluntària d’un gran nombre de persones. 

Quins creu que són els recursos necessaris per desenvolupar el projecte? 

Actualment les diferents AMAPs funcionen correctament i es considera que compten amb els 

recursos adequats. 

Caldria facilitar l’aparició d’un major nombre d’experiències 

 

Resultats assolits 

Podria explicar els resultats aconseguits amb la iniciativa? 

Actualment es calcula que existeixen unes 750 AMAP constituïdes a França, que proveeixen menjar 

per unes 30.000 famílies. 

Creu que s’han aconseguit els resultats previstos? 

En general sí, però cal impulsar la creació de més experiències i estendre el model per arribar al 

major nombre possible de persones. 

 

Avaluació 

S’ha realitzat una avaluació de la iniciativa?            Si    (X)           No  (  )                 Perquè? 

Cada AMAP realitza la seva avaluació. 

Com s’ha realitzat aquesta avaluació? 

Hi ha AMAPs que fan assemblees mensuals i d’altres que fan dues a l’any per acordar els productes 

de la temporada següent... 

Quines persones han participat en l’avaluació? 

Es tracta de projectes assemblearis en els que totes les persones hi participen molt activament. 

S’han implantat mecanismes de millora a partir de l’avaluació realitzada? Quins? 

Contínuament es proposen i s’implanten accions de millora. 
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Valoració subjectiva de la iniciativa 

Quina valoració fa respecte la iniciativa impulsada?  

Les AMAPs aglutinen a un nombre molt elevat de persones molt conscienciades en promoure un 

desenvolupament sostenible i un consum responsable. La dimensió de la iniciativa demostra el seu 

interès. 

Segons el seu parer, quins són els punts forts de la iniciativa? (què destacaria?) 

Les AMAPs possibiliten: 

 Valorar els beneficis ambientals d'un aliment de proximitat, amb menys embalatge, d'una 
agricultura beneficiosa per a la diversitat biològica, protecció del sòl i l'aigua, menys contaminants 
i menys intensius en energia; 

 Facilitar la recuperació de varietats locals; 

 Millorar l'economia local mitjançant l'augment de llocs de treball, el consum local i la circulació de 
diners en la comunitat; 

 Fomentar la millora de les relacions socials, la responsabilitat social, el sentit de comunitat i la 
confiança. 

I els febles? 

Cal una relació més forta entre les diferents experiències per enfortir el moviment. 

Quines propostes de millora realitzaria? 

Més coordinació i impuls de la creació de més experiències. 
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Recull d’experiències significatives 

 

Dades de l’experiència 

Nom Associació Catifa Verda (Associació de dones de Mas Lluí) 

Any 

constitució 

2008 

Adreça C/ Frederica Montseny, 23-25 

local 

Codi Postal  

Població Sant Feliu de Llobregat Comarca Baix Llobregat 

Telèfon 626 59 09 39 Fax  

Correu 

electrònic 

donesdemasllui@hotmail.com Pàgina web http://donesdemasllui.blogspot.com/ 

Persona 

responsable 

María José Guzmán Càrrec Presidenta 

Persona de 

contacte 

María José Guzmán Càrrec Presidenta 

Número de 

persones 

sòcies 

20-25 Llocs de 

treball 

0 

Facturació  

Altres dades significatives (establiments, producció, persones beneficiàries...) 

Es tracta d’una associació de persones que volen consumir productes ecològics que ha nascut a partir 

de l’Associació de Dones de Mas Lluí. 

No tenen local propi, el que fa que només puguin consumir producte fresc i tenir un petit stock de 

productes. 

 

Descripció de la pràctica 

Resum 

La iniciativa neix d’un projecte de dinamització comunitària en un barri de nova creació en el que no 

existeix cap entitat que ofereixi serveis als veïns. Poc a poc un grup de dones es van anar agrupant i 

oferint serveis entre elles: salut, educació... 

Des dels inicis es van constituir com a associació per poder tenir un NIF i poder gestionar el grup de 

forma autònoma. 

Parteixen de la consideració que cadascú ha de tenir la informació adient per poder decidir el que 

consumeix. 

Context i motivacions que han impulsar la iniciativa? 

En el marc de l’Associació de Dones de Mas Lluí es va veure la necessitat de crear un grup de consum 

de productes ecològics. Es van posar en contacte amb una entitat (Associació TRACE) que treballa 

amb persones amb discapacitats intel·lectuals i que gestiona un hort de productes ecològics (Hort de 

Sant Vicenç). Van arribar a un acord per donar suport a l’associació i consumir els productes que 

produïa com a via d’inserció laboral. 

Poc a poc la demanda de productes va anar creixent entre les associades de Mas Lluí, fins que va 

mailto:donesdemasllui@hotmail.com
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arribar a un punt en el que l’Hort de Sant Vicenç no podia aportar tot el que se li demanava. En 

aquest moment es van buscar nous productors que poguessin donar resposta a la creixent demanda. 

Objectius de la iniciativa? 

1. Tenir el control de les nostres decisions de consum, salut... 
2. Consumir productes ecològics. 
3. Buscar els productes més respectuosos amb el medi ambient. 
4. Sensibilitzar a les persones del barri de Mas Lluí entorn el consum de productes ecològics. 

Públic objectiu (socis, treballadors, clients...) i abast territorial? (local, comarcal...) 

En un principi el públic objectiu eren les persones del barri de Mas Lluí. 

Actualment el projecte esta obert a persones de Sant Feliu: sempre i quan siguin persones que es 

vulguin implicar en el projecte. 

Principals línies d’actuació de la iniciativa? 

1. Consum de productes ecològics amb periodicitat setmanal. 
2. Accions de sensibilització entorn el consum responsable: es realitzen algunes activitats al llarg de 

l’any: fira al carrer, xerrades, taller d’horts urbans... 

Vinculació amb altres programes o actuacions del territori? 

Es manté una relació molt estreta amb l’Associació de Dones de Mas Lluí. 

Es té relació amb la residència de discapacitats (ACAM) per introduir un hort urbà com a teràpia amb 

els interns. 

L’espai en el que esta ubicada l’associació esta cedit per l’Ajuntament i es comparteix amb 

l’associació de veïns. 

Estan a la coordinadora Ecoconsum. 

 

Implantació 

Fases per a la implantació del projecte? 

1. Tot va sorgir rodat des de l’Associació de Dones de Mas Lluí: l’associació va sorgir d’un taller de 
ioga, a partir del qual 5 dones van veure l’interès de crear un espai d’intercanvi de coneixements i 
informació per a temes de salut, desprès van ampliar a temes d’educació i tot va anar a parar a 
temes d’ecoconsum. 

2. Es va detectar que hi havia un número considerable de persones interessades en crear un grup de 
consum de productes ecològics. 

3. Es va contactar amb una llicenciada agrònoma (Iolanda) per demanar informació. Aquesta 
persona els va presentar la iniciativa de l’associació TRACE en la que gestionen un hort com a 
teràpia de treball amb persones amb discapacitats intel·lectuals. 

4. Es va contactar amb l’associació TRACE per acordar la compra dels productes que hi produïen. 
5. Poc a poc es va anar incorporant més persones al projecte. 

Quins han estat, o són, els principals actors de la iniciativa? (poden ser persones, empreses, entitats, 

organitzacions...) 

Tot va estar impulsat per 5 dones que són les que ara formen part de la Junta. 

Els va ajudar molt una persona d’Ecoconsum (Iolanda) a trobar els productors, organitzar-se... 

 

Recursos destinats 

Amb quin pressupost s’ha comptat per desenvolupar la iniciativa? (recursos econòmics utilitzats) 

L’associació Catifa Verda s’autofinança a través de les compres de les persones associades (a cada 

producte es carrega un petit marge per realitzar activitats de sensibilització...). 
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Les persones que entren a l’associació fan una petita aportació social. 

Per a la realització d’algunes activitats de sensibilització han tingut préstecs de l’Associació de Dones 

de Mas Lluí. 

D’on provenen aquests recursos econòmics? (fons propis, subvencions, aportacions socis...) 

De les pròpies persones associades i de l’Associació de Dones de Mas Lluí. 

Quins recursos s’han destinat a més dels econòmics? 

Moltes hores de dedicació de les persones de la Junta. 

La dedicació de les persones que formen part de l’associació, ja que es deixa molt clar que es tracta 

d’un projecte d’autoajuda i autogestionat en el que tothom ha de tenir una responsabilitat. Tothom 

té un càrrec rotatiu. 

Quins creu que són els recursos necessaris per desenvolupar el projecte? 

Una cooperativa és cooperar: si tot funcionés seria meravellós, utòpic... però el temps és vital i 

sempre es carreguen els mateixos, llavors la gent es crema. 

Tenen un debat obert sobre si algú s’ha de dedicar i alliberar part del seu temps per fer aquelles 

accions que ningú vol fer. 

 

Resultats assolits 

Podria explicar els resultats aconseguits amb la iniciativa? 

Considera que actualment tenen una bona organització i gestió de l’associació. 

Considera que realitzen una sensibilització activa de les persones del territori. 

Tenen una molt bona relació amb els proveïdors: volen contacte amb el productor directe, no volen 

intermediaris: amb aquest model veuen com fan el producte. 

És la única cooperativa de consum ecològic de Sant Feliu. 

Creu que s’han aconseguit els resultats previstos? 

Fan una valoració molt positiva dels resultats. Estan orgullosos, i comenta que reben felicitacions per 

part de moltes persones externes al projecte. Creu que és una associació viva. 

Consideren que és un luxe tenir aquesta relació de confiança amb els productors. 

Valoren molt positivament que no sigui només un tema de consum, sinó que realitzen activitats 

paral·leles. 

Tot això ha fet que l’ajuntament les consulti com a membres del consell de consum. 

Un dels resultats més valorats és la creació d’un espai de trobada amb persones del barri. 

 

Avaluació 

S’ha realitzat una avaluació de la iniciativa?            Si                No                     Perquè? 

Es fa una avaluació a nivell de Junta: cada 3 mesos la junta es reuneix i avalua la iniciativa: des de les 

compres, proveïdors, sòcies... 

Els socis participen de forma continuada en l’avaluació i en l’assemblea anual (1 d’octubre). 

Com s’ha realitzat aquesta avaluació? 

Assemblea anual: l’assemblea prepara l’assemblea i desprès es passa l’acta a totes les sòcies. 

Contínuament les persones poden fer arribar suggeriments per escrit i per correu electrònic. 

Anualment fan una memòria de les actuacions realitzades i es presenta a les sòcies i a l’ajuntament. 

Quines persones han participat en l’avaluació? 
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Participen totes les sòcies i més concretament la Junta. 

S’han implantat mecanismes de millora a partir de l’avaluació realitzada? Quins? 

Estan aprenent a fer assemblees: s’ha de parlar del que funciona (no només del que no funciona). 

A partir d’una valoració realitzada a l’assemblea es van crear les comissions de funcionament per 

realitzar les accions: compres, gestió, externes, formació... 

Aquestes comissions no van funcionar. Actualment estan reformulant les comissions de treball i 

s’estan estructurant per grups d’afinitat (compres/gestió). També funciona la comissió de 

sensibilització. 

S’està reflexionant sobre la dimensió del grup. 

 

Valoració subjectiva de la iniciativa 

Quina valoració fa respecte la iniciativa impulsada? (quins beneficis a curt, mig i llarg termini pot 

suposar per a les empreses que ho implantin...) 

