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La caducitat i injustícia de l’actual 
model agroalimentari ha trobat una 
creixent contestació a nivell mundial 
mitjançant alternatives de producció 
i consum. A nivell local, cada cop 
trobem als barris més col·lectius que hi 
treballen en aquesta línia

Cooperatives de consum ecològic

Cap a un altre model de consum
jOSé mIguEl bEnítEz
periodista

onsum deriva del llatí consume-
re, que significa gastar o destru-
ir, definició que encaixa en la 

visió que de l’actual model consumista te-
nen tot un seguit de moviments i iniciati-
ves d’economia social que plantegen que 
un altre model és possible, i per als quals 
el consum es converteix en una eina de 
transformació social.

Una d’aquestes propostes és la del 
consum ecològic responsable, que propo-
sa un consum crític, conscient, ètic i inte-
gral, que no solament aposta perquè els 
productes siguin ecològics, sinó perquè 
el seu consum inclogui criteris de salut, 
ambientals i d’equitat social.

Aquest model no està centrat, com l’ac-
tual, en l’especulació i el mercat, sinó en 
una alimentació sana, respectuosa amb 
el medi ambient en tot el seu cicle -des de 
la producció fins a la distribució, incloent 
l’ús d’energies renovables-, que parteix 
d’acords justos entre productors i consumi-
dors, amb una comercialització de circuits 
curts adaptats a la diversitat i necessitat 
local -per a això han creat La Repera, un 
espai de trobada entre productors i consu-
midors-, i fomenta el creixement en xarxa, 
amb un ideari cooperatiu i la voluntat d’in-
cidir en la societat i transformar-la.

Si bé en els seus inicis, fa quatre dèca-
des, va ser vist com a freak, aquest movi-
ment ha experimentat un creixement im-
portant. A Catalunya, actualment, unes 
1.000 famílies participen en diferents 
grups i cooperatives.

Una mica d’història

En la dècada dels 70 sorgeixen les prime-
res propostes. Eren iniciatives aïllades i 
minoritàries. A la fi dels 70, a Catalunya, 
cristal·litza la primera cooperativa de 
consumidors ecològics de l’Estat, enca-
ra que no es legalitzarà com a tal fins a 
1992. El procés s’accelera, i el 1989, neix 
el Consell Regulador de l’Agricultura 
Ecològica (CRAE) -organisme encarre-
gat de la certificació ecològica-. El mateix 
any es crea Ecoconsum (Coordinadora 
catalana de consumidors de productes 
ecològics), formada inicialment per tres 

cooperatives, i diverses associacions i 
grups de consumidors, legalitzats o no.

En 1996 neix la Coordinadora Estatal. 
Aquest mateix any es produeix el traspàs 
de les competències del CRAE a les Co-
munitats Autònomes, i amb això neix 
també el Consell Català de Producció 
Agrària Ecològica (CCPAE), que és l’en-
carregat d’emetre les certificacions i on 
Ecoconsum tracta d’incidir a través de la 
Federació de Cooperatives de Consumi-
dors i Usuaris de Catalunya (FCCUC), 
de la qual Ecoconsum forma part des de 
1989. En 2005 es legalitza Ecoconsum.

Els reptes del moviment

Per a Javier Fernández, membre de la 
cooperativa Cydonia (Poblenou) i d’Eco-

consum, el repte fonamental és mante-
nir-se i consolidar-se com a moviment. 
És necessària, diu, una major sensibilit-
zació, ja que una gran part de la població 
ni tan sols s’ha plantejat el consum ecolò-
gic com a opció.

Altre repte important, segons el 
membre de Cydonia, és incidir en la cer-
tificació ecològica, que tal i com defen-
sen des d’Ecocosnum, no és només una 
etiqueta, sinó que ha de garantir que 
els productes estiguin lliures de trans-
gènics, de residus indesitjables i d’addi-
tius químics, i que aquesta informació 
arribi de forma clara a la població, a tra-
vés d’un etiquetatge diàfan. És necessa-
ri, afegeix, realitzar controls propis de 
qualitat, de forma directa i si pot ser en 

l’origen dels productes.
Però, el repte major, assegura Fer-

nández, és canviar el model de consum, 
encara que són un moviment petit, amb 
escàs poder d’incidència. “És una lluita 
desigual -conclou-, perquè el sistema no 
ens ho permet, però cal seguir-hi”. 
Altres fonts: http://www.ecoconsum.org/portada
Ortiz, Andre i Valls Engràcia. Les cooperati-
ves ecològiques, Hispacoop. 2010

C

Algunes xifres
La producció agrària ecològica a 
Catalunya, en els últims 10 anys, ha 
passat de 400 a 1.400 operadors i de 
10.000 a més de 70.000Ha (el 5% de la 
superfície agrària útil de Catalunya).

Existeixen 20.687 productes 
agroalimentaris ecològics autoritzats. Els 
més consumits són: làctics, verdures i 
llegums, fruites, ous, pa i cereals, carn.

El 78,8% de la població diu conèixer 
què són els productes ecològics; el 31% 
afirma ser-ne consumidor, encara que 
solament el 2,6% diu fer-ho diàriament. El 
perfil del consumidor és: de 35 a 49 anys, 
universitaris, de classe alta o mitjana alta. 
La meitat dels enquestats prefereixen 
consumir un producte produït a Catalunya, 
encara que no sigui ecològic. Els factors 
que més limiten el consum d’aliments 
ecològics són el preu i que no es troben en 
els llocs habituals de compra. El 57,7% els 
compra en botiga especialitzada, el 35,15 
en hipermercats i grans superfícies, el 
4,1% a través de cooperatives o grups de 
consum. A Catalunya existeixen 123 grups 
i cooperatives (101 a la província 
de Barcelona).

Font: Els grups i les cooperatives de 
consum ecològic a Catalunya. FCCUC/
Ecoconsum. 11 novembre 2010.

arlem sobre consum responsable 
amb Javier Fernández, membre 
de la cooperativa Cydonia.

¿És consum responsable el que es 
produeix en botigues especialitzades 
com Vèritas?
El model del Vèritas no és el nostre 

model. Evidentment, ells són una insti-
tució amb ànim de lucre i el seu objectiu 
és fer diners, igual que El Corte Inglés, 
Carrefour i Mercadona també compren 
directament a productors: els escanyen. 
El segment de població al qual es dirigeix 
és el de població amb alt poder adquisitiu 
i preocupat per la salut. Segurament el 
model social no és qüestionat pel client 
prototípic de Vèritas. En el nostre cas, el 
tipus de producte és una peça més d’un 
altre model, no l’únic. No tenim ànim de 
lucre, creiem en la cooperació i l’horitzon-

talitat, la democràcia dels acords i la re-
lació directa entre persones.

Es pot parlar de productes 
veritablement ecològics?
Potser cada cop és més complicat tro-

bar alguna cosa “neta” i ecològica de debò 
però... ¿qui ho decideix, on està el límit 
entre allò que és ecològic i allò que no ho 
és? En el nostre cas hi ha un reglament, 
europeu, que és el que aplica el CCPAE. 
Podem jutjar aquest reglament, fins a 
quin punt és fidel o no. Les multinacio-
nals dominen el mercat, però, per sort, no 
totes les llavors són a les seves mans. 

