
Grup de logística i distribució. Grup dedicat a la preparació del monogràfic de logística i  

distribució en xarxa que tindrà lloc a l’octubre. 

Acta del 23 de juliol de 2009. En una terrasseta de Gràcia. Després d’un dia calurós. 

Ens trobem a casa de la Marguerite, el Sergi (coope Germinal Sans), el Miquel  (Coordinador  d’Internes 
d’Ecoconsum, i de la coope Germinal Rubí), la Natàlia (coope Germinal Farró), el Jesús (d’APEL, associació 
de distribució entre pagesos ecològics, i entre pagesos i consumidors ecològics), la Elisenda (coope 
Trementinaires de Gràcia), l’Eduard (coope Trementinaires de Gràcia), la Joana (coope La Cortera de 
Palautordera, i Ecoxarxa del Montseny), Andrea (Xarxa Consum Solidari de Gràcia), Marguerite (Xarxa de 
Consum Solidari de Gràcia), Mireia (Cistella Verda de Masnou).

- La Natàlia proposa fer un mapa gràfic i visual del “mapa agroecològic”, i ella mateixa 
animada per la proposta s’ofereix per fer-lo!!

- El Jesús ens dona el seu mail: agroecologics@gmail.com. És el mail de la seva 
associació, APEL. Porten 16 cooperatives, i un valuós coneixement de causa per a 
aquest grup!

A continuació les aportacions més rellevants de la reunió:

És important basar-nos en les passades Reperes, perquè ja van sortir conclusions del tema de distribució. 
Ara cal reprendre aquella feina i no repetir-la. 

Encara no està llesta la memòria del grup de distribució de la Repera II. Però el Sergi farà un parell de 
trucades per solucionar el tema. 

Actualment ja hi ha grups que funcionen amb distribució compartida. La Xarxa de Consum Solidari, 
Germinal, Apel, la Xarxeta...  És pot aprofitar el monogràfic per estendre l’experiència a més grups i a 
més productors...

Tenim una proposta d’una productora de Vinaròs, és tracta d’una cooperativa de productes cítrics 
ecològics.  La temporada de cítrics és de setembre a març. Per tant, si es vol acollir la proposta caldria 
engegar-ho ràpid un cop fet el  monogràfic perquè ja estaríem a octubre. I encara quedaria bona part de 
la temporada per tirar endavant la producció compartida i fer una bona valoració del funcionament. 

L’Eduard té un contacte d’una persona especialitzada en eficiència ecològica de transport. El contactarà 
perquè seria un bon ponent per al monogràfic. Una vegada contacta’t li passarem la base de dades de 
cooperatives de Catalunya i la mig feta base de dades de productors perquè es miri el tema i faci càlculs i 
pugui aportar solucions pràctiques al monogràfic. 

El Sergi ens fa una proposta esbós de programa del monogràfic: 

- Per començar atacaríem el tema controvertit de la distribució. Els perquès de fons. 

- Després passaríem a la realitat. Aportant dades reals del tipus: és més car omplir un 
camió d’enciams que d’albercocs, perquè ocupen molt i costen poc. 
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- Per acabar el matí, explicar les experiències històriques. Treure lliçons de l’experiència. 
Detectar possibles faltes de previsió i tenir-les en compte per les properes experiències 
de distribució. 

- A la tarda posaríem propostes sobre la taula. De moment tenim la de la Pilar de 
Vinarós. 

Un punt fort d’aquest monogràfic és que a través d’una experiència pràctica, i real, perquè ens afecta a 
tots i totes les protagonistes del teatre de la agroecologia, es poden impulsar uns principis. Per tant, serà 
al revés de la majoria de vegades, anar de la pràctica a la teoria, i no de la teoria a la pràctica. Deducció 
en diuen?

Es recorda a tothom que hi ha un googlemaps fantàstic, obra del Miquel i el Sergi, que ens permet fer-
nos una idea del volum de cooperatives, de la seva situació...ens ajuda a imaginar-nos, per exemple, un 
caos no planificat de camionetes  amunt i avall, fent kilòmetres i gastant benzina, això sí, plenes de 
producte ecològic de la terra! Bé, doncs aquest  mapa el podeu trobar al bloc de la Repera 
www.reperawordpress.com.  bé, millor poseu repera al google...

Cal tenir en compte el tema rural. Generalment el problema de les coopes rurals és la inversa del de les 
coopes urbanes. No hi ha tant problema en trobar producte fresc, pa, ous, magdalenes, o productes 
puntuals de temporada, però per l'estoc..si que n’hi ha més. Perquè comandes petites no els arribaran. 
Potser la solució va més en la línia de fer comandes conjuntes varies cooperatives de la zona, o fer grans 
comandes d'estoc poques vegades a l’any i tenir locals per guardar-ho. Cal pensar també que les 
cooperatives rurals van començar a créixer més tard que les de barna, i que per tant, encara estem en el 
procés de cooperació entre cooperatives. Coo-Coo. 

Parlem el tema del NOM del monogràfic. Resulta una mica tècnic el nom “logística i distribució”. Tècnic 
pot ser avorrit. Fem alguna proposta poc inspirada. I finalment l’àngel diu que és diu així perquè d’això 
anirà. I donat que l'assistència prevista ja sap al que va, més val que tingui aquest nom. Sempre li podem 
fer una coletilla.  Així que el monogràfic es dirà “LOGÍSTICA I DISTRIBUCIÓ EN XARXA” i l’àngel afegeix, 
que jo ho apunto perquè sona molt bé, CAMINS FÀCILS AMB SENTIT COMÚ. 

ACORDEM EL DIA PER A FER EL MONOGRÀFIC! ATENCIÓ PREPAREU LES AGENDES..ANULEU BODES I 

COMUNIONS....EL 3 D’OCTUBRE!!

Tema DISSENY del cartell, amics d’amics sempre amics fan disseny, ells en seran els autors. El Sergi li 
passa els cartells a...l’Eduard o l’Elisenda...ho vaig apuntar malament. 

Tema LLOC, la millor opció sembla ser EL CENTRE CÍVIC DEL COLL. Hi ha cuina al servei de la repera. 
L'Elisenda reserva lloc i ens diu si pot ser. 

Tema MENJAR la Andrea té un contacte que feia caterings, dirà alguna cosa. I l’Elisenda parla amb les 
cuineres del centre cívic del Coll i ens diu alguna cosa. 

PRÒXIMA TROBADA: el grup de dinamització de la jornada de distribució. ES TROBARAN A LA SAL DE 
MATARÓ. EL 24 D’AGOST A LES 19.00H HAN QUEDAT A LA ESTACIÓ DE MATARÓ. 
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Petons!! I a menjar gelats ecològics!