Existeixen dues visions enfrontades del projecte: gent que vol producte i prou, i gent que vol un 

projecte autogestionat. 

Segons el seu parer, quins són els punts forts de la iniciativa? (què destacaria?) 

L’existència d’un projecte en comú entre persones del barri. 

El contacte directe amb els proveïdors. 

Compartir una filosofia de vida que entronca la resta de coses que fas. 

Motivació d’un projecte que s’esta creant (experiment): en un barri nou, en època de crisi... 

I els febles? 

La implicació de les sòcies, hi ha gent que considera que té drets i no té deures. 

Exigència per part de determinats socis. 

Motivació del major nombre de gent (s’esta sembrant): cal fer arribar el missatge. 

Manca d’un local propi. 

Quines propostes de millora realitzaria? 

Gastronomia: que no sigui només comprar productes, sinó reunir-se per menjar, cuinar, aprendre... 

fer activitats en comú. 

Parlar del que va bé, sempre parlem del que falla i del que va malament. Cal valorar allò que va bé i 

posar-lo en valor. 

Disposar d’un local propi, amb cuina, per poder realitzar activitats i per poder tenir stoc. 

Implicar més a les famílies, que no sigui un projecte únicament de les dones. Implicar als homes, als 

nens... 
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Recull d’experiències significatives 

 

Dades de l’experiència 

Nom Bajo el Asfalto esta la Huerta (BAH!) 

Any constitució 2000 

Telèfon 676444054 Fax  

Correu electrònic bah@ourproject.org Pàgina web http://bah.ourproject.org 

Número de 

persones sòcies 

 Llocs de treball 5 

Altres dades significatives (establiments, producció, persones beneficiàries...) 

BAH és una cooperativa que reuneix productors i consumidors en un únic projecte 

 

Descripció de la pràctica 

Resum 

BAH és un projecte basat en l'autogestió i l'assemblearisme. Impulsa una cooperativa unitària de 

producció-distribució-consum. Els mitjans de producció són de propietat col·lectiva. El col·lectiu es 

finança a través de les quotes dels socis i es recolza també amb ingressos obtinguts a través de 

cursos d'agroecologia, venda de samarretes, aportacions solidàries, etc. 

Existeixen dos tipus de socis que conformen dos grups: 

 Grups de treballadors: són persones que subscriuen un compromís anual per planificar i produir 
verdura suficient per a la cooperativa durant tot l'any i preparar la participació dels consumidors 
en la planificació dels cultius. Els membres d'aquest grup reben una assignació pel seu treball. 

 Grups de consum: són persones que subscriuen un compromís de consum per any que han 
d'intentar complir, avisant l'assemblea amb suficient antelació si això no anés si és possible. 

Les persones d'ambdós grups formen l'assemblea. 

La distribució es realitza mitjançant un sistema de bolses, que divideix en parts iguals la producció 

entre els socis, de tal manera que tots reben quantitats equivalents de verdures i hortalisses amb 

freqüència setmanal. 

Context i motivacions que han impulsat la iniciativa? 

La cooperativa sorgeix la primavera del 2000. Comença el seu camí amb l'okupació de sòl agrícola de 
propietat pública, per denunciar l'escandalosa gestió del sòl agrícola que envolta les ciutats; per 
posar de manifest que els governs consideren l'agricultura com una activitat residual, relegada a les 
àrees més aïllades i degradades, i per recuperar una zona amb alt valor històric per la seva tradició 
agrícola -Baix del riu Henares- i tornar a connectar a la població, encara que sigui de forma simbòlica, 
amb els cicles naturals a través de l'Agricultura Ecològica Cooperativa. 
Al cap dels anys es desplaça l'horta al proper vall del riu Tajuña (a 40 km del centre de Madrid), on 
esta en l'actualitat. I després de 3 anys i mig de camí, la cooperativa ha crescut des de 3 fins 5 llocs de 
treball, i des de 35 fins 130 famílies consumidores, i serveix d'espai per a altres petites iniciatives 
d'autoocupació que distribueixen els seus productes al BAH. 
Actualment el BAH! agrupa cinc cooperatives de producció i consum. La més veterana està composta 
per cent unitats de consum i quatre treballadors que mantenen unes dues hectàrees de cultiu en 
règim de lloguer o cessió. Un treballador i dos tutors treuen la producció per les 20 famílies del BAH! 
Sant Martí, mentre dos pagesos fan el mateix per a 30 unitats del BAH! Galápagos (Guadalajara). En 
les altres dues cooperatives, que operen a la perifèria de Valladolid (18 unitats) i en la Alcarria 
madrilenya (12), els mateixos consumidors assumeixen la producció. El BAH! Planter és la iniciativa 
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més nova: un espai per desenvolupar llavors que després són plantades pels grups del BAH!  
La major part dels Grups de Consum sorgeixen des d'organitzacions socials, culturals o polítiques de 

l'àmbit de l'esquerra madrilenya, des Associacions de Veïns a Centres Socials Ocupats. 

Contra el que pugui semblar, presenten composició molt variada quant a edat, estrat social i 

experiència associativa, ja que amb el desenvolupament, la gent més militant que va impulsar el 

projecte ha anat deixant pas a una altra gent amb menor experiència, però amb el mateix o major 

il·lusió en el projecte. 

Objectius de la iniciativa? 

 Facilitar un consum responsable i ecològic. 

 Impulsar un projecte conjunt entre productors i consumidors, en el que totes les persones es 
corresponsabilitzen dels riscos i dels beneficis. 

 Recuperar varietats vegetals autòctones. 

Públic objectiu (socis, treballadors, clients...) i abast territorial? (local, comarcal...) 

El projecte esta obert a tothom. Tenen grups a Madrid i Castella Lleó. 

Principals línies d’actuació de la iniciativa? 

BAH! - És un col·lectiu dedicat a l'agroecologia que proposa un model alternatiu de producció, 

distribució i consum agrícola. 

Aquest model es basa en l'autogestió, sustentat en una estructura assembleària i un funcionament 

horitzontal que fa possible la relació directa productor / a - consumidor / a, implicant la participació 

tant del col lectiu de treballadors / es com dels diferents grups de consum de diferents barris, 

localitats i col·lectius que han anat constituint i ampliant el projecte.  

La distribució es realitza mitjançant el sistema bosses, que divideix en parts iguals la producció entre 

els / les socis / es, de manera que tots / es reben el mateix (verdures i hortalisses, de moment) amb 

freqüència setmanal. 

També s’impulsen els treballs al camp. 

Vinculació amb altres programes o actuacions del territori? 

Des de la formació de la cooperativa s'ha participat en lluites convergents en l'àmbit dels moviments 

socials rurals, urbans i mundials.  

Cada grup esta molt inserit en el funcionament del teixit social al seu barri o localitat. 

 

Implantació 

Fases per a la implantació del projecte? 

Creació d’un grup de persones interessades en impulsar un consum agroecològic i responsable. 

Ocupació d’un terreny. 

Adquisició d’un nou terreny. 

Ampliació i replicació de la iniciativa a altres territoris. 

Quins han estat, o són, els principals actors de la iniciativa? (poden ser persones, empreses, entitats, 

organitzacions...) 

Persones consumidores i treballadors de les explotacions agràries. 

 

Recursos destinats 

Amb quin pressupost s’ha comptat per desenvolupar la iniciativa? (recursos econòmics utilitzats) 

Amb les aportacions de les persones associades. 
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D’on provenen aquests recursos econòmics? (fons propis, subvencions, aportacions socis...) 

La font principal d'ingressos són les quotes fixes dels socis consumidors, que és independent de la 

verdura que rebin, i el finançament es recolza també en diverses accions, com ara venda de 

samarretes, aportacions solidàries, cursos d'agroecologia. Així es reparteix l'esforç dins de la 

cooperativa i s'aconsegueix seguir al marge dels bancs i els seus crèdits, i de l'Estat amb les seves 

subvencions. Per això, la gestió de la cooperativa es reparteix també entre tots els socis, i la propietat 

dels mitjans de producció i del produït també és col·lectiva.  

Quins recursos s’han destinat a més dels econòmics? 

Moltes hores de voluntariat. 

Quins creu que són els recursos necessaris per desenvolupar el projecte? 

Consideren que tenen els recursos adequats per anar funcionant. 

 

Resultats assolits 

Podria explicar els resultats aconseguits amb la iniciativa? 

El BAH! és una associació en la qual els seus membres aconsegueixen un terreny i tot el necessari per 

cultivar (llavor, eina, coneixement, maquinària, fem, aigua ...), distribuir la producció entre ells / es i 

menjar. 

La propietat de tots els béns de producció i de la pròpia producció és col·lectiva, així com la seva 

gestió: entre tots i totes es decideix tot, en assemblees mensuals. El sistema de funcionament del 

BAH! Es basa en: 

 L'Assemblea General: formada pel grup de treballadors / es (GT) i els grups de consum (GC), on 
es decideix tot. Els temes es decideixen prèvia discussió i decisió en els grups.  

 Els grups de consum. Tenen un compromís fix de consum per un any, que han d'intentar 
mantenir a tota costa, i si no informar a l'assemblea amb suficient antelació. També han d'anar a 
l'assemblea mensual i participar en certes tasques de gestió. Són autònoms en la seva 
organització interna  

 El Grup de Treballador / des Els seus membres tenen també compromís anual, de novembre a 
novembre. Han de planificar i produir verdura suficient per a tota la cooperativa durant tot 
l'any. 

 Les borses (els lots de verdura corresponents a cada cooperativista) són setmanals i l'aportació 
no varia en els períodes acordats, ni quan hi ha més ni quan hi ha menys verdura. El seu valor 
està fixat col·lectivament i és independent dels preus del mercat; principalment té relació amb 
les necessitats de la cooperativa per mantenir la seva activitat. 

 Altres productes: Per aconseguir producció que no pot assumir el GT, s’associen amb altres 
productors, assumint riscos i beneficis. 

 Mecanismes de Participació i Optimització del funcionament Assembleari: Són variats i dinàmics: 
van evolucionant amb la Cooperativa:  

 Hi ha multitud de comissions per treballar temes. Polítics (Comissió de la campanya contra la 
Central Tèrmica de Morata de Tajuña, de Suport a Altres Projectes, comissions per preparar 
accions directes reivindicatives com l'okupació de l'hort urbà a la Cornisa, ...), de Gestió 
(Comissió del Transport, d'Economia, de la Okupació de Torrejón ,...), de discussió i preparació 
de debats (com la Comissió de l'Informe, la Caixa d'Eines ,...), de formació o preparació d'actes 
públics (Curs d'Agroecologia, Xerrades sobre el Bah ,...).  

 Els Diumenges Verds: El segon diumenge de cada mes es realitzen treballs col·lectius als quals 
tots i totes els integrants de la cooperativa estan convidats / des. 

 El embolic: És el butlletí intern de la cooperativa. 
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 La Roda de Emergència: És un mecanisme circular per prendre decisions o donar avisos que no 
poden esperar a l'Assemblea. 

Creu que s’han aconseguit els resultats previstos? 

Si, tot i que es podria continuar avançant en la consolidació del projecte. 

 

Avaluació 

S’ha realitzat una avaluació de la iniciativa?            Si    (X)           No  (  )                 Perquè? 

Per fer front a les dificultats de funcionament i introduir millores. 