Fugir de llavors transgèniques és fà-
cil en el 99% de les produccions. Evitar 
la contaminació per pol·len transgènic 
potser no és tan senzill. La legislació no 
opera a favor nostre sinó al contrari en 
aquests casos. Però encara existeix un al-

tre model i nosaltres hi creiem i apostem 
per ell. De fet, en alguns casos ni tan sols 
fem servir el segell del CCPAE sinó la 
confiança, que és un valor potser no tan 
de moda però segurament més eficaç.

Com us ha afectat la crisi?
Potser ha malmès moltes economies 

i això es nota. Però els moviments soci-
als que han acompanyat darrerament 
aquesta crisi (perquè qui ho vol veure 
sap quina és la raó d’aquesta crisi, quins 
són els seus mecanismes perversos i qui-
nes les solucions per sortir-ne), han mo-
gut moltes consciències i això també ha 
fet interessar-se a molta gent pel nostre 
model, no preocupat en els beneficis eco-
nòmics personals. Hi ha molta més gent 
ara que identifica quines són les reper-
cussions socials i econòmiques del model 
de comerç que actualment impera.

jOAn mOREjón
Recollint la comanda a la cooperativa la Verdneda de Barcelona

P

Parlant de democràcia i cooperació
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Parlem de consumisme
jOAquIm SEmpERE
sociòleg i filòsof

n una ciutat prop de Girona on 
la població immigrada és numè-
ricament important, un maurità 

ha muntat una empresa que recull arte-
factes usats, els repara i els revèn. Qui 
li ven els televisors, les rentadores, els 
mobles i altres articles usats acostumen 
a ser autòctons. Qui li compra els artefac-
tes reparats i restaurats acostumen a ser 
subsaharians i magribins. El negoci és 
tan pròsper que en uns 10 anys s’ha po-
gut dotar d’una flota de tres camionetes.

Aquest negoci es pot veure com una 
iniciativa enginyosa però marginal, 
destinada a extingir-se a mesura que 
els nouvinguts vagin accedint al nivell 
de consum dels autòctons. Però també 
es pot veure com un embrió de l’econo-
mia del futur. La crisi energètica i de 
recursos -ajudada per la crisi finance-
ra i econòmica- ens obligarà a tots a 
estalviar materials i energia, i això vol 
dir, entre altres coses, acostumar-nos 
a fer durar més les coses, reparar-les 
quan s’espatllen o es deterioren, reu-
tilitzar-les. El problema, avui, és que 
les màquines i objectes que trobem al 
mercat no estan pensats per durar, ser 

reparats i reutilitzats. Estan pensats 
i fabricats justament per al contrari: 
perquè durin poc i no es puguin repa-
rar, i per tant resulti més econòmic 
llençar-los i comprar-ne de nous. Els 
fabricants hi introdueixen tares i uti-
litzen materials que n’accelerin el des-
gast: és el que es coneix com obsoles-
cència provocada. El cicle que imposa 
la producció capitalista és: comprar-
usar-llençar-tornar a comprar, i això a 
un ritme accelerat. Com que la finali-
tat central de l’economia capitalista és 
el màxim benefici de l’empresari amb 
vista a la ràpida acumulació de capi-
tal, i no el màxim benestar amb el mà-
xim respecte a les persones i al medi 
ambient, el sistema ens arrossega a 
aquesta roda infernal com a usuaris 

i consumidors. D’això en diem consu-
misme.

Una filosofia de la vida

Però el consumisme no és només això. 
És també una filosofia de la vida que 
dóna prioritat a posseir mercaderies 
i que associa felicitat i autorealització 
personal amb opulència material. La in-
novació tècnica es tradueix en nous pro-
ductes industrials que incessantment 
inunden el mercat i atreuen magnètica-
ment el desig de la gent. Aquest desig es 
veu reforçat pel mimetisme social que 
guia moltes de les nostres conductes: 
no ens sentim satisfets si no tenim “allò 
que es porta”. No importa que siguin ob-
jectes superflus i prescindibles. El que 
importa és el sentiment de seguretat i 
satisfacció que ens proporcionen. Ens 
deixem caure fàcilment en el parany 
d’una satisfacció il·lusòria i artificial. 

Tothom, inclosa la gent més jove, ha vis-
cut el procés galopant de nous aparells 
electrònics (televisió, informàtica, tele-
fonia, etc.) que se’ns han anat imposant 
durant els darrers anys. 

Hi ha alternatives viables

Un altre aspecte del consumisme és l’es-
til individualista de consumir. Jo vaig 
comprar fa 15 anys una trepadora mecà-
nica que he fet servir 6 o 7 vegades en 
tots aquests anys. M’hagués resultat més 
barat poder llogar-la a la ferreteria del 
barri o compartir-la amb la comunitat de 
veïns. Tenim les cases sobrecarregades 
d’aparells infrautilitzats, que també ens 
donen seguretat perquè reforcen la imat-
ge d’una llar-fortalesa autosuficient. Ens 
costa imaginar que podríem viure igual 
o millor compartint molts artefactes per-
què ens hem acostumat a una vida molt 
individualista. Llogar o compartir són al-

ternatives viables. Bicicletes municipals, 
car-sharing, tallers col·lectius de repara-
ció repartits pels barris: ja hi ha moltes 
experiències que marquen el camí. Ens 
hem d’acostumar que dels objectes allò 
que importa són els serveis que ens pro-
porcionen, i no ser-ne propietaris.

Un estil no consumista de viure re-
duiria la quantitat d’objectes, i per tant 

els impactes ambientals. Necessitaríem 
menys mineria, menys indústria metal-
lúrgica i de tot tipus, menys consum 
energètic, i això seria un benefici per 
al medi ambient. Reduiríem substan-
cialment la nostra petjada ecològica i 
afavoriríem la sostenibilitat ambiental 
sense haver de renunciar a gaires co-
moditats. ¿Es perdrien llocs de treball? 
No sols no és gens segur, sinó que hi ha 
motius per pensar que, al contrari, els 
llocs de treball augmentarien. Creixe-
ria el volum d’una economia de recupe-
ració, reparació i reciclatge (amb llocs 
de treball abundants i locals, no deslo-
calitzables), i d’energies netes i renova-
bles (que són les que generen més llocs 
de treball per kWh produït i no depenen 
necessàriament de la importació de ma-
tèries primeres ni de grans empreses 
productores).

El consumisme és l’altra cara del pro-
ductivisme, malalties d’un sistema irra-
cional que ens porta a destruir la bios-
fera atiant una carrera desenfrenada a 
fabricar-i-posseir més i més objectes. Ens 
cal un ordre social alternatiu amb valors 
morals i prioritats diferents, però també 
amb unes estructures productives no ba-
sades en l’afany de lucre, sinó en la satis-
facció de les necessitats humanes dintre 
del respecte a la sostenibilitat ambiental. 
Hauríem de començar a valorar de mane-
ra diferent l’empresari maurità dedicat a 
recuperar objectes. 

E

IgnASI R. REnOm
Les màquines i objectes que trobem al mercat no estan pensats per durar, ser reparats i reutilitzats

lEl consumisme és una 
filosofia de la vida que 
dóna prioritat a posseir 
mercaderies i que associa 
felicitat amb opulència 

lCal un ordre social alternatiu 
amb valors i prioritats 
diferents, però també amb 
estructures productives no 
basades en l’afany de lucre 
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Avançant en el cooperativisme agroecològic
ESthER vIvAS
activista social especialista en 
sobirania alimentària i membre del 
centre d’estudis sobre moviments 
socials de la upf

nfront d’un model de consum 
i producció agrícola capitalis-
ta que ens condueix a una crisi 

alimentària, climàtica, i del camp sense 
precedents, s’anteposen altres pràctiques 
des de baix i a l’esquerra en la producció 
agrícola, la distribució i el consum. Es 
tracta d’experiències que busquen esta-
blir una relació directa entre el productor 
i el consumidor, a partir d’unes relacions 
solidàries, de confiança, cooperatives, 
locals, plantejant alternatives viables al 
sistema actual.

