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Desenvolupament de la reunió:

Redefinició del material que volem realitzar:

a.) Població diana: Persones de les cooperatives

b.) Sobre el to polític del llenguatge
Cal que quan parlem del projecte agroecològic que quedi clar que és una cosa conjunta entre  
pagesos i cooperatives i per aquest motiu no és una cosa d’uns o d’altres, sinó que és un model  
conjunt.  A més a més volem fer que des de lo pragmàtic/ directe (llenguatge bàsic, directe) 
desenvolupem  el  discurs  per  després  anar  a  lo  macro,  de  manera  que  cercarem  frases 
conceptes i directes que ens permetin desenvolupar els arguments desitjats.

c.) Sobre format: Tríptic –llibret

d.)Temes que s’han de desenvolupar:
- Introducció agroecològic

• Diferenciar entre ecològic i agroecològic, local i de temporada

- Perquè consumir ecològic:
• Respecte  medi  ambient  (conreu ecològic,  no  químics,  biodiversitat,  rotació  cultius, 

cuidar la terra, etc. Temporalitat, no OGM i efectes sobre la salut, pèrdua autonomia 
pages@s, imposició tecnològica, seguretat alimentària, sostenibilitat social i ecològica 
per  ús  racional  de  recursos  naturals,  desenvolupament  rural  sostenible,  economia 
petita escala). 

• Coses  que  es  podrien  afegir:   sobirania  alimentària  (a  dimensió  política),  territori 
(pages@s al territori enlloc de grans infraestructures: cultiu d’aliments enlloc de cultiu 
d’asfalt)

•
- Producció rural- Punt de vista del productor (falta desenvolupar)

•
- Consum agrecocologic, sostenibilitat social i ecològica i Dimensió política del consum

• Sobirania alimentària

- Com funciona grup de consum. Com funcionen els grups; la proposta  intentaria donar èmfasi 
als grups que participen en la producció, com la Paca o els grups vinculats a la Kosturica, amb 
una corresponsabilitat important en la feina del camp; explicar també el funcionament dels 
altres grups, insistint també en el compromís que aquests assumeixen amb la seva pagesa. 



Parlaríem  també  de  la  importància  de  les  cistelles  tancades  respecte  als  models  “sota 
comanda” explicant els perquès. I finalment insistiríem en la importància de l’assemblea com 
el fet “diferencial” amb els altres models de consum.

Pluja  d’idees  del  temes: Circuits  curts  i  locals,  transgènics,  Autogestió,  autoorganitzador,  
autonomia, Temporalitat, els mecanismes de producció i les conseqüències en el macrosistema  
i  el  microsistema,  sentiment  de  pertinença  i  creació  de  xarxa  comunitària,  justícia  social,  
agricultura  petrodepenent,  recursos  alternatius,  biodiversitat,  models  de  responsabilitat,  
Autoproducció,  Compromís  entre  P  i  C,  Territori  i  infraestructura,  Desenvolupament  rural  
sostenible,  Sobirania  alimentaria,  formes  legals,  construcció  conjunta  d’alternatives,  
comunicació i transparència, i diferencia agroecològia i ecologia.

- Es suggereix la possibilitat d’estudiar amb una cooperativa el patró de consum. Provar un  
temps per transmetre la temporalització, i després un cop establert, poder obrir la cistella quan  
la relació entre consumidor i productor s’ha establert sota un patró i relació de confiança.

- Exposar model de cistella oberta i tancada. Promoure els benefici socials que poden haver-hi  
en els models de cistella. Cal treballar la comunicació i el compromís.

- El material pot ser important per transmetre els valors necessaris per una estabilitat: el tema  
de l’estiu i de com poder treure i gestionar el producte.  Fires a l’estiu?

- Es reflecteix la necessitat de crear també un material pràctic de relació entre productor i  
consumidor. 
*KOSTURICA. Posar en comú limitacions en quant a col·lectiu i les solucions. 

-  Polititzar  les  coopes  a  partir  de  plantejar  una  relació  de  compromís  entre  consumidor-
productor.

Es posen en dubte:  Model distribuïdor (importació de productes a gran escala, des-educació  
dels consumidors per no exigir compromisos de consum,...).
 
Ens plantegem quina m  etodologia i eines que volem utilitzar (wiki vs presencialitat)  

Acords:
Compromís de lectura de bibliografia bàsica

Lectura  per  propera  trobada  per  reelaborar  les  parts  que  volem  treballar.  Hi  haurà  una  
bibliografia bàsica (El Brasero (el Miquel ho enviarà aviat a la llista) i la lògica de lo-ecologico  
http://www.ecolocal.es/Logica_delo_ecologico.pdf) i especifiques per persona .

Informar-nos de la comissió materials i estratègia de difusió de l’ASAC (entrem en contacte pq 
volen fer material semblant)

Bibliografia: 

http://www.ecolocal.es/Logica_delo_ecologico.pdf


Los pies en la Tierra 
(http://bah.ourproject.org/IMG/pdf/Texto_completo_Los_pies_en_la_tierra.pdf)

Que no s’ha de confondre amb aquest altre:
CON LOS PIES EN LA TIERRA (EDICIÓN EN CASTELLANO Y EN CATALÁN)  de 
DUCH, GUSTAVO i que segur que també està bé.

Propera reunió: 12 de setembre a les 14 hores tarda a Can Marquès

Objectiu: Ens comprometem a haver llegit la documentació bàsica.

Estructurar idees i reelaboració del material, a partir dels quals es pot fer divisió de petits 
grups. En petit grups es treballarà el text i seguirem treballant a partir del wiki. I després 
establir grups de treball a on es treballin per sessió un tema per dia. 

http://www.casadellibro.com/libros/duch-gustavo/duch32gustavo/ca_es