Com s’ha realitzat aquesta avaluació? 

A través de la participació de totes les persones implicades en el projecte. Sobretot a través de les 

assemblees i les reunions dels diferents grups i comissions. 

En la cooperativa s'ha treballat molt per fer eficaces i agradables les reunions, assemblees i altres 

espais col·lectius, moments en què la gent se senti útil i integrada, i on la participació i la democràcia 

directa siguin font de riquesa i fortalesa grupal. 

Quines persones han participat en l’avaluació? 

Totes les persones implicades: treballadores i consumidores. 

S’han implantat mecanismes de millora a partir de l’avaluació realitzada? Quins? 

Contínuament s’introdueixen mecanismes de millora. 

 

Valoració subjectiva de la iniciativa 

Quina valoració fa respecte la iniciativa impulsada? (quins beneficis a curt, mig i llarg termini pot 

suposar per a les empreses que ho implantin...) 

Molt positiva. Al principi el projecte era molt ambiciós i poc a poc la realitat ens va fer baixar les 

espectatives. Però la valoració desprès de 10 anys és molt bona. 

Segons el seu parer, quins són els punts forts de la iniciativa? (què destacaria?) 

L'agroecologia és per nosaltres molt més que una nova disciplina científica. Sobretot ens importa 

mantenir una actitud de tenir en compte tots els aspectes que influeixen en la vida de les comunitats 

humanes: socials, polítics, econòmics, culturals i per descomptat també ambientals i agraris. 

L'agroecologia intenta revaloritzar milers d'anys de saber camperol que ha sabut adaptar-se als seus 

ecosistemes naturals creant agroecosistemes sostenibles en diàleg amb la natura.  

Observem també l'organització social dels nostres pobles i barris i els problemes que comporta i com 

intenten resoldre'ls o no. Intentem crear llaços de suport mutu amb les persones i associacions 

d'aquests entorns per sortir endavant junts / es: compartim campanyes reivindicatives, locals, 

llavors, maquinàries, experiències, etc. Tot val per crear. 

I els febles? 

No destaquen. 

Quines propostes de millora realitzaria? 

Major implantació del projecte per arribar a més persones. 
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Recull d’experiències significatives 

 

Dades de l’experiència 

Nom BIOCOOP, SA Coop 

Any constitució 1986 

Adreça Avenue de Villars 9/11 Codi Postal 75007 

Població Paris Comarca França 

Telèfon +33 01 44 11 13 60 Fax +33 01 44 11 13 62 

Correu electrònic info@biocoop.fr Pàgina web www.biocoop.fr 

Persona de 

contacte 

Pascal Leonard 

terraisol@wanadoo.fr 

Càrrec Consell administració 

Número de 

persones sòcies 

? Llocs de treball 800 a serveis centrals + 

3.500 a les botigues 

Facturació 450 milions d’euros 

Altres dades significatives (establiments, producció, persones beneficiàries...) 

Biocoop és una cooperativa de segon grau formada per: 

 una xarxa de 320 botigues repartides per tot el territori francès, 

 productors, 

 treballadors, 

 i consumidors. 
El 2009 té una facturació de 450 milions d'euros, amb un augment del 15% de mitjana respecte 2008. 

Biocoop representa el 12,71% del mercat orgànic francès. 

Biocoop representa el 38% de la superfície de vendes del comerç minorista bio. Té una oferta de més 

de 6.000 productes. 

Biocoop es gestiona a través de l’assemblea, formada per: 

 320 botigues                                                                                      tenen 280 vots 

 6 cooperatives de productors (associen 300 productors)         tenen 6 vots 

 80 persones treballadores societàries 

 10 associacions de consumidors                                                    entre els dos tenen el 20% de vots 

 

Descripció de la pràctica 

Resum 

Biocoop és una xarxa de botigues de producte biològic amb presència a tot el territori francès. 

La xarxa esta formada per diferents tipus d’entitats: cooperatives de consumidors (algunes amb més 

de 20.000 associats), cooperatives de treball, empreses mercantils, projectes d’autoocupació... 

Biocoop té una àmplia presència a nivell territorial. Cada botiga és independent i té un funcionament 

propi: pot comprar a productors locals, pot realitzar accions pròpies... 

Biocoop compta amb una estructura central destinada a oferir serveis a les botigues: compres 

conjuntes, accions de comunicació, marca pròpia, relació amb els productors... 

Biocoop aglutina dins el mateix projecte a socis consumidors, socis de treball i socis productors, 

establint relacions estables i basades en la confiança. 

Context i motivacions que han impulsat la iniciativa? 

En la dècada de 1970, els consumidors s’associen en petites iniciatives a nivell local per poder 
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consumir productes d'origen orgànic. Alguns d’aquests grups de compra es van anar transformant en 

cooperatives en la dècada de 1980, el que va donar lloc a l’obertura de botigues. 

1986: les empreses van signar l'acta de creació de l'associació Biocoop, bàsicament com a central de 

compres. 

1993: Biocoop obre la seva porta a societats no cooperatives. Es redacta un document d’adhesió en 

el que es defineixen les normes col·lectives que es refereixen a la selecció de productes, la gestió de 

les empreses i la seva dimensió social. 

2002: s'adopten uns nous estatuts, els membres han de renovar el seu compromís. Es crea Biocoop 

Cooperativa SL. 

2005: Biocoop obre el projecte a productors i impulsa la fusió de les seves plataformes logístiques, 

creant una eina de gran abast econòmic basada en un catàleg comú, i en millorar els serveis a les 

botigues. 

2007: Biocoop inaugura una plataforma logística a la regió de París. 

2009: Biocoop compta amb més de 320 botigues. 

Objectius de la iniciativa? 

Segons els seus principis fundacionals, Biocoop promou en totes les seves activitats: 

 L’esperit de cooperació i desenvolupament sostenible de l'agricultura orgànica, 

 El comerç de proximitat, 

 La transparència i l'equitat en les relacions comercials, 

 La qualitat del producte 

 i la participació dels consumidors. 
Tots els Biocoop han de signar la carta de compromisos, en la que s’especifiquen aspectes 

mesurables i avaluables en tres àmbits: de distribució, gestió i social. 

Públic objectiu (socis, treballadors, clients...) i abast territorial? (local, comarcal...) 

Tota la població. Biocoop té presència a tot el territori francès. Les botigues estan obertes a tota la 

població i ofereixen un preu reduït per a les persones associades. 

La majoria de les botigues Biocoop compten amb socis de treball. 

Existeixen iniciatives molt grans sota la fórmula cooperativa de consumidors (a la Bretanya existeix 

una cooperativa de consumidors amb 20.000 socis i que factura més de 15M€), fins a iniciatives molt 

petites i gestionades en forma d’empresa mercantil. 

Principals línies d’actuació de la iniciativa? 

Biocoop compta amb 320 botigues associades. Cada botiga té un funcionament autònom. Ofereix 

producte bio a les persones consumidores i promou la realització d’activitats de sensibilització entorn 

aspectes ambientals, econòmics... 

Principalment les botigues s’autoabasteixen a nivell local (a través de productors locals...) i el que no 

tenen al seu abast ho adquireixen a través de Biocoop. 

Biocoop ofereix a les botigues els següents serveis: 

 Servei d’acollida: per donar suport a l’obertura de botigues. 

 Servei de comunicació: destinada a establir criteris sobre temes com transgènics... 

 Servei mercantil: creació de nous productes, organització de les botigues... 

 Servei de formació per a persones treballadores: sobretot en temes bio i de gestió. 

 Defibio: Serveis d’accés a finançament per a botigues i productors que inicien l’activitat, o que 
volen crear una cooperativa. 

 Serveis de logística (té 4 plataformes arreu del territori francès) i tenen una empresa de 
transport amb més de 60 camions. 
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 Empresa immobiliària: societat propietat de Biocoop que es dedica a construir botigues 100% 
ecològiques. 

 Empresa especialitzada en la distribució a col·lectivitats: restaurants, escoles... 

Vinculació amb altres programes o actuacions del territori? 

Cada botiga esta instal·lada al seu territori i es fomenta la seva relació amb la comunitat i la 

implicació en projectes de finances ètiques, energètics... 

Biocoop esta present en les diferents espais de referència francesos relacionats amb el consum i la 

producció ecològica. 

També participa en altres moviments a nivell social. A destacar: 

 Desenvolupament de les energies renovables: El 2005, juntament amb Greenpeace, NefHespul i 
altres socis interessats en la protecció del medi ambient, Biocoop crea una cooperativa d'interès 
col·lectiu (Enercoop) amb la finalitat de fomentar el desenvolupament de les energies 
renovables. Enercoop distribueix energia verda a professionals i particulars, des de l'1 de juliol 
de 2007. Biocoop és també membre de la Xarxa per a l'Eliminació progressiva nuclear des de 
l'origen d'aquesta associació. 

 Finances ètiques: Biocoop, La Nef i Credit Cooperative han creat dos productes d'estalvi. 

 Comerç Just: El 2004, Biocoop s'adhereix a la Plataforma de Comerç Just, una organització que 
promou el comerç just a França. 

 

Implantació 

Fases per a la implantació del projecte? 

En els anys 80, unes 30-40 cooperatives de consum van impulsar una central de compres conjunta. 

En un principi es van constituir com a associació i oferia simplement producte. 

Poc a poc el projecte va anar creixent i va seguir la seva evolució natural, convertint-se en 

cooperatives de treball, per donar espai a les persones que treballaven a les botigues i finalment va 

obrir la porta a l’entrada de botigues gestionades en forma de SL per assegurar el creixement de la 

xarxa. 

Quins han estat, o són, els principals actors de la iniciativa? (poden ser persones, empreses, entitats, 

organitzacions...) 

Els principals impulsors en un inici van ser les cooperatives de consumidors. 

Quan el projecte es va professionalitzar, els principals impulsors han estat els equips professionals, 

sota les directrius de l’assemblea. 

 

Recursos destinats 

Amb quin pressupost s’ha comptat per desenvolupar la iniciativa? (recursos econòmics utilitzats) 

Històricament els recursos han estat molt variables. 

Actualment esta calculat que per obrir una nova botiga Biocoop es necessiten uns 300.000 €. 

D’on provenen aquests recursos econòmics? (fons propis, subvencions, aportacions socis...) 

Actualment Biocoop compta amb uns recursos propis molt estables que faciliten el funcionament de 

la cooperativa. 

Els consumidors no tenen una quota per participar en el projecte. 

Es finança a través de la pròpia activitat comercial: 

 Les botigues solen carregar amb un 30% els productes. 

 Cada botiga aporta el 1’2% de la seva facturació a Biocoop. 

 Els productors també aporten el 1’2% de la seva facturació al projecte. 
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A nivell societari, cada botiga ha d’aportar una dedicació de 16 dies al projecte Biocoop a través de 

les reunions de coordinació, participació a comissions... Si no ho fan, han de pagar una aportació 

extra. Igualment, si hi dediquen més temps, se li retorna part de la seva aportació econòmica. 

Quins recursos s’han destinat a més dels econòmics? 

Molta dedicació de persones a nivell personal, tot i que a mesura que creix el projecte, cada vegada 

està més professionalitzat. 

Biocoop compta amb 12 comissions participatives, cadascuna esta formada per: 12 persones 

provinents de les botigues, 2 productors, 2 de serveis centrals i 1 consumidora. Aquestes comissions 

marquen les directrius de funcionament en els diferents àmbits i porten les propostes a l’assemblea, 

que és qui acaba aprovant les propostes. 