El nombre d’aquestes iniciatives, ar-
reu del món, s’ha multiplicat de mane-
ra exponencial en els últims temps. En 
molts països d’Amèrica Llatina, Europa, 
Àsia, Amèrica del Nord... trobem cada 
vegada més iniciatives que posen en 
contacte cooperatives de productors amb 
grups de consumidors, que organitzen 
models alternatius de distribució d’ali-
ments, que aposten per “un altre con-
sum”, que estableixen relacions directes 
i solidàries entre el camp i la ciutat o que 
reconverteixen terrenys abandonats a les 
grans urbs en horts urbans per a l’auto-
consum i/o la distribució local.

Als països del Sud, l’enfonsament del 
camp al llarg de les últimes dècades com 
a resultat de les polítiques neoliberals, 
va intensificar la migració camp-ciutat, 
provocant un procés de “descamperolit-
zació”. En les últimes dècades aquesta 
dinàmica, en molts països, no va prendre 
la forma d’un procés clàssic, on els ex-
camperols anaven a les ciutats a treba-
llar en fàbriques en el marc d’un procés 
d’industrialització, sinó que es va produir 
una urbanització desconnectada de la in-
dustrialització, on els excamperols empe-
sos a les ciutats van passar a engrossir 
les seves perifèries vivint molts de l’eco-
nomia informal i configurant un “proleta-
riat informal”. Al Brasil, per exemple, es 
va passar del 31% de la població vivint en 
les grans ciutats el 1940 al 81% en l’actu-
alitat. Aquests processos s’explicarien la 
creació de nous mecanismes de producció 
i distribució de menjar a les metròpolis 
del Sud global davant l’abandonament 
del camp.

Producció a petita escala

Davant la crisi del model agroalimentari 
actual, diversos estudis demostren com 
la producció camperola a petita escala és 
altament productiva i capaç d’alimentar 
la població mundial. La investigació duta 
a terme per la Universitat de Michigan el 
2007, que comparava la producció agríco-
la convencional amb la agroecològica, ho 
deixava ben clar. Les seves conclusions 
apuntaven, fins i tot les estimacions més 
conservadores, que l’agricultura orgànica 
podia proveir d’almenys tant menjar de 
mitjana com el que es produeix en l’ac-
tualitat, encara que els seus investiga-
dors consideraven, com a estimació més 
realista, que l’agricultura ecològica podia 
augmentar la producció global de menjar 
fins a un 50%.

D’aquesta manera sorgeixen expe-
riències que demostren que és possible 
una altra manera de treballar la terra, 
produir aliments i comercialitzar-los. Ca-
dascun d’aquests models s’adapta a les 
necessitats dels seus membres i al seu 
entorn. Les iniciatives que existeixen al 
Brasil, per exemple, disten d’altres que 
es porten a terme a França i aquestes a 
la vegada de les que s’impulsen als Estats 
Units. Però malgrat aquestes diferències 
hi ha un denominador comú: solidaritat 
productor-consumidor, cooperativisme i 
autoorganització.

Al Brasil hi ha actualment 22.000 Em-
prendiments Econòmics Solidaris que in-

corporen les persones excloses del mercat 
de treball, un 48% dels quals es troben en 
l’àmbit rural i estan formats per associ-
acions de petits productors. Actualment, 
aquests ocupen més d’un milió set-centes 
mil persones en el marc del moviment 
de l’economia solidària, inserint-se, una 
part, en el conjunt de les alternatives a 
l’actual model de producció, distribució, 
comerç i consum.

A Cuba, els horts urbans agroeco-
lògics són una de les experiències de 
producció agrícola més reeixides. Un 
model que es va posar en marxa com a 
resposta a la crisi agrícola que vivia l’illa 
en els 90 després de l’enfonsament de la 
URSS, quan aquesta havia d’importar el 
50% dels aliments necessaris per al seu 
consum com a conseqüència d’un mo-
del agrícola que havia convertit el país 
en exportador de mercaderies de luxe i 
importador d’aliments per als seus ha-
bitants. El pla de xoc de principis dels 
90, consistent en invertir en agricultura 
urbana (plantant a la ciutat, a part del 
camp, i reduint l’ús del transport, la re-
frigeració i altres recursos), va tenir més 
èxit del previst. A finals dels 90, hi ha-
via, a l’Havana, més de vuit mil granges 
i horts urbans on treballaven unes tren-
ta mil persones. Un model que es va mul-
tiplicar per tota l’illa amb una producció 
en augment del 250% al 350%.

A França s’han desenvolupat xarxes 

de solidaritat entre productors i consu-
midors a través de les AMAP (Associa-
tion pour le Maintien de l’Agriculture 
Paysanne). Una experiència que parteix 
d’un “contracte solidari” entre un grup de 
consumidors i un pagès local agroecolò-
gic, en base al qual els primers paguen 
per avançat el total del seu consum per 
un període determinat i el camperol els 
proveeix setmanalment dels productes 
de la seva horta. Des de la creació de la 
primera AMAP, el 2001, aquestes s’han 
multiplicat per tot el país arribant a su-
mar 750 AMAP, que subministren a unes 
trenta mil famílies.

En altres països d’Europa, experiènci-
es com les de les AMAP es remunten als 
anys 60, quan a Alemanya, Àustria o Su-
ïssa es van començar a desenvolupar ini-
ciatives similars com a resposta a la crei-
xent industrialització de l’agricultura. A 
Gran Bretanya, aquestes iniciatives van 
començar a funcionar en els anys 90 amb 
el nom de CSA (Community-Supported 
Agriculture) o Vegetable box scheme i a 
principis del 2007 hi havia unes 600 ini-
ciatives d’aquest tipus. 

A l’Estat espanyol, els primers grups 
de consum van sorgir a finals dels 80 i 
principis dels 90, però no va ser fins a 
mitjans dels anys 2000 que aquests van 
tenir un creixement important. En xi-
fres totals, es tracta d’experiències que 
sumen un nombre reduït de persones, 
però la seva tendència va en augment, 
mostrant una creixent preocupació per 
l’actual model agroalimentari i la volun-
tat de dur a terme un consum que sigui 
solidari amb el camp, amb criteris socials 
i mediambientals.

Diversitat de models

Malgrat compartir uns criteris comuns 
hi ha una gran varietat de models orga-
nitzatius, de relació amb el camperol, de 
format de compra, etc. Alguns integren 
en el seu si consumidors i productors i 
altres només estan formats per consumi-
dors. Hi ha alguns models on el consu-
midor pot escollir aquells productes de 
temporada que desitgi i altres que per-
ceben cada setmana una cistella tancada 
amb fruites i verdures de l’horta. La ma-
jor part d’experiències funcionen a partir 
del treball voluntari dels seus membres, 
encara que hi ha algunes iniciatives 

professionalitzades que inclouen també 
venda a la botiga.

La multiplicació d’aquestes experièn-
cies planteja una sèrie d’oportunitats per 
desenvolupar un altre model de consum 
des d’allò local, recuperant el nostre dret 
a decidir sobre com, quan i qui produeix 
allò que mengem. El gran repte és com 
arribar a més gent, fer aquestes experi-
ències viables, mantenir uns principis de 
ruptura amb l’actual model agroindustri-
al, seguir vinculades a una producció i a 
un consum local i rebutjar els intents de 
cooptació i el màrqueting verd.

