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Têndències

CRISTIT{A SEil
Barcelona

auna dècadaes po-
dien comptar amb
els dits de la mà i
avui superenllatg^-
ment el centenar a
Catalunya i tenen

llista d'espera- Són les cooperati-
ves de con3um, formades per
persones que s'agrupen en un
barri, en una ciutaÇ per orga-
nitzar la compra conjunta d'ali-
ments agroecològics i de pro-
ximitat, mantenint una relació
directa amb els productors i
defugint el circuit comercial i de
mitjancers. Però la definició va
més enllà. Darrere hi bategia,
amb rnil matisos i mil punts de
visia diferents, l'interès d'empè-

CREIXETIE]II

Actualment hi ha més
de cent cooperâtives
a Catalunya i
tenen llistes d'espera

PNIilCIP¡S

Confiança en el
productor, proxímitat,
cultiu agroecològÍc
i autogestió

nyer des de la pràctica personal
un canvi social, mediambiental i
de model de consum.

És dimecres, són les sis de la
tarda, i Josep Maria Royo, inves-
tigador de política internacio-
nal, aixeca la persiana del local
de L'Aixada, al barri de Gràcia.
És el dia que la cooperativa re-

comandes previstes per a cada
unitat familiar. Carxofes, raves,

fruita, oli, vi, pa, carn, peix...
Hi ha diferents factors que ex-

pliquen el creixement d'aquests
grups, diu Joaquim Sempere,
professor de Sociologia (Univer-
sitat de Barcelona). Hi ha un fac-
tor polític de recerca d'alternati-
ves -els moviments antiglobalit-
zació de principis de segle van
propiciar una sèrie de respos-
tes-, entre la gent d'esquerres i
de lecologisme coherent. Tam-
bé, prossegueix Sempere, hi ha
un ecologisme apolític i, així ma-
teix, gent que simplementbusca
salut en l'alimentació. "Aquestes
iniciatives no tenenun significa-
ció unívoca i tancada", diu.

Cada cooperativa té la seva
manera de funcionar -alguna té
botiga-, que sorgeix del debat in-
tern, agrupa sensibilitats de ma-
tís diferent i persones de totes
les edats. Però el fil conductor és
la sensibilització mediambien-
tal, la recerca d'un model econò-
mic que eviti els mitjancers, la
proximitat i la confiança perso-
nal, la defensa de la biodiversi-
ta! I'intent d'obrir camins dife-
rents als de la indústria agro-
alimentària.

L'Aixada s'organitz4 com la
majoria de les cooperatives, en
diverses comissions, i és la de
consum la que proposa els pro-
veïdors a qui es pot recórrer, i
que no cal que tingui el segell ofi-
cial ecològic, ja que es considera
que els seus requisits són molt di-
fícils de complir per als petits
productors. Els socis organitzen
una sortida per conèixer-lo, veu-
re com i on treball4 establir una
confiança mútua i els preus. En
el cas d'un alne tipus de produc-
tes þer exemple, cafè o lactis)

sempre es prioritza aquelles em-
preses que actuen amb sensibili-
tat social.

Gràcies a un programa infor-
màtic de dissenypropi, els mem-
bres d'aquesta cooperativa -són
quaranta unitats familiars- en-
vien una setnana abans la sol'li-
citud de compr4 i el torn d'en-
carregats la fa arribar al seu
equip de proveïdors, normal-
ment de l'àrea periurbana de
Barcelon4 que són els que porta-
ran el material. Es una forma di-
ferent de comprar, més lenta i

més cara que en un supermercat
convencional. La dedicació és
normalment de fres o quate ho-
res aI mes, al marge de les reu-
nions de presa de decisions, on
els debats són intensos.

Aquesta tendència, que res-
pon a una inquietud social, aju-
da a consolidar un mercat per
als productors agroecològics, enr
cara que s'està parlant de tendèn-
cies creixents però no majoritàri-
es. Des de la Conselleria dAgri-
cultura, Domènec Vila explica
que aquest mercat de circuit

curt, d'interès del consumidor
per conèixer el que menja i qui
el conrea, vinculattambé als res-
taurants km 0 i a les botigues
ecològiques, està en auge però
encara no arriba ni al ro% del
global.