Quins creu que són els recursos necessaris per desenvolupar el projecte? 

Actualment considera que Biocoop compta amb els recursos suficients. 

 

Resultats assolits 

Podria explicar els resultats aconseguits amb la iniciativa? 

Els principals resultats són l’existència de 320 botigues que representen el 12,71% del mercat orgànic 

francès. 

Creu que s’han aconseguit els resultats previstos? 

Considera que els objectius s’han assolit, aconseguint un projecte conjunt entre consumidors, 

productors i treballadors. 

S’ha ajudat molt a difondre i consolidar la bioecologia a França. 

Hi ha un tema a destacar com a negatiu, i és que el creixement del projecte comporta una menor 

implicació a nivell social i cooperatiu. 

 

Avaluació 

S’ha realitzat una avaluació de la iniciativa?            Si    (X)           No  (  )                 Perquè? 

Les persones participen de manera continuada en els diferents espais de coordinació: a nivell 

regional i estatal. 

En aquests espais es fa una avaluació continuada per millorar els serveis oferts a les botigues i a les 

persones consumidores. 

Com s’ha realitzat aquesta avaluació? 

El funcionament de Biocoop és molt participatiu i obert, això dificulta la pressa de decisions ràpides, 

però assegura la implicació de tots els protagonistes. 

Les diferents botigues s’estructuren a nivell regional, amb un consell social. Es tracta d’un espai social 

de participació molt actiu, que es reuneix mensualment i es prenen decisions sobre els productes a 

adquirir, criteris de compra, establiment de polítiques de la cooperativa... 

Cada regió té representació a nivell estatal, al consell d’administració, que és l’espai on es prenen les 

decisions més quotidianes. 

Totes les decisions es prenen a l’assemblea, on hi son representats els consumidors, els productors i 

els treballadors. 

L’avaluació es fa de manera continuada als diferents espais. 

Quines persones han participat en l’avaluació? 

Directament les representants als espais de participació. Indirectament tots els socis. 
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S’han implantat mecanismes de millora a partir de l’avaluació realitzada? Quins? 

Contínuament es plantegen millores a partir de les avaluacions realitzades. 

Biocoop funciona a través de 12 comissions de compres, aquestes comissions estableixen criteris de 

forma continuada, per posar un exemple: tota la xocolata que es ven a les botigues es va decidir fa 

poc que havia de procedir de països en desenvolupament i d’empreses de comerç just. 

 

Valoració subjectiva de la iniciativa 

Quina valoració fa respecte la iniciativa impulsada? (quins beneficis a curt, mig i llarg termini pot 

suposar per a les empreses que ho implantin...) 

Realitza una valoració molt positiva, ja que ha permès crear una xarxa molt estable i amb una 

presència molt activa a tota França. 

Segons el seu parer, quins són els punts forts de la iniciativa? (què destacaria?) 

L’existència d’uns criteris consensuats a nivell de Biocoop que han d’acomplir totes les botigues, tant 

a nivell d’adquisició de productes, com a nivell social. 

I els febles? 

La dificultat per explicar perquè són més cars que la gran distribució. 

Tenen un 20% de clients fidels perquè confien en Biocoop, però la resta només volen consumir 

producte bio. Tenen dificultat per explicar perquè són més cars (perquè tenen productes de 

proximitat, perquè aposten per un model de relacions estables amb els productors...) 

Quines propostes de millora realitzaria? 

Cal enfortir l’aspecte social de la cooperativa. Potser no és un model molt atractiu per a persones 

més actives i amb major voluntat d’implicar-se. 
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Recull d’experiències significatives 

Dades de l’experiència 

Nom Productes Naturals i Ecològics El Rebost SCCL 

Any constitució 1988 

Adreça Plaça Bell-Lloc, 4 Codi Postal 17004 

Població Girona Comarca Girona 

Telèfon 972 20 20 70 Fax  

Correu electrònic rebostgirona@yahoo.es 

ramon.garroset@gmail.com 

Pàgina web  

Persona 

responsable 

Joan Juliol Roquer Càrrec President 

Persona de 

contacte 

Ramon Garroset 

Anna Valentí 

Càrrec Vocals 

Número de 

persones sòcies 

275 (amb una llista d’espera 

de 30 persones) 

Llocs de treball 2 persones fixes a jornada 

sencera 

1 persona eventual 

Facturació  

Altres dades significatives (establiments, producció, persones beneficiàries...) 

La cooperativa va  néixer l’any 1988 com a  grup de consum ecològic i es va constituir jurídicament 

com a cooperativa de consum l’any 1991. 

 

Descripció de la pràctica 

Resum 

El Rebost és una cooperativa de consumidors de productes naturals i ecològics creada el 1988 i que 

actualment compta amb 275 persones sòcies i amb una llista d’espera de 30 persones. 

Fa un any que no donen entrada a nous socis/es, perquè el creixement en els últims anys ha estat 

molt gran i els és difícil de gestionar. 

La cooperativa disposa d’una botiga a Girona ciutat que està oberta als socis i al públic en general de 

dimarts a dissabte. Els dilluns s’obre només per a l’entrada de nou gènere.  

Els productes que s’hi poden trobar són  molt diversos, des de producte fresc (verdura i fruita) fins a 

tot tipus de productes alimentaris elaborats, d’higiene personal, etc. 

Tots els productes de la botiga tenen dos preus, uns preus especials per a les persones sòcies i uns 

altres preus pera  les persones no sòcies. En els productes per a socis/es es carrega un 25% i en els de 

no socis un 60%. Aquests diners es destinen principalment als sous de les persones que hi treballen, 

al lloguer del local i al manteniment en general. Aproximadament, de cada 100 euros que venen , 94 

% provenen de ventes a persones sòcies i un 6 % provenen de persones no sòcies.  

Els productes bàsics, de primera necessitat (fruita, verdura, pa, etc.) són els més barats i els 

productes elaborats, que en aquests moments també es poden trobar en d’altres tipus 

d’establiments més convencionals, són més cars. L’objectiu de diferenciar i fixar aquests preus és fer 

accessible els productes bàsics a la tot tipus de persones, sigui quin sigui el seu nivell adquisitiu.  

A nivell de funcionament, El Rebost funciona com la majoria de cooperatives amb les seves pròpies 

particularitats.  
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Les persones sòcies per entrar a formar part de la cooperativa aporten un capital social inicial, en 

aquest cas és de 36 euros, i una quota anual. 

Es regeix per un Consell Rector que es reuneix un cop al mes per valorar i decidir sobre el dia  a dia 

de la cooperativa, ja sigui sobre la botiga o sobre d’altres temes majors que puguin sorgir. 

Tenen dues comissions de treball, una comissió que realitza un butlletí semestral que va dirigit al 

públic general (no només a socis/es) i que principalment parla de temes actuals, de sensibilització, 

receptes de cuina, etc.; i la Comissió de Control de Qualitat que s’encarrega, com el seu nom indica, 

de la qualitat dels productes, així com que compleixin amb els criteris de qualitat establerts per la 

cooperativa, és per això que els membres d’aquesta comissió són els encarregats d’anar a veure 

directament els productors i proveïdors. 

En relació a les persones sòcies hi ha un nucli fort d’unes 20-25 persones que participen activament a 

la cooperativa i els altres socis/es participen principalment a través de l’assemblea.  

El funcionament és, en general, el d’una botiga, no funcionen per cistelles. La persona sòcia a part 

d’aportar el capital social inicial i la quota anual, quan es vol proveir de productes ecològics va a la 

botiga i paga en funció del que compra al moment. 

Context i motivacions que han impulsat la iniciativa? 

La motivació va ser principalment proveir-se de productes ecològics en un context on no era fàcil 

trobar productes ecològics.  

Objectius de la iniciativa? 

 Proveir-se de producte ecològic. 
 Recolzar als productors de proximitat. 
 Fer més sostenible el creixement dels últims anys i consolidar el projecte inicial a través d’un 

canvi de local i d’augmentar la participació/implicació de les persones sòcies. 

Públic objectiu (socis, treballadors, clients...) i abast territorial? (local, comarcal...) 

En general un 35 % de les persones sòcies són de les afores de la ciutat de Girona i un 65 % són de 

Girona ciutat. La tipologia de persones sòcies és diversa, des d’estudiants, famílies, etc. 

Principals línies d’actuació de la iniciativa? 

Actualment les principals línies d’actuació són: 

 Consumir producte ecològic. 
 Canvi de local. 

Abans es feien xerrades, cursos de cuina, tallers, “El projecte de Rebost a les escoles”, etc., però amb 

el creixement de persones sòcies, el local se’ls ha quedat petit i en aquests moments no disposen 

d’espai per desenvolupar  aquestes activitats. Amb el canvi de local l’objectiu és recuperar totes 

aquestes iniciatives. 

Vinculació amb altres programes o actuacions del territori? 

Estan en contacte amb algunes cooperatives i  entitats de la zona, però per qüestions puntuals. Amb 

el procés de canvi que estant duent a terme (canvi de local i reflexió al voltant de la 

participació/implicació dels socis/es) esperen poder dedicar més endavant esforços i temps a la 

coordinació amb d’altres programes i organitzacions.   

 

Implantació 

Fases per a la implantació del projecte? 

El projecte El Rebost es va implantar en tres fases: 

1. Grup de compra: L’any 1988 un grup d’unes 20-25 persones van decidir formar un grup de 
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compra per tal de proveir-se de productes ecològics. Aquests es reunien en un pis del barri 
vell de Girona. 

2. Cooperativa de consum autogestionada: Posteriorment i a mesura que el grup va anar 
creixent, l’any 1991 es van constituir com a cooperativa de consum, i van llogar uns baixos 
d’un local per a realitzar aquesta activitat.  

3. Cooperativa de consum professionalitzada: Més endavant van obrir el local al públic general 
(no socis) i donat el creixement de persones interessades en el producte ecològic i les 
dificultats de gestió van decidir professionalitzar la cooperativa establint un funcionament 
molt similar al d’ara: uns preus per al soci de consum i uns altres per al no soci.  

Quins han estat, o són, els principals actors de la iniciativa? (poden ser persones, empreses, entitats, 

organitzacions...) 

Les persones sòcies. 

 

Recursos destinats 

Amb quin pressupost s’ha comptat per desenvolupar la iniciativa? (recursos econòmics utilitzats) 

Inicialment es demanava el capital social inicial que era d’unes 1000 pessetes. Posteriorment es va 

introduir una quota de 5000 pessetes a fons perdut que es destinaven a compra de mobiliari 

(estants, material obsolet de la botiga...), a manteniment del local, a pagar els proveïdors i a 

despeses vàries.  En general a les despeses del dia a dia. 

Amb l’entrada de l’euro aquestes 5000 pessetes es van transformar en 40 euros. A l’any 2000, a 

mesura que es va anar creixent en nombre de persones sòcies i per tant, en fons, es van poder 

començar a destinar part d’aquests diners a iniciatives tipus tallers de sensibilització, tallers de 

cuina... 

En aquets moments la cooperativa és plenament solvent i les quotes dels socis ara mateix van a 

reserves i amb el que es ven es paga els sous, el local i els proveïdors.  

Ara s’està en un procés de reflexió en relació als recursos per al canvi del local. 