Les cooperatives i els grups de consum 
han d’aliar-se amb altres actors socials 
(camperols, treballadors, dones, ecologis-
tes, ramaders, pescadors...) per canviar 
aquest model agroalimentari, però alho-
ra han d’anar més enllà i participar en es-
pais amplis d’acció i debat per aconseguir 
un canvi global de paradigma. Aquestes 
iniciatives no han de quedar-se només 
en el discurs de l’alternativa concreta, a 
petita escala, sinó inserir dins d’una es-
tratègia general de transformació social. 

La lògica capitalista que impera en 
l’actual model agrícola i alimentari és la 
mateixa que afecta altres àmbits de les 
nostres vides. Canviar aquest sistema 
agroalimentari implica un canvi radical 
de paradigma i la crisi múltiple del capi-
talisme en què estem immersos ho posa 
clarament de manifest.

Article publicat al llibre Democracia 
económica, coordinat per Antoni Comín i 
Luca Gervasoni. (Icaria editorial, 2011).

lDiversos estudis demostren 
com la producció camperola 
a petita escala és altament 
productiva i capaç d’alimentar 
la població mundial

mAnEl SAlA “ullS”
El projecte de Can Masdeu és pioner a la nostra ciutat en activitat agroecològica i cooperativista

E

lLes cooperatives de consum 
han d’aliar-se amb altres 
actors socials per incidir 
en el canvi de model 
agroalimentari

Si vols el teu 
anunci a la revista

CARRER
Truca’ns al 
93 412 76 00 
o escriu un mail a 
carrer@favb.cat
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Cooperativas de consumo 
responsable en Barcelona

víCtOR AmIR
membre de la cooperativa userda 9

unque no lo creas, vives en una 
ciudad muy viva, donde a día 
de hoy puedes inventar, crear, 

hacer cualquier actividad o encontrar 
cualquier cosa que quieras. Por supues-
to, una de ellas es formar parte de una 
cooperativa, asociación o agrupación de 
consumo responsable. Te puedo asegu-
rar que tienes una al lado de tu casa y 
aún no lo sabes. 

Actualmente, por parte de la admi-
nistración catalana no se ha elaborado 
ninguna guía de cuáles y cuántas coope-
rativas, asociaciones, y agrupaciones de 

consumo responsable ecológicas existen 
en Barcelona. Sin embargo, en este ar-
tículo podrás encontrar uno de los ma-
yores listados de Barcelona, gracias a la 
base de datos de Ecoconsum. 

¿Qué son las cooperativas?

Las cooperativas, asociaciones y agru-
paciones de consumo responsable y 
ecológico las forman un conjunto de 
personas con diversas inquietudes que 
deciden asociarse y disponer de un local 
donde poder desarrollar esas inquietu-
des. Una de ellas es comprar productos 
(frutas, hortalizas, carne, huevos, ela-
borados, etc.) de calidad, ya sea ecoló-
gicos, de comercio justo, responsable 
y/o sostenible con los ecosistemas am-
bientales. Otra inquietud es conseguir y 
mantener unas relaciones entre las per-
sonas basadas en la solidaridad, servir 

de apoyo a las diferentes organizaciones 
locales, y también ser una herramienta 
de transformación social.

Para el ciudadano, pertenecer a una 
cooperativa, asociación o agrupación le 
supone un cambio muy enriquecedor 
en la forma de pensar, de vivir y en su 
salud. Ya que consume alimentos de 
mejor calidad, menos medicamentos 
farmacéuticos, y más remedios natura-
les o tradicionales. Además desde una 
cooperativa, asociación y agrupación se 
ayuda a mejorar el medio ambiente (a 
nivel agrícola, ganadero, de paisaje y de 
seres vivos que viven en la Tierra), se 
paga un precio justo por los alimentos, 
y multitud de más cosas que benefician 
a uno mismo, a la propia familia, ami-
gos, conocidos y desconocidos indirecta-
mente. Y finalmente, también se ayuda 
a conservar mejor el planeta y a cons-
truir una mejor vida para las futuras 
generaciones.

¿Cómo funcionan?

Cada una trabaja de manera diferente, 
sin embargo todos tienen un mismo pa-
trón: establecen unos estatutos o normas 
de funcionamiento, sus miembros colabo-
ran de manera activa en la organización, 
forman parte de las diferentes comisiones 
de trabajo (comisión de contabilidad, re-
laciones externas, compras, infraestruc-
tura, etc.), se organizan las asambleas 
periódicas, y se consumen los productos 
que llegan a la cooperativa. En algunas 
cooperativas, asociaciones o agrupacio-
nes se establecen otros requisitos, tales 
como un consumo mínimo, un número 
mínimo de pedidos y de asistencias a las 
asambleas, etc.

No se recurre a intermediarios, sino 
que se compra directamente del campo. 
Y si son productos elaborados, se bus-
ca directamente al proveedor, que se 
intenta que sea preferentemente del 
entorno. Se contacta con el productor o 
proveedor, y se le propone una visita a 
su finca o empresa para que la mues-

tre tal y como es por dentro. Una vez 
visitada se consensúa una decisión en la 
asamblea.

A la hora de solicitar los alimentos, 
siempre se hace a semana vista, y en 
una comanda (documento donde se so-
licitan los productos que se desean con-
sumir, ya sea en kilogramos de peso o 
por manojo) que puede ser cumplimen-
tada por internet, en una pizarra o en 
un papel que se encuentra en el local. 
En algunas cooperativas, asociaciones y 
agrupaciones se emplea lo que se cono-
ce como “cesta de fruta” y “verdura ce-
rrada”, que consiste en que el productor 
lleva unas cantidades iguales en peso y 
variedades de temporada de producto a 

todos los miembros de la cooperativa, 
asociación y agrupación. Una vez recibi-
dos los alimentos, se recogen y se reali-
za una nueva comanda para la semana 
siguiente.

Los miembros de las cooperativas, aso-
ciaciones y agrupaciones se agrupan de 
diferentes maneras, ya sea por familias, 
personas individuales o colectivas, perso-
nas del mismo o diferente sexo, etc, etc. 

¿Se coordinan todas las 
cooperativas?

Todas no, pero sí muchísimas. Y cada 
vez más. Un claro ejemplo de coordina-
ción es Ecoconsum, una de las entidades 
no gubernamentales que agrupa al ma-
yor número cooperativas, asociaciones y 
agrupaciones de consumo responsable y 
ecológico de Cataluña. 

Gracias a la coordinación de las mis-

mas se hacen pedidos conjuntamente. 
Así se pueden conseguir productos que 
si cada cooperativa, asociación o agru-
pación pidiera individualmente, sería 
imposible que el proveedor se los sumi-
nistrase. Otra ventaja es el poder nego-
ciar unos mejores precios de adquisición 
de los productos, como por ejemplo  en el 
caso del aceite y el arroz. También estar 
coordinados ayuda a ejercer como grupo 
de presión ante la administración pú-
blica a la hora de decidir normas, tomar 
decisiones o acuerdos, colaborar entre sí, 
etc. Otras ventajas de coordinarse son 
controlar mejor las calidades y los oríge-
nes de los productos, intercambiarse in-
formación a nivel de funcionamiento, de 
experiencias, de productos y proveedores, 
de costes, etc.

