
GRUP DE CONSUM ECOLÒGIC 
Tocant la Pera

Consumim productes ecològics, locals i de 
temporada perquè ens preocupa que...

 ᐅ L’agricultura i la ramaderia industrial intensiva utilitzi fertilitzants i fertilitzants i 
pesticides que contaminenpesticides que contaminen la terra, l’aigua i els aliments, i atempten 
contra la nostra salut.

 ᐅ La pagesia i la ramaderia tingui dificultats per subsistir mentre 
les grans superfícies s’enriqueixen les grans superfícies s’enriqueixen pagant preus de misèria als 
productors d’aliments.

 ᐅ Ens introdueixin aliments transgènicsaliments transgènics sense opció a triar, a costa 
de la nostra salut i de la sobirania alimentària dels pobles.

 ᐅ Els petits productors de països del sud tinguin dificultatsproductors de països del sud tinguin dificultats en 
alimentar les seves famílies per les polítiques d’exportació 
d’aliments imposades per les grans multinacionals de l’alimentaciómultinacionals de l’alimentació, 
el FMI i el BM.

 ᐅ El transport transcontinental d’alimentstransport transcontinental d’aliments tingui un gran cost 
mediambiental (tomàquets de Marroc, taronges de Brasil, raïm de 
Xile, soja d’Argentina, blat de moro d’Estats Units...). 

Com funcionem

Fem compres setmanals de productes frescos ecològics de producció compres setmanals de productes frescos ecològics de producció 
properapropera: hortalisses i fruites, pa i farina, llet i derivats, pasta fresca, ous 
i carn (vedell, xai, pollastre i conill).
Tenim productes ecològics de rebost en conservarebost en conserva (sucs, llegums, mel...) 
i a doll a doll (sabó, llegums...), i de comerç justcomerç just.
Realitzem la comanda per internet i recollim la cistella els dimecres de dimecres de 
20 a 21 h20 a 21 h.
Cada família fem torn de preparació i cobrament de cistelles un 
dimecres cada 2 mesos, de 19 a 21,30 h. 
Prenem les decisions de forma assembleàriaassembleària.
Ens coordinem amb altres grups de consum ecològicEns coordinem amb altres grups de consum ecològic de la ciutat per 
fer compres conjuntes, visitar les productores i organitzar activitats de 
sensibilització comunitària.

Ubicació i contacte

Som a la zona nord de Sabadellzona nord de Sabadell (davant del CAP Nord).
tocantlapera@edpac.orgtocantlapera@edpac.org 
tel. 93 717 83 41 (vespres) i 691 65 64 68

Som un grup de veïnes, amics i companyes que 
consumim aliments ecològics propers, saborosos 
i sans a un preu just per als productors.