D’on provenen aquests recursos econòmics? (fons propis, subvencions, aportacions socis...) 

Del capital social inicial i de les quotes anuals de les persones sòcies.  

Quins recursos s’han destinat a més dels econòmics? 

El voluntariat de la gent. 

Quins creu que són els recursos necessaris per desenvolupar el projecte? 

Més participació i implicació de les persones sòcies. 

 

Resultats assolits 

Podria explicar els resultats aconseguits amb la iniciativa? 

Principalment es destaca: 

 Difusió i major interès de les persones en el producte ecològic i el proveïdor de proximitat. 
 Els resultats de sensibilització obtinguts del “Projecte a les escoles” i altres activitats 

realitzades al llarg dels anys. 
 El procés de canvi que han anat realitzant les persones en quan a que és possible fer les coses 

d’una altra manera. 

Creu que s’han aconseguit els resultats previstos? 

En general es considera que s’han aconseguit els resultats previstos, es destaca alguns elements de 

millora en els que caldria posar més èmfasi per tal de donar continuïtat i consolidar el projecte comú 
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de la cooperativa: una millora gestió del creixement de persones sòcies i una major implicació i 

participació de les mateixes.  

 

Avaluació 

S’ha realitzat una avaluació de la iniciativa?            Si    (X)           No  (  )                 Perquè? 

Es comenta que abans es feien més avaluacions en relació al projecte comú a través de les reunions 

mensuals i assemblees. Ara el dia a dia no els permet tant avaluar el projecte global i principalment 

estan molt focalitzats en les tasques diàries, com el funcionament de la cooperativa, el canvi de local, 

el finançament, etc. 

En aquest moments les energies van destinades al canvi del local, perquè suposarà una oportunitat 

per recuperar part de l’ideari del projecte inicial, així com la recuperació d’altres activitats més enllà 

del consum. 

Com s’ha realitzat aquesta avaluació? 

A través del Consell Rector i les assemblees. 

Quines persones han participat en l’avaluació? 

El Consell Rector i les persones sòcies. 

S’han implantat mecanismes de millora a partir de l’avaluació realitzada? Quins? 

En general es duen a terme les decisions preses en assemblea.  

 

Valoració subjectiva de la iniciativa 

Quina valoració fa respecte la iniciativa impulsada? (quins beneficis a curt, mig i llarg termini pot 

suposar per a les empreses que ho implantin...) 

Com a experiència la valoren molt positivament, caldria reforçar el tema la participació, implicació i 

el compromís de les persones sòcies. 

Segons el seu parer, quins són els punts forts de la iniciativa? (què destacaria?) 

Hi ha un nucli de persones sòcies molt compromeses i d’altres que en aquest moments no poden 

estar molt implicats però que animen i recolzen a les persones més implicades. 

I els febles? 

La gestió en el creixement de la cooperativa ha suposat una disminució de la participació i implicació 

de les persones en el projecte comú. 

Quines propostes de millora realitzaria? 

En preveu dur a terme en els propers anys les següents propostes de millora plantejades: 

 Millora/canvi de local. 
 Augment de la participació/implicació de les persones sòcies. 
 Recuperació de línies d’actuació més enllà del consum. 
 Consolidació del projecte inicial comú. 
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Recull d’experiències significatives 

Dades de l’experiència 

Nom Federación Andaluza de Consumidores y Productores Ecológicos 

(FACPE) 

Any constitució 1995 

Adreça c/ Cristo del Buen Fin n 4 Codi Postal 41002 

Població Sevilla Comarca  

Telèfon 954 906 306 Fax 954 906 306 

Correu electrònic correo@facpe.org Pàgina web http://www.facpe.org 

Persona 

responsable 

Alejandro Brome Càrrec President 

Persona de 

contacte 

Itziar Aguirre Càrrec Sòcia 

Número de 

persones sòcies 

12 entitats que aglutinen 

1.500 famílies 

Llocs de treball 1 persona amb dedicació 

parcial (compartida amb la 

cooperativa La Ortiga) 

Facturació 0 € 

Altres dades significatives (establiments, producció, persones beneficiàries...) 

La Federació Andalusa de Consumidors i Productors Ecològics (FACPE) és una xarxa d'associacions i 

cooperatives de persones consumidores i productores de productes ecològics i artesanals, unides per 

una finalitat comuna: la promoció i foment del consum ecològic, responsable i solidari a Andalusia. 

Actualment no tenen estructura, tot i que en un moment de la seva història en van tenir i van tenir 

certa capacitat d’actuació i impuls de projectes concrets en col·laboració amb la Junta de Andalusia. 

 

Descripció de la pràctica 

Resum 

FACPE és una organització social sense ànim de lucre, dirigida i gestionada pels consumidors, que 

treballa per preservar el medi ambient i donar suport als petits agricultors i artesans ecològics. Ho fa 

des de la quotidianitat, comprant productes d'agricultura ecològica i comerç just a les botigues 

associades i organitzant activitats de sensibilització relacionades amb el desenvolupament 

sostenible, el món camperol i l'economia social. 

FACPE afirma que les Organitzacions de Consumidors i Productors de Productes Ecològics estan 

transformant les condicions de producció, subministrament, pagament i comercialització que 

predominen en una economia de mercat globalitzada i estan creant un mecanisme global de selecció 

i discriminació positiva, de seguiment i verificació, així com de redistribució i solidaritat. 

FACPE aglutina a 12 entitats de consum de productes ecològics d’Andalusia (de les 40 que calculen 

que existeixen), que representen més de 1.500 famílies. Dins FACPE coexisteixen models mot 

diversos de grups de consum: hi ha 4 cooperatives i 6 associacions. Els models van des dels 

professionalitzats amb botiga pròpia, fins a experiències més autogestionades. 

Tot i que creuen interessant la diversitat de models, consideren que el model més autogestionat no 

funciona gaire a Andalusia, i aposten per un model més professionalitzat. 

FACPE va tenir una etapa molt activa (coincidint amb l’existència d’una direcció general de producció 
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ecològica a la Junta d’Andalusia). En aquesta etapa FACPE tenia estructura pròpia i realitzava 

projectes que beneficiaven a la totalitat dels grups: realització de materials de difusió, activitats de 

sensibilització, accions conjuntes, compra de borses conjunta... La desaparició de la citada direcció 

general va fer que FACPE perdés part dels seus recursos i actualment esta en un moment de menys 

activitat, tot i que continua sent activa i realitzant determinades actuacions. 

Actualment hi ha un debat intern sobre si FACPE ha de realitzar serveis directes als grups (compres 

conjuntes, gestió...) o simplement ha de ser un espai de representativitat. Els grups petits demanen 

que FACPE oferixi serveis, en canvi, els projectes més consolidats opinen que no (ja que tenen els 

problemes d’accés al producte solucionats). 

Context i motivacions que han impulsat la iniciativa? 

Les iniciatives per les quals es van crear la majoria de les organitzacions membres de FACPE han 

tingut el seu origen en un grup de persones motivades per la necessitat de disposar en la seva 

localitat de productes alimentaris de cultiu ecològic juntament amb petits pagesos ecològics que 

volien produir i comercialitzar els seus aliments en el mercat local. 

Es tracta de persones que volien consumir i produir fruites i verdures fresques i naturals, lliure de 

pesticides i plaguicides, sense química alguna i que provinguessin de les nostres hortes i camps 

andalusos. 

També era important poder accedir a aquests productes a uns preus raonables per a les famílies 

consumidores i que simultàniament permetés als camperols i artesans viure dignament, al marge 

dels moviments especulatius del mercat agrícola, i evitant al màxim els intermediaris. 

Per poder assolir aquestes fites, necessitàvem recolzar entre organitzacions germanes, de manera 

que vam decidir crear l'actual Federació Andalusa de Consumidors i Productors Ecològics el 1995, 

amb la voluntat d’impulsar el moviment i difondre el model a la societat. 

Objectius de la iniciativa? 

Caminar cap a una societat més justa i respectuosa amb les persones i el medi ambient són els valors 

de la Federació. 

Participar en entitats que tinguin relació amb qualsevol faceta del producte ecològic, convertir-se en 

interlocutors socials en el marc del consum responsable i en interlocutors davant les institucions 

competents en ser l'única Federació Andalusa. 

La Federació és un instrument per a la defensa i millora dels drets de les persones consumidores i 

productores organitzades i foment de productors, elaboradors, distribuïdors locals. 

 Dinamitzar el treball local de les organitzacions federades, assessorament i formació. 
 Fomentar els valors participatius i solidaris basats en la democràcia social i econòmica a través 

del moviment assembleari de base. 
 Disposar de criteris de producció i distribució propis que ens garanteixin la qualitat ecològica 

dels productes que consumim. 
 Dotar-nos de mecanismes àgils que ens permetin denunciar irregularitats i fraus. 
 Intervenir socialment sensibilitzant a l'opinió pública (taules de debat i treball, publicacions, 

presència en els mitjans de comunicació, etc.)  

Públic objectiu (socis, treballadors, clients...) i abast territorial? (local, comarcal...) 

FACPE associa a 12 entitats que representen a més de 1.500 famílies. 

Determinades activitats van destinades a la ciutadania en general: accions de difusió, sensibilització, 

formació... 

Principals línies d’actuació de la iniciativa? 
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Actualment les principals línies d’actuació són: 

Com a organització social que és FACPE, no ens val només amb aconseguir productes rics i sans, a un 

preu raonable. Volem provocar un canvi social en les nostres ciutats, de manera que la sensibilització 

interna i externa és una de les prioritats d'organització: 

Internes: 

 Editen una revista, que informa de la marxa del col·lectiu, dels agricultors i productors, activitats 
i ajuda a compartir debats i reflexions. 

 Organitzen tasts i degustacions de productes ecològics locals, promocionant les varietats 
tradicionals i els productes de comerç just. 

 Tenen biblioteques especialitzades en agricultura ecològica, medi ambient, medicines 
alternatives, temes agro-socials etc. 

 Faciliten l'ús de les noves tecnologies com a eina eficaç de comunicació interna. 
 

Externes: 

 Organitzen jornades, xerrades i tallers, sobre sobirania alimentària, comerç just, agricultura 
ecològica, transgènics, petjada ecològica etc. 

 Visites interpretatives a les instal·lacions i finques dels productors i agricultors. 
 Activitats d'oci alternatiu com senderisme, assistència a fires alternatives, trobades etc. 

Vinculació amb altres programes o actuacions del territori? 

FACPE participa en el Consejo Andaluz de la Producción Ecológica. 

FACPE participa a la coordinadora estatal de grups de consum ecològic. 

Tenen contactes amb moviments socials com antitransgènics, moviments pel decreixement... 

 

Implantació 

Fases per a la implantació del projecte? 

Els grups de consum ja tenien contactes i es coneixien des de feia anys. L’any 1995 es va decidir crear 

un espai d’intercanvi i trobada dels diferents grups que es va formalitzar com a federació de grups. 

Quins han estat, o són, els principals actors de la iniciativa? (poden ser persones, empreses, entitats, 

organitzacions...) 

Les entitats sòcies. 

 

Recursos destinats 

Amb quin pressupost s’ha comptat per desenvolupar la iniciativa? (recursos econòmics utilitzats) 

Actualment FACPE té un pressupost mínim i no compta amb molt marge ‘actuació. 

D’on provenen aquests recursos econòmics? (fons propis, subvencions, aportacions socis...) 