A

jOAn mOREjón
Muchas de las cooperativas promueven y practican el comercio justo

lCada cooperativa trabaja de 
manera diferente, pero todas 
tienen un mismo patrón: sus 
asociados participan en ella 
de manera activa

CIutAt vEllA
3 Xarxa de Consum Solidari (XCS) 
Pl. Sant Agustí Vell, 15. 93 268 22 02 
ciutatvella@xarxaconsum.org
3 Tota Cuca Viu. totacucaviu@gmail.com

L’EixAmpLE
3 I Un Rave. Passatge Conradí, 3 
iunrave@moviments.net
3 Pixapins. Espai d’Entitats de Fort 
Pienc, Alí Bei, 94-96 
gcpixapins@gmail.com
3 El Guaret. Padilla, 210
cooperativa.elguaret@gmail.com

SAntS-montjuïC
3 Germinal Poble Sec. Radas, 27 (Local 
de “Las mujeres cuentan”)
3 El Carretó. Ateneu Rebel, Font 
Honrada, 32-34. info@elcarreto.org
3 Germinal. Rossend Arús, 74 
germinalsants@gmail.com
3 Panxacontents. carles@moviments.net

SARRià-SAnt-GERvASi
3 Germinal de Sarrià. Pedró de la Creu, 
28. germinalsarria@gmail.com
3 Germinal de Sarrià. Clos de Sant 
Francesc, 3-5
3 Germinal. Sant Hermenegild, 18, 
botiga 2. germinalfarro@gmail.com

gRàCIA
3 La Tòfona. ironiarecs@hotmail.com
3 La Senalla
info@lasenalla.org
3 L’Aixada. Argentona, 11. 93 246 24 47 
3 Verduretes
http://verduretes.laquimera.org
3 Verdures Roges. Ateneu Rosa de Foc, 
Robí, 5. verdures.roges@gmail.com

HoRtA GuinARdó
3 Ecorocaguinarda
ecorocaguinarda@moviments.net
3 Can Baró. quimmartin@gmail.com

nou BARRiS
3 Userda9. Formentera, 59, baixos. 
userda9@latinmail.com
3 Can Masdeu
canmasdeu@moviments.net

SAnt AndREu
3 El Rec de Sant Andreu. rec.
informacio@gmail.com
3 El Borró
cooperativa_elborro@hotmail.com

SAnt mARtí
3 Cydonia. Bosch i Labrús, 16
cydonia@cydoniabcn.org
3 Mespilus. Camí Antic de València, 95
3 Estevia. Carrer Ferrocarril
3 La Unió. Marià Aguiló, 35
3 La Verdneda. Fluvià, 204
600 28 31 17 - caparroslara@yahoo.es
3 Clot. coopeclot@gmail.com

Actividad 
en todos los 

distritos

lEcoconsum agrupa el mayor 
número de cooperativas, 
asociaciones y agrupaciones 
de consumo responsable y 
ecológico en Cataluña



CARRER120 octubre 2011 DOSSIER 21

Consumir menys, viure millor
RubEn SuRIñACh
membre del cric (centre d’investigació 
i informació en cosum)

i intentem fer l’exercici de seguir 
les conseqüències que tenen els 
nostres actes i la nostra manera 

de viure des que ens llevem fins que ens 
n’anem a dormir segurament ens troba-
rem amb realitats que la nostra ètica ciu-
tadana no toleraria. Així, darrere del got 
de llet de cada dematí s’hi pot estar ama-
gant l’empobriment del nostre entorn ru-
ral i les importacions de primeres matè-
ries modificades genèticament; o darrere 

de l’electrodomèstic que comprem sense 
ni tan sols intentar reparar el vell també 
hi podríem trobar abocaments descon-
trolats de residus electrònics, o guerres 
llunyanes pel control de determinats mi-
nerals; o darrere d’una compra de roba 

impulsiva ens podríem trobar a nosal-
tres mateixos tancats en els estereotips i 
models de moda que ens diuen que com-
prant més seràs més feliç...

Evidentment, sotmetre’s un mateix a 
un acte d’anàlisi permanent com aquest 

pot resultar força complicat i ens pot 
portar molts mals de cap, potser massa: 
tampoc no es tracta d’això. Però sí que 
ens pot servir per prendre consciència 
que amb els nostres actes quotidians, 
amb el nostre estil de vida, estem repro-

duint unes realitats ambientals, socials, 
econòmiques i culturals determinades. 
Per tant, en els nostres hàbits hi podem 
trobar un espai per poder transformar la 
societat i a nosaltres mateixos en la di-
recció que volem.

No volem sentir-nos culpables o víc-
times de la societat de consum, i encara 
menys fer-ho sentir als altres. Es trac-
ta més aviat de treure-li pes al consum 
a les nostres vides, prendre les regnes 
de les nostres decisions i a través d’un 
consum conscient i transformador exer-
cir també com ciutadans en els nostres 
hàbits diaris.

Perquè la informació moltes vegades 
no és accessible, perquè és difícil plante-
jar-se cada cosa que fas, perquè moltes 
vegades estem immersos en rutines difí-
cils de trencar, us donem alguns consells 
perquè el camí sigui més fàcil.

S

4. Contribueixo a l’ús de materials 
poc reciclables o verges quan…

3 Compro objectes fets de diferents ti-
pus de plàstics o diferents materials.
3 Compro productes de plàstic en ge-
neral, especialment els de PVC (jogui-
nes, cables elèctrics, canonades, fines-
tres i portes) o porexpan (safates per a 
aliments, material per embalar).
3 Escullo aliments amb envàs d’alu-
mini (llaunes de begudes, bosses 
d’aperitius...)
3 Faig servir paper o cartó verge.

Com puc reduir la meva 
contribució en aquesta 
problemàtica?

3 En els envasos descartar el tetrabric, 
el porexpan i el plàstic i buscar el vidre 
i el paper, que es reciclen fàcilment.
3 Comprar objectes d’un sol material, 
o que les parts de diferents materials 
es puguin separar fàcilment.
3 Materials fàcilment reciclables: paper, 
vidre, cel·lofana, matèria orgànica, cotó... 
(El plàstic més reciclable és el PET).
3 Consumir reciclat: material de pape-
reria, tòners, cartutxos de tinta per a 
impressores i faxos, vidre, fusta recicla-
da (conglomerat), biodièsel per al cotxe...
3 Fer servir peces de vestir i de decora-
ció fetes amb materials reciclats.
3 Separar la brossa perquè els dife-
rents materials es puguin reciclar.

om veieu, hi ha camí per fer, i 
això és només una mostra... en 
qualsevol cas sempre serà més 

enriquidor si ens guiem per la curio-
sitat i no deixem que ens aixafi el pes 
de la responsabilitat, perquè hem de 
ser molt conscients que vivim en un 
món que, malauradament, camina en 
la direcció oposada. Per tant, tinguem 
present que com a individus podem 
generar canvis al nostre voltant però 
tampoc pequem de magnificar el poder 
de l’acció individual: el consum consci-
ent i transformador és un canvi neces-
sari, però no suficient.

Per entendre’ns: difícilment acon-
seguirem reduir les emissions de CO2 
només a través de la suma de molts 
individus comprant productes locals; 
sempre serà necessària l’organització 
col·lectiva, tant per facilitar la creació 
d’alternatives de producció com per in-
cidir políticament per generar canvis 
estructurals en els espais que regulen 
els nostres hàbits diaris. Com en tan-
tes altres coses, quan pensem en el que 
podem fer cadascú de nosaltres ens 
movem entre un “ni tant ni tan poc”, 
però està clar que si ens ha picat el cuc 
del consum conscient i transformador, 
el canvi (ni que sigui en un mateix) és 
imparable.