El director general d'Alimen-
tació, Qualitat i Indústries AIi-
mentàrries anuncia que per do-
nar una empenta al sector i per
facilita¡ la seva connexió amb
els consumidors preparen un de-
cret que "localttzarà, identifica-
rà i vetllaril' aquests agricqltors

lloues maneres de consumir

Sense mitjancen. Membres de la cooperativa L'Aixada reparteixen els productes que han rebut dels seus proveïdors

úßpffennous hàbíts

Re el'lió dcistel
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Les cooperatives de constrm
enl'ultima dècadoi

lògíc es multipliquen
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UTI GIMNI DE
PNODUCTES CIDI
coP tÉs Àmpr¡l
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H¡gene penroncr
Algunes cooperatives
tenen sabons, tot i que
el preu és molt més alt
que al súper

TEIrDÈrC¡¡S

n Jât[
Es pot trobar fins i tot paper de
vàter ecològic, però altra vegada
el preu es dispara

i ramaders de producció petita i
locaI.

A partir de les set del vespre,
els socis -que paguen 2o euros al
mes per mantenir el local- co-
mencen a arribar a L'Aixada i
col.loquen als carros els aliments
que els seus comp¿urys els han se-
parat. Aquesta cooperativa gra-
cienca va néixer com a clonació
d'una altra d'aquest barri, ja que
aquest és el sistema de fun-
cionament: es forma una llista
d'espera i quan hi ha prou peróo-
nes es crea la nova, que aprèn de
la primera i comença caminar
amb els seus contactes. Després
dibuixa el seu rumb.

Els socis van decidir fa poc in-
cloure entre els productes el
peix i van visitar uns pescadors
del Maresme que segueixen el
mètode de captura selectiva i no
d'arrossegament. Ells pescadors
mateixos els van ensenyar com
tallar i netejar el producte, ja
que, evidentment, arriba sencer.
El peix s'ha obert pas a la coope-
rativa, però no altres productes,
com el kiwi ecològic, ja que per
votació es va decidir que I'impac-
te ambiental que implica trans-
portar-lo és excessiu. Una mane-
ra de menjar i pensar que aug-
menta i contagia altres sectors.o

Les cooperatives
pioneres i la

creació de xanres

rEngràcia Valls està
implicada en les coopera-
tives de consum agroeco-
lògic des del 1997 i ha
obert el cemí de moltes.
Avui pertany a La
Manduca de Sant Feliu
de Guí¡ols, que amb
unes altres vint folrra
part de Ecoconsum, cosa
que els facilita l'accés a
una àmplia gamma de
productes, encara que
sempre treballanÇ diu,
"des de bai/-'. Per ella, el
més important no és que
la cooperativa sigui una
finalitat en si mateix4
sinó una eina que i-pol-
sa deterrrinats valors,
encara que admet que hi
ha molts grups informals
de consum que ttopten

simplemenf'per la
consecució del producte
ecològic. I en aquesta
mateixa línia inclou la
tendència també creixent
dels webs agroecològics
que disfribueixen els
seus productes a
domicili.

Valls recorda que la
primera cooperativa que
es va fundar va ser El
Bro! a Reus, ja fa més de
trenta anys, i després va
néixer El Rebost a Giro-
na- Però actualment la
majoria esta creixent en
l'à'mbit de Barcelona i la
seva àrea metropolitana,
fet que indica l'interès
urbanita per recuperar
certes arels.

El que més costa, erçli-
ca, no és tant el preu dels
productes -una mica més
elevat- com el canvi d'hà-
bits. l,a gent està acostu-
mada a anar al superrner-
cat els dissabtes o a com-
prar ràpidament entre
setrnana el que li fa faltâ,
i això no és tan fàcil de
modificar, sobretot si es
té família, assenyala Eir-
gràcia Valls. També és
dificil treballar en equip,
el debat. Requereix, su-
bradla" un esforç, però
sens dubte t'acaba sent
enriquidot''.