Realització de projectes: accions de sensibilització... 

Quins recursos s’han destinat a més dels econòmics? 

La dedicació de les persones impulsores, sobretot de les persones de la Junta directiva. Compten 

amb una dedicació parcial del gerent de la cooperativa La Ortiga. 

Quins creu que són els recursos necessaris per desenvolupar el projecte? 

Caldria impulsar una estructura mínima que permetés impulsar projectes propis de FACPE com els 

que es venien fent fa uns anys. Cal major implicació de l’administració. 

FACPE s’hauria de convertir en una associació de consumidors per poder incidir a nivell 

d’administració en temes de consum responsable, consum de proximitat, transgènics... 
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Resultats assolits 

Podria explicar els resultats aconseguits amb la iniciativa? 

Principalment es destaca: 

 S’ha aconseguit tenir un espai de trobada i debat dels grups de consum d’Andalusia 
 Es realitzen activitats de sensibilització i difusió a nivell extern. 
 S’han realitzat materials conjunts de difusió i per als grups. 
 S’han realitzat compres conjuntes (borses...), facilitant l’accés a petits grups de consum. 

Creu que s’han aconseguit els resultats previstos? 

Fan una valoració molt positiva de la iniciativa, tot i que està en un període de satndby. 

Caldria entomar de nou els esforços i impulsar projectes de FACPE. 

 

Avaluació 

S’ha realitzat una avaluació de la iniciativa?            Si    (X)           No  (  )                 Perquè? 

Des del punt de vista metodològic la Federació busca fomentar en la seva pràctica diària 

l'enfortiment del teixit associatiu a través dels valors participatius i solidaris basats en la democràcia 

social i econòmica a través del moviment assembleari de base. 

En relació a l'organigrama intern la Federació s'organitza al voltant de l'Assemblea com a òrgan 

sobirà i la Junta Directiva les funcions, competències i funcionament estan definits en els Estatuts. 

Cadascuna de les organitzacions federades ha de tenir, almenys, un interlocutor amb la Federació al 

qual correspondrà ser vocal de la Junta Directiva. 

La Junta directiva realitza una avaluació del projecte. 

Com s’ha realitzat aquesta avaluació? 

A través de la Junta i de l’assemblea. 

Quines persones han participat en l’avaluació? 

La Junta i l’assemblea. 

S’han implantat mecanismes de millora a partir de l’avaluació realitzada? Quins? 

Si, tot i que actualment es compta amb pocs recursos per realitzar activitats 

 

Valoració subjectiva de la iniciativa 

Quina valoració fa respecte la iniciativa impulsada? (quins beneficis a curt, mig i llarg termini pot 

suposar per a les empreses que ho implantin...) 

Com a experiència la valoren molt positivament, caldria reforçar el tema la participació, implicació i 

el compromís de les entitats. 

Comenta que van tenir un moment de molta activitat i fortalesa coincidint amb l’existència d’una 

Direcció General de Producció Ecològica al Govern autonòmic que els donava molt suport i els 

facilitava la realització de projectes comuns. 

Actualment aquesta DG ha desaparegut i la realitat és una altra, tenen més dificultats per fer 

projectes de major incidència social. 

Segons el seu parer, quins són els punts forts de la iniciativa? (què destacaria?) 

Les possibilitats de creixement que té. 

I els febles? 

Cal apostar per tenir representativitat com a associació de consumidors. 
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Quines propostes de millora realitzaria? 

 Convertir-se en associació de consumidors per poder incidir a nivell autonòmic. 
 Impuls de projectes propis i comuns amb els grups de consum. 
 Establir una estructura mínima que permeti impulsar projectes. 
 Realitzar accions de sensibilització destinades a la ciutadania en general. 
 Donar suport a productors. 
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Recull d’experiències significatives 

 

Dades de l’experiència 

Nom Germinal SCCL 

Any constitució 1993-1995 

Adreça Rossend Arús, 74 Codi Postal 08014 

Població Barcelona Comarca Barcelonès 

Telèfon 93 296 69 59 Fax / 

Correu electrònic coopgerminal@gmail.com Pàgina web www.coopgerminal.org 

Persona 

responsable 

José Ma Hervás 

jmhbcn@hotmail.com 

Càrrec Soci membre de la comissió 

de relacions internes 

*Persona de 

contacte 

Jordi Ortiz 

Jordi.ortiz.gil@gmail.com 

Càrrec Soci membre de la comissió 

de relacions internes 

Número de 

persones sòcies 

66 persones sòcies a 

germinal Sants. En total 

sumant tots els Germinals 

són 200 unitats de consum. 

Llocs de treball No 

Facturació  

Altres dades significatives (establiments, producció, persones beneficiàries...) 

Disposen de 5 establiments, el que nomenen Germinalets: 

 Centre El Farró (Gràcia): Sant Hermenegild, 18, botiga 2 (P.Lesseps) - 08006 Barcelona. Dimecres 
de 19 a 22 h. 

 Centre de Sants: Rossend Arús, 74 - 08014 Barcelona. Dimecres i dijous de 20 a 22 h. 
 Centre de Rubí: El Pinar, bloc 4, esc B, bxos 1 - 08191 Rubí. Tel.: 93 697.80.83. Dimarts i dimecres 

de 17'30 a 21 h. 
 Centre de Sarrià: Pedró de la Creu 28 baixos, 08034 Barcelona. Dijous de 19 a 22 h. 
 Centre de Poble Sec: Radas, 27 (Local de "Las mujeres cuentan") - 08004 Barcelona. 

 

Tipus de producte: 

Productes ecològics on prima, la proximitat del productor i les empreses que tinguin com a projecte 

la transformació social, per exemple empreses petites de pagesos, familiars,  cooperatives de 

producció, etc. 

Tenen producte fresc (verdures, fruita, carn), producte làctic, producte de neteja de la llar, d’higiene 

personal i de comerç just. 

 

Persones beneficiàries: 

Veïns del barri, entre 20 i 60 anys d’edat, de tot tipus de professions i estat social (estudiants, 

famílies, etc.). 

 

 

Descripció de la pràctica 

Resum 

Germinal és una cooperativa que, mitjançant el consum de productes eco-biològics, té com a  
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objectiu incidir en qüestions d’ordre social, laboral, econòmic, ecològic i de salut que afecten tant a 

la vida quotidiana com al seu entorn. És una cooperativa que se sent partícip d’un moviment social 

transformador i progressista, que aposta per un canvi en el model del consum a través de la 

transformació dels hàbits de consum. 

En aquest sentit Germinal procura afavorir a empreses o organitzacions petites, familiars, o d’inserció 

social. És una manera de decidir, a través del consum, a quins projectes volen aportar i tanmateix, 

refusar la distribució més convencional donada per les multinacionals o als mercats grans.  

En quan a la seva organització cal destacar: 

 Els/les consumidores estan constituïts en Cooperativa, on no hi ha clients sinó sòcies i socis. 
 El funcionament és democràtic i les decisions es prenen per consens en assemblea. 
 La gestió, organització i activitats es realitzen per mitjà de la participació activa i voluntària 

dels socis i sòcies. 
 Estableixen una relació directa amb els productors i proveïdors. 

Tenen constituïdes cinc comissions de treball, cadascuna de les quals s’encarrega d’àrees 

específiques de l’activitat de GERMINAL: 

 Comissió de Compres i Control de Qualitat 
 Comissió d’Infraestructura 
 Comissió d’Administració 
 Comissió de Relacions Internes 
 Comissió de Relacions Externes 

Hi ha comissions o temàtiques que són comunes a cada centre (anomenats Germinalets), com són els 

temes d’informàtica, la comissió de Compres i Control de Qualitat i la comissió d’Administració. Les 

altres comissions són pròpies de cada centre, com la comissió d’Internes, que duen la seva pròpia 

dinàmica de reunions i actuació. Periòdicament, representants d’aquestes es reuneixen a la Comissió 

Permanent, que s’encarrega d’analitzar la marxa i funcionament de GERMINAL i proposar les 

actuacions necessàries per tal de fer front a les contingències pròpies de la seva activitat. 

Periòdicament es fan assemblees obertes a tots els socis en les quals es tracten les qüestions que 

afecten o interessen la cooperativa i on es prenen per consens les decisions sobre els temes que 

l’afecten, tals com l’ideari, la formació, la millora de la comunicació entre els diferents Germinalets, 

etc. En general solen ser un mínim de dues assemblees a l’any. 

L'adscripció a les comissions i a qualsevol feina o col·laboració és voluntària i no remunerada. 

En quan a la forma de consum, el cicle de consum és setmanal. Per adquirir els productes se segueix 

els següents passos: 

1. El dijous a la tarda cada soci/a indica en un full de comanda el tipus i la quantitat de 
productes frescos que vol (fruita, verdura, làctics i pa). 

2. El dilluns a la tarda, la Comissió de Compres fa el recompte total dels productes sol·licitats i 
els demana als productors/es. 

3. El dimecres arriba tot el gènere al local, i un grup de treball (que és rotatiu), pesa i reparteix 
els productes de fruita i verdura en funció del que cada sòcia/a ha demanat en el full de 
comanda. 

4. El dijous a la tarda és el dia de recollida. Amb horari propi, el local de cada centre d’activitat 
roman obert a fi que els socis recullin els productes frescos que ja tenen preparats (fruita i 
verdura) i puguin agafar-ne d’altres que han demanat (pa, làctics) o que estan en estoc 
(envasats, cereals, llegums, productes de neteja, etc.). 

5. Un cop recollida la seva comanda, cada soci/a passa per caixa i una persona de la Comissió 
de Relacions Internes li confecciona la factura i l’hi cobra en efectiu. Després, el soci/a torna 
a emplenar un full de comanda per a la setmana vinent i el cicle recomença. 
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La novetat d’enguany és que les persones poden fer les comandes de productes frescos per internet i 

un cop a la setmana es passa a recollir. Per als productes elaborats no cal fer comenda i es recull de 

l’estoc que hi hagi. 

Què cal fer per ser soci de Germinal: 

La persona interessada ha de passar per qualsevol dels centres de GERMINAL a fi de rebre informació 

exhaustiva sobre els criteris, motivacions, forma de funcionament i organització, drets i deures dels 

socis. Un cop rebuda la informació, si la persona vol entrar a formar part de GERMINAL, cal que 

efectuï els passos següents: 

1. Emplenar una butlleta de subscripció i lliurar-la al soci coordinador. 
2. Abonar 30’05 euros com a aportació al capital social (aquesta quantitat es retorna si es 

decideix deixar la cooperativa). 
3. Abonar la part proporcional de la quota trimestral (9 euros+IVA), segons el mes del trimestre 

natural en què s’efectuï l’alta. 
A partir d’aquest moment, el soci ja forma part de GERMINAL i pot començar a consumir, encara que 

no entrarà a formar part d’una comissió de treball fins que hagin transcorregut tres mesos, durant els 

quals rebrà informació exhaustiva sobre els aspectes ideològics, organitzatius i pràctics de la 

cooperativa. 

Context i motivacions que han impulsar la iniciativa? 

Germinal va néixer a partir d’una trobada  que va organitzar una revista ecològica, d’aquí va sorgir un 

nucli d’unes 15 persones que, posteriorment, van decidir crear un grup de consum. A partir d’aquest 

encontre aquest grup va estar uns tres anys treballant la iniciativa de crear el que seria la cooperativa 

de consum i la seva forma d’organització.  