Per poder accedir a més informació, 
tant pràctica com de reflexió, et reco-
manem que naveguis per la nostra web: 
www.opcions.org.

Alguns consells pràctics per reduir l’impacte ambiental
1. Consumeixo més del que 
caldria per satisfer les mateixes 
necessitats o desitjos quan…

3 Faig servir productes d’usar i llençar.
3 Compro productes que no es podran 
reparar, que no tindran peces de re-
canvi, que són de poca qualitat...
3 Llenço un objecte sense intentar re-
parar-lo.
3 Compro coses que puc fer jo mateix: 
molts jocs de taula, menjar preparat, 
refrescos...
3 Compro sense saber exactament per 
a què vull allò que estic comprant.
Menjo en establiments on el servei és 
d’usar i llençar.
3 Accepto “objectes-regal” o propagan-
da que no necessito.

Com puc reduir la meva 
contribució en aquesta 
problemàtica?

3 Triar materials durables i valents. 
3 Preguntar-nos si hi ha recanvis i per 
quant de temps, i si el període de ga-
rantia és raonable.
3 Prioritzar la compra a professionals, 
que generalment ofereixen millor qua-
litat, donen servei postvenda, ens po-
den aconsellar quina és la millor opció 
per a les nostres necessitats i com po-
dem allargar la vida del producte.
3 Fer servir el meu got en màquines 
de cafè i fonts d’aigua o el meu servei 
per al menjar per emportar.
3 Tenir cura dels objectes perquè no es 
facin malbé en poc temps.
3 Podem arreglar molts objectes no-
saltres mateixos o portar-los a pro-
fessionals que es dediquen a reparar 
coses: mitjons, ganivets, cremalleres, 
sabates, telèfons, rellotges, joguines, 
roba...
3 Llogar o demanar prestats els ob-
jectes que faré servir poques vegades 
o durant un temps curt: la vaixella per 
a una festa, un vestit de mudar, un 
cotxe, eines que uso ocasionalment, lli-
bres, guies turístiques, sacs de dormir 
i tendes...
3 Buscar el producte en canals de se-
gona mà o d’intercanvi.

2. Incremento innecessàriament 
la quantitat d’envasos i 
embalatges que faig servir 
quan…

3 Faig servir bosses noves en anar a 
comprar, o envasos i contenidors que 
no faré servir. El fet que en un envàs 
s’indiqui que és reciclable o biodegra-
dable no vol dir que s’acabi reciclant o 
que es biodegradi en un temps raona-
blement curt.

Com puc reduir la meva 
contribució en aquesta 
problemàtica?

3 Anar a comprar amb carretó, cabàs... 
3 Per costum, portar una o més bosses 
plegades per a la compra, preferible-
ment de roba o material compostable 
(com el Mater-Bi).
3 En un autoservei de verdura i fruita 
podem posar tots els productes en una 
sola bossa.
3 Triar productes en envasos retorna-
bles o els més grans possible.
3 Comprar a granel: fruita, verdura, 
embotits, olives, llegums cuits, fruita 
seca, galetes, brioixeria, vi, bombons i 
dolços, cereals, material de papereria 
i ferreteria.
3 Emportar-me recipients de casa en 
anar a comprar a granel o a buscar 
menjar per emportar: carmanyoles, 
oueres, ampolles per al vi.

3. Incremento innecessàriament 
la demanda de transport quan…

3 Faig servir el cotxe per anar a com-
prar.
3 Compro productes que vénen de 
lluny.

Com puc reduir la meva 
contribució en aquesta 
problemàtica?

3 Demanar al botiguer la procedèn-
cia dels productes i escollir els més 
propers.
3 Si compro a la vora de casa o de la 
feina segurament podré anar-hi a peu.
3 Si m’he de desplaçar ho puc fer en 
transport públic o en bici.

C

AnnA CARlOtA
Amb els nostres hàbits hi podem trobar un espai per transformar la societat

lAmb els nostres actes 
quotidians i el nostre estil 
de vida estem reproduint 
realitats ambientals, 
socials i econòmiques

lPodem prendre les regnes de 
les nostres decisions a través 
d’un consum responsable 
exercint com a ciutadans 
també en els hàbits diaris

jOAn mOREjón
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De l’agricultor al veïnat, 
productes per contacte directe

Userda 9, cooperativisme 
ecològic a Nou Barris

mARC vIllORO

n Gerard és agricultor i fa anys 
que s’hi dedica, però des de fa 
només un que disposa -junta-

ment amb el seu soci- d’un terreny propi 
de cultiu ecològic al Maresme. És una 
extensió de quatre hectàrees, amb feixes 
diferents d’entre 200 i 3.000 m2, on s’hi 
conreen fins a 40 tipus d’hortalisses (en-
ciam, tomàquet, patata, bleda, carbas-
só...) amb les seves corresponents varie-
tats en funció de la llavor que es cultiva. 
A banda d’hortalisses, en Gerard i el seu 
soci treballen amb fruita de pagesos de 
Lleida que els hi proporcionen i la dis-
tribueixen.

Un element a tenir present és el pro-
ducte de temporada. Segons en Gerard, 
“sempre hem de tenir en compte la tem-
poralitat de tot. És important menjar de 
temporada perquè menges local, produc-
te de prop. En aquest sentit, promocio-
nem el producte local i de temporada”. 
La relació que s’estableix amb el consu-
midor és directa, sense intermediaris. 
En el seu cas, treballen amb uns quatre 
o cinc grups de consum -entre 30 i 40 fa-
mílies- de Barcelona, l’Hospitalet i el Ma-
resme. “És una relació directa amb gent 
conscienciada, gent oberta que ve a veure 
el camp”, apunta en Gerard.

Pel que fa a les plagues, la idea és 
anteposar la prevenció al tractament 
amb l’aplicació del que es coneix com 
associació de cultius. Com explica en 
Gerard, “fem combinacions clàssiques 
de productes que es protegeixen entre 

sí, plantem deixant espai entre pro-
ductes... Sempre perdem collites amb 
les plagues, i fem una gestió del camp 
de forma natural i per això mantenim 
marges salvatges, que es mantingui la 
biodiversitat, i facilitar així el creixe-
ment. Quan hi ha una plaga, l’observem 
i si escampa la tractem amb productes 
naturals permesos en l’agricultura eco-
lògica”. A diferència de l’agricultura 
convencional, en què els adobs són a 
base de petroli, en l’ecològica són d’ori-

gen vegetal i animal com ara els fems o 
extractes vegetals.

Sobre la dedicació que requereix la fei-
na al camp, en Gerard comenta que “t’ha 
d’agradar molt, has de viure l’agricultura 
sobretot si el camp és teu. Has de pensar 
molt més les coses, planificar-ho tot, i has 
de ser bastant resistent al fracàs perquè 
hi ha cultius que fracassen malgrat ha-
ver fet la feina i això a ningú no li agra-
da. Sempre pot passar alguna cosa i ens 
protegim d’això amb molta varietat”. En 

aquest primer any d’activitat, han hagut 
d’adquirir maquinària diversa com ara 
un tractor, un motocultor o generadors, 
una inversió important que no permet 
valorar a aquestes alçades la rendibilitat 
de la feina. “En aquest primer any hem 
tingut moltes despeses en maquinària i 
hem fet una inversió important, i saber 
ara si un cultiu és rendible, si la nostra 
feina és rendible, és molt difícil de cal-
cular. Hem apostat per un model molt 

estable a nivell econòmic com és el de 
la venda directa amb grups de consum, 
i sabem que aquest model pot funcionar 
perfectament”, explica en Gerard.