PERFIIS

L'esquerra social,
I' ecologisme militant,
I'apolític o I'interès
per la salut només

DES DE I,A POTíIICA

Agricultura prepara
un decret que
organitzi els petits
productors locals

SARA SAilS
Tanagona

El primer dia que Jacintva por-
tar "la bicicleta" (un artefacte
mecànic per arrencar les inales
herbes i que evita l'us de produc-
tes químics) el seu pare, Joan, li
va dir que no la faria sevir mai.
"I ara hi passa el dia a sobre",
diu Jacint amb un somriure.
Aquest pages, fiIl i nét de page-
sos, ha anat moltes vegades con-
tra correnL Va apostar per llagd-
cultura ecològica quan pocs ho
feien, es va estimar més comer-
cialiøa¡ ell mateix els seus pro-
ductes per evitar intermediaris,
va usar internet per promocio-
nar-se, després es va aliar amb
altes pagesos de tot Catalunya
per servir caixes amb productes
més va¡iats i, a més, serveix a El
Bro! una cooperativa de consu-
midors de Reus.

'I/aig començar a llegir arti
cles i a informar-me sobre els
beneficis de I'agricultura ecolò-
gica i sobre què podia fer per
contaminar menys", explica Ja-
cint Baltà. Amb tres hecthees
de cultiu de verdura va deixar

AGROECOTòGICS

La Xameta defensa
contractes dignes
al camp i reduÍr
la cont¿rninacíó

rt{rflAilvA
A més de produir,
aquests pagesos
s'ocupen de la
venda aI consumidor

d'utilitzar adob quimic i des-
prés va substituir els pesticides
químics. D'això fa una mica
més de deu anys. També va de-
cidir que vendria els seus pro-
ductes -encara que els conrea-
va de forma ecològic4 aI princi-
pi no disposava del segell ofi-
cial- directament al consumi-
dor. "Així no depenia de cap in-
termediari i és millor per a tot-
hom: per al productor i també
per al consumidor, perquè té'
un producte de primera quali-
tat i fresê", explica.

La seva dona gestiona la pàgi-
na web (www.bioiris.com). van
començar venent quafre caixes
a la setmana i ara en servei-
xen mig centenar (aproxima-
dament un25o/" de la seva pro-
ducció), l'altre 25o/o el ven a El
Brot, una cooperativa de consu-
midors d'aliments sans que es'
va crear fa la barbaritat de tren-
ta anys aReus.'I/anvenir aveu-
re els meus coueus -una mica
més de tres hectarees de verdu-
res- i vam començil a treba-
llar", explicâ Jacint. L'altra mei-
tat de la producció la comercia-

'C r eixement de l'ogricukur ø e colò gícd

I Superflcieenhiha o QP¿¡qls¡5

FONT: Departåmêrit d'Agricultura

Jacint Baltà al seu hort agroecològic de Riudecanyes
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les botigues
Alguna cooperativa
també té botiga
oberta al públic

7.976
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litza a través de la Xarxeta, una
xarxa de pagesos agroecològics
de Catalunya. "Som una vinte-
na i cooperem entre nosaltres
per preparar cistelles comple-
tes, així jo puc vendre fruita,
per exemple, de Lleida i ells dis-
posen de verdura", explica.

Tots aquests productors te-
nen una filosofia comuna que
va més enllà del cultiu ecològic.
Li'n diuen agroecologia: "fnten-
tem que els noshes cultius si-
guin tan sostenibles com sigui -
possible", apunta. Com? "Doncs
fent servir menys plàstics, pa-
gant salaris dignes, intentant
gastar menys gasolina en la dis-
tribució dels aliments, estalvi-
ant en aigua i electricitaq gestio-
nantbé els residus...". Són page-
sos del segle XXI.o

Pagesos de tot Catalunya creenunoxarxd de vendo èticai directa

Ecològtcs i alpna cosa més

ESPINOSA

Pròxim objectiu:
restaurants

¡Com a pagès emprene-
dor que és, Jacint Baltà
s'ha proposat de fer
arribar els seus produc-
tes als restaurants.'?e-
rò no a restaurants de
luxe, sinó a establi-
ments normals que sàpi-
guen apreciar el gust de
les coses", manté. A
més, ¡rer div,.rlgar l'agro-
ecologia fa anys que
organitzajornades de
portes obertes i tâllers
de cuina.

LlaYors autòctones
Les cooperatives fomenten la
compra de llavors locals per lluitar
contra el monocultiu iel monopoli
de la indústria agrícola
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NOUS REPTES


