
GRUPS I COOPERATIVES DE CONSUM AGROECOLÒGIC 
I L'ACCIÓ POLÍTICA PER LA SOBIRANIA ALIMENTÀRIA

OBJECTIUS DEL TALLER:

Familiaritzar als participants amb la història recent del moviment agroecològic català i els actuals 
espais col·lectius des d'on es treballa per la SbA.

Debatre sobre possibles aportacions a aquestes iniciatives des de les coopes de consum i els 
projectes productius a partir de les dificultats i estratègies per a superar-les respecte la 
compatibilització de les tasques a la coope amb activitats “militants” externes al funcionament del 
grup.

GRUPS I COOPERATIVES ASSISTENTS AL TALLER:
La Civada (St. Cugat), Germinal Vallès (Rubí), Cistella Verda (Maresme), Pinyol Vermell (Gràcia), 
Ateneu Candela (Terrassa), El Rebost del Delta (Gavà), S'ha acabat el bròquil (Cerdanyola), Xarxa 
de Consum Solidari (Bcn), Xicòria (projecte productiu a Montblanc).

PRIMERA PART: CRONOGRAMA DEL MOVIMENT AGROECOLÒGIC CATALÀ

Les participants al taller van anar anomenant i explicant breument les iniciatives de divulgació, 
coordinació i denuncia política en què s'han implicat des de la seva cooperativa o grup de consum.
Les experiències comentades es van anar situant en un eix cronològic que començava a l'any 2000.
Mitjançant targetes de dos colors es van distingir les iniciatives d'àmbit català per una banda, i les 
d'àmbit més local per l'atra.

El resultat d'aquest cronograma reflexa el perfil de les persones que van assistir al taller: la majoria 
provenen de grups de consum amb una trajectòria molt curta i per tant no van poder aportar gaires 
experiències a la cronologia que vam construir conjuntament. 
Així doncs, moltes de les experiències recollides les van proposar els dos dinamitzadors que havien 
preparat una llista prèvia per completar les aportacions de les persones participants.



(Veure taula del cronograma, en arxiu a part)

En un papelògraf a part es van anar apuntant els actors que apareixien en les explicacions de les 
experiències anotades.
La llista d'actors no és exaustiva però dóna una idea de quins grups o campanyes han tingut més 
rellevància en els darrers anys, o si més no les que han conegut els grups de consum participants.

Actors citats:

Germinal
Ecoconsum
Som lo que sembrem
Transgènics Fora!
Taula menjadors escolars ecològics (ADV's, Entrepobles, ajuntaments, empreses)
Entesa pel Decreixement
ADENC
Plataformes Defensa del Territori
Agrupacions de Defensa Vegetal ecològiques
Enginyeria  Sense Fronteres
Xarxa de Consum Solidari
EAM, L'Era (Esporus)
Grup Suport MST
Ecollavors, Almàixera, Refardes
CCPAE (Consell Català de la Producció Agrària Ecològica)
CRIC (revista Opcions)
Aliments kilomètrics

SEGONA PART: DIFICULTATS PER COMPAGINAR LES TASQUES AL GRUP DE CONSUM 
I LA PARTICIPACIÓ EN EL MOVIMENT POLÍTIC PER LA SOBIRANIA ALIMENTÀRIA

En la segona part del taller es volien valorar les dificultats que sorgeixen per compaginar les tasques 
“funcionals” del grup de consum i la seva implicació en iniciatives polítiques “externes”, així com 
les eines i estratègies desenvolupades per superar aquestes dificultats.

Mitjançant tres “rondes” d'intervencions breus els participants van exposar les dificultats, les eines 
emprades per tal de superar-les, i finalment una valoració de l'impacte i l'eficàcia d'aquestes eines.

A continuació s'adjunta una llista de les dificultats, estratègies-eines i de la valoració. Tot i que al 
taller teniem la informació ordenada en una taula, aquí es presenta en forma de llistat. 

Dificultats:

Manca de debat polític i de consens per manca de temps.
No percepció de la coope com un espai de militància.
Manca d'organització.
Manca de temps i sensibilització per la lògica de la societat actual.
Poca participació.
Manca de comunicació i de formació.
Poc contacte amb altres grups
Manca de coherència-concienciació.
Manca d'un objectiu clar.



Manca d'un espai de trobada.
Diversitat de perfils, moticacions i interessos.
Complexitat pròpia de l'organització.
Manca de continuitat de les persones.
No es concilia el ritme de la coope amb els ritmes familiars.
Relacions personals.
La producció absorveix (grup de producció).
La distància física respecte els moviments socials (grup de producció).
Precarietat i autoexplotació (grup de producció).

Estratègies i eines:

Taller sobre assemblearisme.
“Política de fets consumats”: iniciatives que algunes persones del grup assumeixen i ho comuniquen 
al grup.
Butlletí de comunicació intern.
Assemblea política oberta per debatre i proposar.
Llistes de correu electrònic.
Comissió “d'externes” amb espais per comunicar la feina de les comissions a la reunió del grup.
Local com a espai social.
Formació.
“Activisme lúdic”.
“Propaganda pel fet”.
Wiki de la coope.
Separar espais i moments de debat, presa de decisions i esbarjo.
Cooperació amb altres col·lectius amb els que es comparteix local.
Espais per a la reflexió i el debat.
Nodes territorials, “germanets” de correu-e i llistes de telèfons (quan no tothom del grup té accés a 
internet).
Espais de convivència i oci.
“Beques de maternitat” (exempció d'algunes tasques i realització de tasques compatibles amb la 
maternitat i la paternitat).
Actes lúdics, cafetes com a espai de formació i oci.
Serveis d'atenció a la mainada i monitoratge en jornades o trobades.
Projectes productius al medi rural com a espai de trobada de col·lectius urbans.
Valoració:

Cal fer tallers sobre l'ús de llistes de correus electrònics.
Poc impacte de les iniciatives polítiques externes en el funcionament del grup.
Dependència de la comissió d'externes.
Proposta: butlletí comú per a totes les coopes i grups de consum.
Un bon local té un impacte molt positiu per les relacions personals i el funcionament del grup.
En els espais d'oci i convivència paral·lels a les reunions del grup no hi participa tothom, però 
serveixen per fer “pinya” entre les persones que si hi assisteixen.
La representació i delegació de la presència del grup en mogudes externes en una o poques 
persones, dificulta fer xarxa com a grup.

Per manca de temps no es va poder realitzar una tercera part on s'hauria passat a debatre per grups 
la llista de dificultats i eines, així com una dinàmica per intentar prioritzar quines són actualment les 
iniciatives de caire polític en les que valdria la pena implicar-se des dels grups de consum.