Pel que fa al consum de productes 
ecològics i a la incidència que té aques-
ta qüestió en la gent, en Gerard creu que 
“la crisi ha fet a la gent reflexionar sobre 
les coses realment importants, i ara veus 
moltes AMPAS d’escoles que aposten per 
un menjador escolar ecològic, veus famí-
lies que estan disposades a gastar diners 
en menjar bé i cuidar-se. Jo veig un crei-
xement exponencial de gent consciencia-
da, almenys a Barcelona, i parlo del nos-
tre àmbit, que és molt limitat”.

mARC vIllORO

es de l’any 2000, la cooperativa 
Userda 9 treballa a Nou Barris 
en l’àmbit del consum ecològic. 

Aleshores es reunien amics del barri 
que participaven en altres activitats i 
van coincidir que la qüestió del menjar 
era força interessant. Malgrat que fa 
més de deu anys que va iniciar la seva 
activitat, Userda 9 no es va constituir 
com a cooperativa de forma legal fins al 
2010. Com explica Beatriz Cuadrillero, 
membre d’Userda 9, “comencem el 2000 
perquè volem gestionar el nostre menjar, 
assegurar-nos que el que consumim sigui 
ecològic i amb uns criteris determinats. 
El 2010 ens vam constituir en coopera-

tiva de forma legal -al registre de coope-
ratives- després de tenir un debat inte-
ressant, i vam iniciar també el procés de 
informatització de les comandes”.

Userda 9, que des del principi té el seu 
local al carrer Formentera, és una orga-
nització assembleària integrada per 28 
nuclis que funciona en base a l’autogestió 
i el voluntariat. A les assemblees, que te-
nen lloc un cop al mes, s’estableixen els 
criteris per l’adquisició dels productes i 

tots aquells aspectes referits al funciona-
ment de la cooperativa. Així, els dimecres 
hi ha un primer torn (de 17 a 19h) que re-
parteix les comandes i un segon (de 19 a 
21h) que està de recolzament per a qual-
sevol incidència que pugui sorgir. Segons 
Cuadrillero, “tothom -els socis- té unes 
obligacions que són consumir dos cops al 
mes, participar en els torns de comandes, 
en la neteja, assistir a les assemblees, 
així com participar en alguna comissió, 
ja sigui la de compres, administració o de 
relacions externes”.

Els nuclis els integren persones que 

no pertanyen necessàriament a un nucli 
familiar, sinó de convivència, a qui els 
uneix la necessitat i el desig de consumir 
productes ecològics i de qualitat. La ma-
joria són de Nou Barris i el seu perfil és 
molt divers, tant per l’edat com pel nucli 
que conformen (parella, gent jove, gent 
amb nens, gent més gran que prové d’as-
sociacions de veïns, gent sola...).

Pel que fa als productes, hi ha fruita 
i verdura de cultiu ecològic i una diver-
sitat àmplia d’altres tipus (arròs, ma-
carrons...), així com de neteja. Entre els 
proveïdors amb què treballa Userda 9 hi 

ha Feixa Verda, Vegetàlia, Tascó, Mon 
Verd, Tot Herba i Comerç Just. “Tenim 
en compte que els proveïdors estiguin 
propers geogràficament, sobretot pel 
que fa a aliments frescos, per no gastar 
combustible i minimitzar així l’impacte 
ambiental. Donem prioritat a petits pro-
ductors, artesans, empreses cooperatives 
i empreses de producció ecològica que 
garanteixen condicions laborals dignes i 
també el pagament d’un preu just”, co-
menta Beatriz Cuadrillero.

La cooperativa Userda 9 participa 
en diferents actes per tal de donar a co-
nèixer la seva activitat i conscienciar la 
gent del que suposa el consum ecològic. 
Segons Rosor Poveda, membre d’Userda 
9, “participem a la Festa Major de Nou 
Barris, a la Cultura va de Festa, i al 
festival de sopes que organitza 9 Barris 
Acull, i on cada any nosaltres hi aportem 
una sopa. Expliquem a la gent què som, 
què volem fer i s’atura gent interessada, 
i veiem que ha anat creixent la consci-
enciació”. Per altra banda, de vegades 
membres de la cooperativa han dut a ter-
me xerrades a les escoles. Com apunta 
Cuadrillero, “quan ens ho han demanat, 
hem fet aquestes xerrades. No fem cam-
panyes actives de sensibilització perquè 
no tenim capacitat, però com que tenim 
contacte amb molta gent del barri de ve-
gades hem participat a les associacions 
de veïns, a Ràdio Bronka o al diari de la 
Festa Major de Prosperitat amb algun 
article”.

Userda 9 forma part de la coordina-
dora Ecoconsum, que agrupa les coope-
ratives relacionades amb el consum de 
productes ecològics.

E

l‘Es tracta d’una relació 
directa i sense intermediaris 
amb els grups de consum, 
gent conscienciada i oberta 
que ve a veure el camp’

DAnI CODInA
En Gilad conrea fins a 40 tipus d’hortalisses de temporada

D

DAnI CODInA
La cooperativa Userda 9 està integrada per 28 nuclis de convivència

l‘Tenim en compte que 
els proveïdors estiguin 
propers per reduir l’impacte 
ambiental i garantir 
condicions laborals dignes’
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De La Flor de Maig a Cydonia
mARC AnDREu

n banc de fusta, un litre de pe-
troli, un quinqué, un bocoi, un 
embut, sis gots de vidre, un joc 

de mesures de litre i una partida de vi co-
muna. Aquesta va ser la primera compra 
de la cooperativa de consum La Flor de 
Maig, fundada el 1890 al barri del Poble-
nou per 16 obrers amics, que van apor-
tar-hi un capital inicial de 25 pessetes ca-
dascú. Inicialment instal·lats de lloguer 
en un immoble del passatge Messeguer, 
el 1896 van estrenar seu en un edifici mo-
dernista construït per la pròpia coopera-
tiva al carrer Wad-Ras, 195 (avui Doctor 
Trueta). I el 1902 van enviar el seu soci 
fundador Jaume Anglès a Manchester 
com un dels tres representants catalans 
al Congrés de l’Aliança Cooperativa In-
ternacional.

Quatre dècades després de la seva fun-
dació, just abans de l’adveniment de la 
República, La Flor de Maig era la princi-
pal cooperativa de consum de Catalunya: 
tenia 1.560 socis (prop d’un terç de les 
4.800 famílies agrupades en el cooperati-
visme català el 1927), facturava un volum 
de vendes anual per valor de 2,7 milions 
de pessetes i disposava de set sucursals 
amb local propi en diferents barris de 
Barcelona: Poblenou, Clot, Camp de l’Ar-
pa, Sagrera, Can Tunis, Sarrià i Sants.

A més, des del 1908 comptava amb 
una finca rústica de 46 hectàrees com-
prada a Collserola -l’antiga Can Bramo-
na, al terme municipal de Cerdanyola, 
rebatejada com La Granja de La Flor 
de Maig- que subministrava productes 
propis (fruita, verdura, vinya, aviram, 
conills, porcs, vaques i cabres). I, alho-
ra, servia de lloc de trobada i esbarjo de 
tipus falansteri per als socis i la classe 
obrera barcelonina en general, que hi va 
organitzar des de colònies a celebracions 
multitudinàries com les Festes de l’Arbre 
i les Festes de la Cooperació.

