
EXEMPLE CONCRET PROJECTE DE COMPRA DIRECTA CONJUNTA 
COMPRA DE CITRICS A LA SAT ECO-CÍTRICS SENIA-EBRE PER PART DE DIVERSES 
COOPERATIVES DE L’ÀREA DE BARCELONA. COM PODRÍEM FER-HO FÀCIL I VIABLE? 

INTRODUCCIÓ Conclusions del grup de treball sobre com es podria fer viable un projecte 
de compra directa de cítrics dins la jornada de la repereta sobre logística i distribució.  

PERQUÈ CÍTRICS. Tal i com es va comentar a la jornada, actualment la majoria de 
consumidors organitzats no compren directament la fruita sinó que ho fan a través del seu 
productor d’horta. Això produeix problemes de transparència i desajustaments en els preus 
i els costos i va en contra dels principis de la majoria dels grups de consum.   

PERQUÈ ECOCÍTRICS. Ecocítrics és una SAT que agrupa vàries esplotacions de cítrics 
organitzades per suministrar una bona quantitat de varietats amb una llarga campanya de 
maduració. Ecocítrics es troba a la zona de la Sènia-Ebre, la regió més propera a barcelona 
amb una important concentració de cultiu de cítrics. Ecocítrics s’ha mostrat activament 
interessat en vendre directament a cooperatives i grups de consumidors organitzats. 

PERQUÈ L’AREA DE BARCELONA. La concentració de grups de consum a la ciutat i 
l’area de Barcelona (uns 50 aprox.) facilita i simplificar tant les qüestions del transport, com 
de la distribució i el manipulat.  

VOLUM DE COMPRA.  La compra mínima hauria de ser d’un palet a la setmana, a partir 
d’aquí es podria augmentar de mig en mig palet. És una quantitat petita pels productors 
però apta per començar el projecte. Per la part dels consumidors implicaria la coordinació 
de entre 10 i 15 grups de consumidors depenent del seu consum. El consum mínim és un 
dels punts imprescindibles per assegurar la viabilitat del projecte. Podria ser interessant fer 
una mena de provisió de fons per assegurar la viabilitat del projecte fins que el consum 
mínim no estigui del tot assegurat. 

CONCENTRACIÓ Ecocítrics s’encarrega de recollir el producte entre les seves explotacions 
i concentrar tota la comanda per transportar-la a mercabarna 

TRANSPORT  Ara coma ara la forma de transportar el producte més eficient tant 
ecologicament com econòmica és en camió fins a mercabarna. Generalment el productor es 
faria càrrec del cost del transport tot i que podria ser més interessant que el cost anés a 
càrrec de tots dos agents implicats perquè tothom sigui conscient tant del cost a repercutir 
sobre el producte com dels problemes que comporta no arribar al consum mínim o a la 
producció ofertada. 

DISTRIBUCIÓ.  Un cop a Mercabarna els consumidors s’encarreguen de repartir el 
producte entre els diferents locals. Si tots els locals fossin de l’area de Barcelona l’APEL els 
podria repartir en un mateix dia, a més a més, i tenint en compte que el producte aguanta 
bastant la distribució és podria fer un dia de la setmana dels que APEL normalment no 
tenen ocupat (dilluns o divendres). En zones amb especial concentració com a Gràcia es 
podria fer part de la distribució en bicicleta.          



MANIPULAT.  Ecocítrics ofereix la possiblitat de comprar en caixes de 6, 8 o 10 kg cosa 
que estalvia la necessitat de tenir una infrastructura on repartir la comanda entre tots els 
grups. El més fàcil seria que cada grup arrodonís la seva comanda i l’APEL la podria repartir 
directament des de mercabarna   

PREUS I COSTOS.  El més fàcil és pactar un preu fixe per tota la temporada, respecte al 
mercat això afavoriria els consumidors a principi i final de temporada i als productors durant 
els períodes de plenitud. En principi i si s’arriba al consum mínim, els consumidor hauria de 
pagar menys del que està pagant ara però no cal oblidar que aquest procés hauria d’anar 
acompanyat d’un augment del cost dels productes d’horta per apropar-lo al cost real. 

COMPRA COORDINADA I RELACIÓ DIRECTA. Els grups de consumidors haurien de 
crear una comissió de treball per poder fer d’interlocutors amb els productors de forma àgil 
i fluida.  Ecocítrics ofereix la possiblitat d’organitzar una jornada i un tast de diferents 
varietats per conèixer la seva realitat. Al mateix temps ells han participat activament en les 
darreres jornades de la repera.    

  

 


