
 

CONSUMIDORS DE PRODUCTES 
ECOLOGICS. 

En  grup,  la  compra  és  fácil  i 
divertida.    Podem  comprar  en 
grans  quantitats,  així  és  més 
econòmic  i  no  utilitzem  tants 
envasos.  Disposem  d’un  petit 
magatzem amb stock de productes 
bàsics,  principalment  cereals. 
Comprem  la  fruita  i  la  verdura 
directaments a pagesos de la nostra 
zona.  Vàrem  començar  fent 
comandes  familiars personalitzades 
i  darrerament  estem  provant  el 
mètode  de  la  Cistella:  una  cistella 
igual i complerta per a tots els socis. 
Cada quinze dies recollim  la cistella 
i  ens  reunim  per  intercanviar 
projectes,  materials,  iniciatives, 
opinions…i  així  entre  tots  anem 
aprenent  a  funcionar  cada  vegada 
millor  per  a  poder  donar  un  bon 
servei  tant als  socis  com a  la  resta 
del poble i pobles propers.  

 

 

PRODUCTORS DE PRODUCTES 
ECOLÒGICS. 

En grup,  cultivar és  fácil  i divertit.       
Jo  planto  patates,  tu  plantes 
patates,  el  veí  planta  patates…per 
que  no  fer‐ho  en  comú?  Treballar 
junts ens estalvia  temps, esforços  i 
és  més  agradable.  Hem  decidit 
plantar  cebes,  patates,  fabes,  blat, 
sègol…  i recuperar varietats  locals  i 
antigues.  També  fem  farina  per 
oferir  un  producte  acabat  i  de 
qualitat.  Si  tenim  excedent, 
l’intercanviem  amb  altres 
productors  i  cooperatives.  Els 
pagesos  més  grans  hi  posen 
l’experiència, els més joves la força, 
i  entre  tots  hi  posem molta molta 
il∙lusió.  Alhora,  també  volem 
estimular  la producció  individual  i 
familiar pels qui vulguin viure de  la 
terra. 

Així  ens  apropem  al  nostre  somni 
comú:  ser  autosuficients  i  tenir 
abundancia. 

 

NOVES INICIATIVES. 

En grup, tot és més fácil i divertit. 

El món  està  canviant,  l’experiment 
ha acabat… És l’hora d’unir‐nos i fer 
un  mon  millor!!  Per  això  és 
important  que  entre  tots  creem 
xarxes que ens facilitin l’accès a una 
alimentació  sana,  a  la  salut,  a 
l’autoconeixement,  a  la 
bioconstrucció,  a  noves  teràpies,  a 
una bona agricultura… 

Estem oberts a totes  les  iniciatives, 
propostes i opinions que ens ajudin 
a  tirar  endavant  aquest  projecte 
que engloba tants i tants projectes i 
gent de tant diversa procedencia. 

ENS TROBEM A LA GARBIANA!!! 

 



QUI SOM? 

Tarroja de Segarra es un 
poble d’uns cent habitants. 
El grup de joves ens varem 
adonar que tots consumíem 
productes ecològics i tots 
ens desplàçavem amunt i 
avall per aconseguir-los, 
cosa molt poc sostenible. 
Davant les evidències, 
decidirem comprar 
directament al pagès, 
aconseguint productes 
frescos i a bon preu. Així 
vàrem crear     l’ Associació 
de consumidors i també  ens 
vàrem animar a produir … 

ELS NOSTRES 
PRODUCTES 

- cereals en gra i farines 
- llegums 
- patates 
- alls i cebes 
- ametlles 
         

LA GARBIANA 
Diplotaxis erucoides, planta 
silvestre que neix a la 
primavera en vinyes i fruiters 
de secà. Les seves flors 
poden ser grogues o 
blanques. 

I alguns en diuen  “mala 
herba”. Reivindiquem que no 
hi ha herbes bones ni 
dolentes, que totes hi son 
per una raó de ser encara 
que no la comprenguem I 
totes omplen els nostres 
camps amb uns colors i una 
bellesa incomparables. 
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