Com arreu d’Europa, la crisi del 29 
va afectar La Flor de Maig. Així, quan el 
1931 el president Francesc Macià va visi-
tar les instal·lacions de La Granja, la co-
operativa ja havia entrat en crisi. No obs-
tant, fou l’esclat de la guerra civil el juliol 
de 1936 -que va obligar a suspendre les 
primeres colònies escolars autoritzades 
per la Generalitat a La Granja de La Flor 
de Maig- i el seu tràgic desenllaç qui la va 
sentenciar. Amb molts dels seus socis i di-
rectius morts, exiliats o marcats per rojos, 
el 1939 el sindicat únic falangista CNS es 
va apoderar de la cooperativa i la va dei-
xar esllanguir-se durant els anys 40 fins 
que formalment es va dissoldre el 1952.

Quan el 1978 l’Associació de Veïns del 
Poblenou, a partir d’una idea del perio-
dista Josep Maria Huertas, va recuperar 
la seu de La Flor de Maig com a l’Ate-
neu Popular que avui ha deixat com a 
llegat al barri unes concorregudes Festes 
de Maig, el cooperativisme de consum 
alimentari ja era història a Barcelona. 
També eren història els usos agrícoles i 
cooperatius de La Granja de Collserola. 
La historiadora Dolors Marín, que en va 
fer la història a La Flor de Maig: del co-
operativisme al servei als municipis, diu 
que el 1939 la finca es va vendre al Go-
vern Civil de Barcelona “a un preu infa-
mant d’un milió de pessetes” en una ope-
ració de “confiscació” de patrimoni obrer.

Improvisat sanatori antituberculós 
des dels anys 40, la finca de Cerdanyola 
va ser cedida el 1968 a la Diputació de 
Barcelona que, al seu torn, el 1971 va 
signar un conveni amb la Fundació Juan 
March per instal·lar-hi l’Institut Neuro-
biològic i d’Investigació Flor de Maig. El 
22 de setembre de 1975 Juan Antonio 
Samaranch va presidir la constitució del 
seu patronat davant personalitats com 
l’alcalde Joaquim Viola, el governador ci-
vil Rodolfo Martín Villa i el subsecretari 
del Ministeri d’Educació Federico Mayor 
Zaragoza. Als anys 80, la Diputació va re-

convertir l’Institut La Flor de Maig en un 
centre de formació i assessorament a edu-
cadors i treballadors en general, que l’any 
2000 es va ampliar a un gran complex de 
serveis a les administracions locals.

La història de La Flor de Maig serveix 
per il·lustrar que el cooperativisme de 

consum responsable i ecològic avui tan en 
boga a Barcelona no arrenca del no res. 
Per bé que és un anacronisme parlar d’eco-
logia al segle XIX, tampoc seria just obli-
dar que el cooperativisme ecològic és una 
experiència que neix a Catalunya a finals 
del segle XX però que té profundes arrels 

obreres que arrenquen, el 1844, dels 28 
teixidors de Rochdale que van establir un 
primer magatzem de venda de queviures 
en aquesta localitat d’Anglaterra.

El cooperativisme urbà de consum es 
va estendre per Barcelona a mitjan segle 
XIX. Va germinar a les mateixes societats 
obreres de resistència on s’entrelligaven 
les tradicions republicana, catalanista i 
federal amb el socialisme i l’anarcosindi-
calisme i, fins i tot, amb pràctiques higi-
enistes, excursionistes i naturistes que, 
en certa manera, es podrien qualificar 
d’ecologisme avant la lettre. A banda de 
La Flor de Maig, cooperatives emblemà-
tiques a Barcelona des dels anys 60 del 
segle XIX van tenir noms com El Porve-
nir Obrero, L’Artesana i La Familiar (al 
Poblenou), L’Antiga (Camp de l’Arpa), La 
Constància Martinenca, La Fraternitat 
(Barceloneta), L’Andreuenca, La Lleial-
tat (Gràcia) i La Vanguardia (Horta).

Estroncat per la guerra civil i el fran-
quisme, el cooperativisme de consum, 
etiquetat ara també com a responsable 
i ecològic, reneix lentament a Catalunya 
i Espanya a finals dels anys 70. A Bar-
celona, el 1992 es legalitza com a tal la 
primera cooperativa de consum ecològic i 
durant aquella dècada van sorgint grups 
i ens de coordinació a nivell català i es-
tatal. La microhistòria del Poblenou pot 
tornar a servir d’exemple per explicar la 
realitat actual.

Just un segle després que La Flor de 
Maig estrenés la seva seu, el 1996 un al-
tre grup de persones que volien fugir del 

sistema industrial de consum alimenta-
ri, van crear a Poblenou la cooperativa 
Cydonia. Amb 46 famílies sòcies, és una 
de les cooperatives ecològiques més an-
tigues de la ciutat i, a banda de formar 
part de la xarxa Ecoconsum, de la coo-
perativa de crèdit Coop 57 i de tramitar 
les seves finances a la banca ètica Trio-
dos, manté lligams socials o personals 
amb l’Associació de Veïns i Veïnes del 
Poblenou, la Coordinadora d’Entitats i 
l’Assemblea Social del Poblenou. A més, 
i a partir de la seva llista d’espera, Cydo-
nia ha donat suport a la creació de dues 
noves cooperatives al barri (Mespilus, el 
2006, i Estevia, el 2010) i manté també 
vincles amb un quart grup de consum 
ecològic del Poblenou, La Unió.

Aquesta última reprèn en certa mane-
ra, a una altra escala, l’esperit de La Flor 
de Maig en tenir la seva seu en l’edifici 
modernista dels Federals, avui la casa 
okupada La Teixidora, i mantenir una 
estreta relació amb una finca al Moianès, 
La Datzira, on els socis poden anar a fer 
de masovers de la família pagesa que els 
subministra productes. No obstant, qui 
millor ha recollit a Collserola el testimoni 
de La Flor de Maig pel que fa a activitat 
agrícola i cooperativista són uns altres 
okupes, els de Can Masdeu, que també 
produeixen aliments ecològics i tenen es-
treta relació, en aquest cas, amb el veïnat 
de Nou Barris i Horta-Guinardó.

Tots plegats són, potser, hereus 
d’aquells protagonistes de l’himne dels 
cooperativistes catalans que, amb lletra 
de l’advocat Joan Salas Anton i música 
del conegut compositor, liceista i director 
de l’Escola Municipal de Música de Bar-
celona Jaume Pahissa, deia així: “Somos 
heraldos del nuevo mundo, / donde los 
hombres no se odiarán; / pues para to-
dos habrá en los campos / óptimos frutos, 
miel, leche y pan”.

U

lEl cooperativisme es va 
estendre per Barcelona al 
segle XIX a les societats 
obreres on confluïen 
republicans, federalistes, 
socialistes i anarquistes

mARC AnDREu
Dinar de festa major que les quatre cooperatives ecològiques de Poblenou 
(Cydonia, Mespilus, Estevia i La Unió) van fer amb l’Assemblea Social del 
Poblenou a la plaça de Can Felipa el dissabte 10 de setembre

ARxIu munICIpAl DE CERDAnyOlA DEl vAllèS
Arribada d’omnibusos a la La Granja el 1925 i vista general de l’edifici, 
urbanitzat pels propis cooperativistes