Algunes d’aquestes persones venien del moviment anarquista, d’altres eren militants d’altres 

col·lectius i d’altres no tenien cap vinculació amb cap organització. 

Així doncs, inicialment  la motivació d’impulsar Germinal va ser la transformació social a través del 

consum i abastir-se de producte ecològic, ja que fa 15 anys l’oferta de producte ecològic no era la 

que hi ha en aquest s moments. 

Objectius de la iniciativa? 

Els objectius de la iniciativa s’han conservat sent també avui en dia: 

 La transformació social a través del consum. 
 i el consum de producte ecològic. 

Públic objectiu (socis, treballadors, clients...) i abast territorial? (local, comarcal...) 

En general la tipologia de persona sòcia és molt variada. En general són veïns del barri, entre 20 i 60 

anys d’edat, de tot tipus de professions i estat social (estudiants, famílies, etc.).  

D’altra banda les motivacions d’aquestes persones per formar part de la cooperativa també són 

diverses. S’hi pot trobar: 

 Persones que tenen com a objectiu consumir producte ecològic més econòmic. Aquestes 
persones en general o canvien la mentalitat o acaben deixant la cooperativa, perquè hi ha 
altres formes més fàcils de consumir producte ecològic (ecobotiga, supermercat, etc.) sense 
haver-te d’implicar a un projecte comú. 

 Persones que militen en d’altres col·lectius paral·lelament i/o que estan interessats tant en el 
projecte comú de la cooperativa com en el moviment ecologista i de transformació social. 

Principals línies d’actuació de la iniciativa? 

 Consumir producte ecològic, tot escollint el que es consumeix i la forma d’organitzar-se 
(horitzontal). 
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 Col·laborar amb d’altres col·lectius tals com Ecoconsum, la plataforma contra els conreus  
transgènics a Catalunya, la plataforma supermercats no gràcies, etc... 

 Participar amb altres entitats més de barri i de tipus assembleari. 

Vinculació amb altres programes o actuacions del territori? 

Tot i que la vinculació i/o coordinació amb d’altres programes forma part de les línies d’actuació de la 

cooperativa, en aquests moments la capacitat de col·laborar i participar amb d’altres col·lectius és 

limitada per la dinàmica diària de la pròpia cooperativa, així com també és limitada la capacitat de fer 

difusió externa de la cooperativa. En general les col·laboracions són més puntuals a través d’accions 

concretes. 

 

Implantació 

Fases per a la implantació del projecte? 

El projecte Germinal es va implantar en tres fases: 

1.  Fase de Formació: A partir d’una trobada organitzada per una revista ecologista, surt un 
nucli d’unes 15 persones que segueixen trobant-se per impulsar aquesta iniciativa i la seva 
forma d’organització. 

2. Fase de Consolidació: Al cap de dos o tres anys comencen a funcionar com a cooperativa, 
tenint com a espai el que actualment és la cooperativa Trèvol. Després van canviar de local al 
mateix carrer on són ara, però més amunt. 

3. Fase de Diversificació: La cooperativa va anar creixent i va haver la primera divisió, d’aquí va 
sorgir la cooperativa Cydònia. Posteriorment van anar creixent en xarxa, creant-se els altres 
Germinalets. 

Quins han estat, o són, els principals actors de la iniciativa? (poden ser persones, empreses, entitats, 

organitzacions...) 

Persones generalment militants d’altres iniciatives i sensibles al tema del ecològic. 

 

Recursos destinats 

Amb quin pressupost s’ha comptat per desenvolupar la iniciativa? (recursos econòmics utilitzats) 

Ho desconeix 

D’on provenen aquests recursos econòmics? (fons propis, subvencions, aportacions socis...) 

Sempre s’ha comptat amb les aportacions dels socis/es, és a dir, amb el capital inicial que és d’uns 40 

euros aproximadament , la quota trimestral d’uns 17 euros i el 20% que es carrega als productes per 

a despeses comunes, per ajudar algun proveïdor en contingències puntuals o per al lloguer de locals. 

Quins recursos s’han destinat a més dels econòmics? 

Un dels locals és cedit per un dels socis i la majoria de material tipus, neveres, taules, etc., són 

reutilitzats i cedits pels propis socis/es. A part, en quan a tasques i temps és compta amb el 

voluntariat de les persones. 

Quins creu que són els recursos necessaris per desenvolupar el projecte? 

En general es considera que amb els recursos  disponibles es possible tirar endavant el projecte, tant 

a nivell econòmic, de temps i d’espai. Potser, el que més faltaria és temps. 

 

Resultats assolits 

Podria explicar els resultats aconseguits amb la iniciativa? 

Principalment destacaria tres: 
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 Afavorir els productors de consum ecològic. 
 Créixer com a model de consum. 
 I certa incidència social. 

Creu que s’han aconseguit els resultats previstos? 

La valoració que es fa és positiva. No s’ha arribat a transformar el model econòmic i social, és a dir a 

nivell macro, però a nivell més micro, individual i familiar sí, en el sentit de conscienciar a la gent amb 

nous models de consum, altres formes de  funcionar i organitzar-se. 

 

Avaluació 

S’ha realitzat una avaluació de la iniciativa?            Si    ( X)           No                     Perquè? 

Les assemblees són l’espai on s’avalua el funcionament, no està sistematitzat, però és on surten les 

propostes de millora, en general de les dificultats del dia a dia de l’organització. 

A nivell ideològic en general no es fa una avaluació de manera  conscient, tot i que ara s’està en un 

procés de reflexió degut a la baixa participació en les assemblees globals (les conjuntes, les de tots 

els Germinalets), on s’ha passat d’un 50 % de participació a un 15 % aproximadament. Això ha sigut 

com un toc d’alerta que ha posat en evidència que no hi ha una implicació consolidada en el projecte 

conjunt de Germinal. 

Com s’ha realitzat aquesta avaluació? 

A través de: 

 Assemblees per locals. 
 Assemblees globals, conjuntes de tots els Germinalets (dues l’any). 

Quines persones han participat en l’avaluació? 

Les persones sòcies. 

S’han implantat mecanismes de millora a partir de l’avaluació realitzada? Quins? 

En general els acords als que s’arriba en les assemblees en relació a les propostes de millora 

s’intenten portar a la pràctica, després tot depèn de la capacitat que es tingui en aquell moment per 

assumir el treball que suposi. 

 

 

Valoració subjectiva de la iniciativa 

Quina valoració fa respecte la iniciativa impulsada? (quins beneficis a curt, mig i llarg termini pot 

suposar per a les empreses que ho implantin...) 

En general  es fa una valoració positiva. 

És destaca que és difícil de trobar organitzacions  on sigui possible una participació social del 100% i 

la lentitud en la que a través de la cooperativa es pot generar una transformació social. El projecte 

global continua sent una cosa molt de detall i marginal, però hi ha el convenciment que és va en una 

bona direcció. Marginal en quant a números absoluts, no en quan al convenciment de que la 

cooperativa és un bon instrument de transformació social. 

Segons el seu parer, quins són els punts forts de la iniciativa? (què destacaria?) 

 La voluntat de transformació social a través del consum. 
 Al marge de ser una cooperativa de consum, és un espai de relació entre les persones, és a 

dir, és un espai on es fan amics. 
 El contacte directe amb el producte original i amb el productor. 
 A nivell de funcionament, la organització és interessant. 
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I els febles? 

 La rotació de socis i els diferents graus de conscienciació del projecte comú i de transformació 
social. Amb l’entrada de nous sous, l’ideari, el projecte comú és més difícil de mantenir i com 
que en les últimes assemblees globals la participació ha estat baixa, en aquests moments 
s’està en un procés de reflexió general. L’objectiu és que quan més es faci en comú, entre tots 
els Germinalets, millor. 

 La manca de temps i de disponibilitat de les persones. Hi ha gent que s’implica molt i hi ha gent 
que s’implica el mínim. Les persones més implicades solen cremar-se  d’aquí que l’objectiu 
sigui intentar igualar al  màxim les responsabilitats i implicació a través del repartiment de 
tasques. 

 Millorar alguns aspectes de gestió i administració. 

 El funcionament per consens/unanimitat dificulta sovint canvis. 

 Dificultats per gestionar les llistes d’espera. Només a Sants hi ha una llista d’espera de 30-40 
persones, però en aquests moments no poden assumir créixer més. Es podria crear un altre 
Germinalet, però en aquests moments és difícil de gestionar i acompanyar.  

Quines propostes de millora realitzaria? 

 Millorar alguns aspectes de gestió i administració. Personalment apostaria per 
professionalitzar-los. 

 No ser tant estrictes amb el que diu els estatuts i ser més flexibles amb el funcionament. No 
exigir-se més del que realment es pot fer. 

 Millorar el sistema actual de prendre decisions. Per temes de funcionament quotidià, el 
consens i la unanimitat està bé, però per grans temes seria millor aplicar la majoria qualificada, 
no el consens. Personalment donaria més autonomia als Germinalets, mantenint aquelles 
coses que funcionen com les compres conjuntes, la informàtica, etc., però apostaria per a que 
d’altres aspectes de funcionament i de gestió interna puguin ser decidides des del territori. 

 La dificultat de les persones de disposar temps per a la cooperativa dificulten el bon 
funcionament d’aquest tipus de projectes. La manca de temps no és majoritàriament per  
manca de voluntat, sinó per les dinàmiques personals i de la pròpia ciutat. És per això que 
personalment apostaria per professionalitzar aquelles tasques més carregoses, sobretot 
administració i alguns aspectes de gestió, de manera que si es tingués més temps es podria 
dedicar més temps a altres aspectes com treballar més els criteris de qualitat dels productes o 
la cerca de nous productes; treballar amb d’altres col·lectius ja siguin cooperatives de consum, 
altres projectes del barri o d’altres iniciatives socials que en general reforcin tots aquells 
aspectes relacionats amb la transformació de l’actual model econòmic i social. 
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Recull d’experiències significatives 

 

Dades de l’experiència 

Nom La Ortiga, cooperativa de consumidores 

Any constitució 1993 com a associació, 2001 com a cooperativa 

Adreça c/ Cristo del Buen Fin nº 4 Codi Postal 41002 

Població Sevilla Comarca  

Telèfon 954 906 306 Fax 954 906 306 

Correu electrònic correo@laortiga.com Pàgina web www.laortiga.com 

Persona 

responsable 

Jorge Ruiz Morales Càrrec President 

Persona de 

contacte 

Itziar Aguirre Càrrec Sòcia 

Número de 

persones sòcies 

590 Llocs de treball 6 persones fixes: 3 a jornada 

sencera i 3 a jornada parcial 

Facturació 400.000 € 

Altres dades significatives (establiments, producció, persones beneficiàries...) 

La cooperativa va  néixer l’any 1993 com a  grup de consum ecològic i es va constituir jurídicament 

com a cooperativa de consum l’any 2001. 

Des dels inicis té una botiga al centre de Sevilla. L’any 2008 obren una nova botiga a Sevilla Este. 

 

 

Descripció de la pràctica 

Resum 

La Ortiga és una cooperativa de consumidors de productes ecològics creada el 1993 i que actualment 

compta amb 590 persones sòcies. 

Des dels inicis tenen una botiga al centre de Sevilla en la que les persones poden comprar una gran 

varietat de producte ecològic (alimentació, neteja, higiene personal...). Una persona pot proveir-se 

completament a la botiga de La Ortiga. 

L’horari d’obertura de la botiga és de dilluns a dissabte matí i tarda. La Ortiga esta totalment 

professionalitzada. Compta amb un equip de 6 persones que treballen a les dues botigues. 

L’any 2008 La Ortiga decideix obrir una nova botiga a un barri de Sevilla apartat del centre per poder 

donar un millor servei a les persones sòcies. S’obre un nou local al barri de Sevilla Este. Es tracta d’un 

local més gran, tot i que actualment l’activitat principal de la cooperativa es continua exercint a la 

botiga del centre (2/3 parts, respecte a 1/3 part a la nova botiga). No descarten obrir un tercer local a 

un altre barri de Sevilla quan acabin de digerir la nova ampliació. 

Tots els productes de la botiga estan marcats amb el preu de venda a les persones associades. El cost 

dels productes s’incrementa en un 10% per a les persones no sòcies.  

Davant la baixa participació de les persones sòcies a la cooperativa, s’ha creat la figura de soci 

col·laborador. Es tracta de persones que dediquen un mínim de 4 hores al mes a treballar per a la 

cooperativa realitzant tasques de sensibilització, gestió, acollida de nous socis, manteniment... Les 

persones sòcies col·laboradores es beneficien d’un 10% de descompte sobre el preu de soci. 
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Actualment tenen uns 30 socis col·laboradors. 

Les persones sòcies per entrar a formar part de la cooperativa aporten un capital social inicial, en 

aquest cas és de 66 euros, i una quota anual de 40 euros. 

Es regeix per un Consell Rector format per 7 persones que es reuneix un cop al mes per valorar i 

decidir sobre el dia  a dia de la cooperativa, ja sigui sobre la botiga o sobre d’altres temes majors que 

puguin sorgir. 

Tenen set comissions de treball (una liderada per cada persona del Consell Rector): 

1. Vendes i control de qualitat 
2. Activitats culturals i formació 
3. Comunicació i sensibilització 
4. Iniciatives i projectes 
5. Biblioteca 
6. Pàgina web 
7. Butlletí Pregonero 

La participació a les assemblees és molt baixa (hi assisteixen unes 50 persones). 

El funcionament és, en general, el d’una botiga, no funcionen per cistelles. La persona sòcia a part 

d’aportar el capital social inicial i la quota anual, quan es vol proveir de productes ecològics va a la 

botiga i paga en funció del que compra al moment. 

La Ortiga també esta impulsant la venda a col·lectius: escoles, grups de consum, càtering... 

Hi ha dos moments crítics a destacar en la història de La Ortiga: 

La transformació d’Associació a Cooperativa: 

Mentre la cooperativa tenia una dimensió reduïda no tenien problemes en funcionar com a 

associació. Quan la part econòmica del projecte (botiga) comença a agafar una dimensió 

considerable, detecten que la formula d’associació els limita molt el funcionament i consideren 

que estan forçant massa la formula per poder continuar fent activitat. Tenen por que els 

comencin a vigilar des de les administracions i aposten per constituir-se en cooperativa per 

diverses raons: 

Creuen que és la fórmula que més s’adequa a l’activitat que desenvolupen 

Consideren que els cobreix a nivell legal més que l’associació. 

Els dona més marge per continuar creixent en l’activitat econòmica. 

Els permet continuar fent activitats més socials de cara als socis i no socis. 

Aquest procés va ser traumàtic i va fer que un número de socis abandonés la cooperativa per no 

compartir la línia. 

Actualment fan una bona valoració del pas realitzat. 

L’obertura del nou local: 

Amb la voluntat de millorar l’atenció als socis acorden obrir una nova botiga a Sevilla Este. 

Valoren que la iniciativa ha estat molt positiva, tot i que reconeixen que ha costat digerir la 

inversió i l’ampliació a nivell social i econòmic. 

Context i motivacions que han impulsat la iniciativa? 

La motivació inicial prové d’un grup de productors ecològics propers a Sevilla que no poden 

comercialitzar el seu producte a través dels canals tradicionals. 

Es posen en contacte amb un grup de persones interessades en consumir producte ecològic i 

realitzen una primera trobada en la que acorden crear una associació de consumidors per comprar 

producte directament als productors impulsors de la iniciativa. 

Poc a poc van ampliant l’oferta de producte a envasats... 
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Objectius de la iniciativa? 

 Proveir-se de producte ecològic. 
 Recolzar als productors de proximitat. 
 Obrir una nova botiga per donar resposta al creixement de la demanda dels socis i facilitar 

l’accés a la botiga (es tracta d’un barri nou en el que és fàcil accedir en cotxe. 

Públic objectiu (socis, treballadors, clients...) i abast territorial? (local, comarcal...) 

A La Ortiga hi consumeixen persones de tota la ciutat de Sevilla (cal destacar que a tot Sevilla només 

existeixen 4 botigues especialitzades en producte ecològic, a banda de les grans superfícies, el que fa 

que les persones interessades en adquirir producte s’hagin de desplaçar). 

La tipologia de persones sòcies és diversa, des d’estudiants, famílies, etc. 

Principals línies d’actuació de la iniciativa? 

Actualment les principals línies d’actuació són: 

 Consumir producte ecològic. 
 Obertura de la nova botiga 
 Accions de sensibilització 
 Cerca de noves vies de comercialització: escoles, càtering, grups de compra... 
 Accions per als socis: taller de cuina, xerrades, butlletí... 

Vinculació amb altres programes o actuacions del territori? 

La Ortiga està molt implicada en la promoció del model a nivell d’Andalusia. 

L’entitat que coordina el moviment a Andalusia s’anomena FACPE. La Ortiga facilita l’espai i la 

dedicació d’una persona a FACPE. 

Participen en actuacions antitransgènics, moviments pel decreixement.... 

 

Implantació 

Fases per a la implantació del projecte? 

El projecte La Ortiga es va implantar en tres fases: 

1. Grup de compra: L’any 1993 un grup d’unes 20-25 persones van decidir formar un grup de 
compra per tal de proveir-se de productes ecològics. 

2. Cooperativa de consum autogestionada: Posteriorment i a mesura que el grup va anar 
creixent, l’any 2001 es van constituir com a cooperativa de consum, i es traslladen al local del 
centre de Sevilla. 

3. Obertura d’una nova botiga a Sevilla Este: Creixement en xarxa amb l’obertura d’una nova 
botiga a Sevilla Este. (a continuació es realitzarà la valoració d’aquest tercer pas) 

Quins han estat, o són, els principals actors de la iniciativa? (poden ser persones, empreses, entitats, 

organitzacions...) 

Les persones sòcies. 

 

Recursos destinats 

Amb quin pressupost s’ha comptat per desenvolupar la iniciativa? (recursos econòmics utilitzats) 

L’ampliació del nou local ha significat un esforç per a la cooperativa. Es va necessitar una inversió de 

90.000 € per adequar l’espai i adquirir les infraestructures mínimes. 

Aquest inversió es va intentar fer a través d’aportacions voluntàries de les persones sòcies, però el 

procés no va resultar exitós, ja que les persones no volien arriscar la seva inversió. 

Gràcies a la banca ètica, es va aconseguir un préstec que va ser avalat amb aportacions de les 

persones sòcies amb una remuneració de l’interés oficial + 1%. Això va facilitar que la inversió es 
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pogués realitzar, tot i que posteriorment es van tenir dificultats per retornar el préstec i es van haver 

de renegociar les condicions. 

En aquets moments la cooperativa és plenament solvent, tot i que la nova botiga continua sent 

depenent de la primera econòmicament. 

No es descarta obrir una altra botiga quan s’hagi digerit aquesta. 

D’on provenen aquests recursos econòmics? (fons propis, subvencions, aportacions socis...) 

Els recursos econòmics per a l’ampliació provenen d’un préstec de coop57 avalat per aportacions 

voluntàries de les persones sòcies que van voler invertir. 

Actualment el préstec s’està retornant amb els recursos que van generant les botigues. 

Quins recursos s’han destinat a més dels econòmics? 

La dedicació de les persones sòcies, sobretot de les persones del consell rector i de la gerència. 

Quins creu que són els recursos necessaris per desenvolupar el projecte? 

Caldria més implicació dels socis per poder consolidar el projecte i poder ampliar l’activitat. 

 

Resultats assolits 

Podria explicar els resultats aconseguits amb la iniciativa? 

Principalment es destaca: 

 Actualment es compta amb dues botigues que ofereixen una gran varietat de producte. 
 Es realitzen nombroses activitats per a persones sòcies (tot i que la participació es valora baixa) 
 Es realitzen activitats de sensibilització i difusió a nivell extern. 
 S’està aconseguint fer arribar el producte ecològic a una gran part de la ciutadania. 
 El creixement durant l’any 2009 és del 25% 
 Es tenen integrats als productors (6) dins la cooperativa com un soci més (tenen veu i vot a les 

assemblees) 
 S’ha ajudat a un productor a comprar un terreny per iniciar la seva activitat (l’acord contempla 

que el préstec es retorna en forma de producte) 
 S’ha ajudat a un productor amb problemes financers per una riuada mitjançant un préstec 

(que es retorna en forma de producte). 

Creu que s’han aconseguit els resultats previstos? 

Fan una valoració molt positiva de la iniciativa, ja que consideren que el projecte aglutina a 600 

persones i que promou l’accés al producte ecològic a Sevilla. 

Els agradaria poder incidir més en l’aspecte social del projecte. 

 

Avaluació 

S’ha realitzat una avaluació de la iniciativa?            Si    (X)           No  (  )                 Perquè? 

L’avaluació es fa continuadament en les reunions del consell rector i en les assembles (2 anuals 

d’obligada assistència). 

Les persones sòcies poden fer arribar les seves queixes o suggeriments de forma presencial a la 

botiga, per escrit o per correu electrònic. 

Com s’ha realitzat aquesta avaluació? 

A través del Consell Rector i les assemblees. 

Quines persones han participat en l’avaluació? 

El Consell Rector, les persones sòcies i les treballadores. 

S’han implantat mecanismes de millora a partir de l’avaluació realitzada? Quins? 
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La gerència i l¡equip són els encarregats de desenvolupar les decisions de l’assemblea. 

 

Valoració subjectiva de la iniciativa 

Quina valoració fa respecte la iniciativa impulsada? (quins beneficis a curt, mig i llarg termini pot 

suposar per a les empreses que ho implantin...) 

Com a experiència la valoren molt positivament, caldria reforçar el tema la participació, implicació i 

el compromís de les persones sòcies. 

Comenta que van tenir un moment de molta activitat i fortalesa coincidint amb l’existència d’una 

Direcció General de Producció Ecològica al Govern autonòmic que els donava molt suport i els 

facilitava la realització de projectes comuns. 

Actualment aquesta DG ha desaparegut i la realitat és una altra, tenen més dificultats per fer 

projectes de major incidència social. 

Segons el seu parer, quins són els punts forts de la iniciativa? (què destacaria?) 

La dimensió del projecte (600 socis) i les possibilitats de creixement que té. 

I els febles? 

Manca certa implicació i participació de les persones sòcies, costa moure a la gent. 

Quines propostes de millora realitzaria? 

 Ampliació de l’activitat 
 Diversificació de les vies de finançament de la cooperativa 
 Realització de projectes comuns amb altres grups 
 Enfortiment de la FACPE 

 

 


