
REUNIÓ PER TAL DE FORMAR

 UN GRUP DE CONSUMIDORS 

A LA NOGUERA

Què és un grup de consumidors?

Un grup o cooperativa de consumidors es pot definir com un grup de persones que 
s'organitzen col·lectivament per adquirir determinats productes – ecològics, locals, a 
l’engròs...-. 

Quins són els objectius?

- Proveïr-nos d'aliments que s'apropin al màxim a una qualitat biològica (bons per a la 
nostra salut) i a una qualitat ecològica (provinents d'ecosistemes agraris sostenibles). 
- Potenciar maneres sostenibles de treballar en tot el camí des del camp a la taula 
(processos d'elaboració i envasament, cadena de comercialització) pel que fa a 
materials, ús d'energies renovables, etc. Recordem que els segells d'agricultura 
ecològica poden garantir només una part de la qualitat buscada, especialment la que 
fa referència a la no utilització de productes de síntesi química. 
- Establir i mantenir relacions entre les persones i els col·lectius, des de la pagesia fins 
al consumidor final, basades en la solidaritat i la complementarietat d'interessos. En la 
pràctica això es traduiria per exemple a tractar amb els proveïdors no sobre la base de 
posicions de força i informació limitada, sinó buscant un diàleg basat en la complicitat 
i la transparència que porti a acords avantatjosos per als uns i els altres i per a la 
societat en general.
- Contribuïr a canviar les dinàmiques socials que impedeixen una producció sostenible 
d'aliments. Això vol dir concebre la cooperativa com una eina de transformació social. 

Com puc participar?

Vine a la reunió que es farà el pròxim diumenge dia 8 de maig a Clua de Meià, i 
posarem en comú les nostres necessitats, per veure com podem donar-los-hi resposta 
d’una manera col·lectiva. 

Si estàs interessat/da però no pots vindre el dia 8, posa’t en contacte amb nosaltres: 
escriu un correu electrònic a: avaclua@gmail.com, o truca al 682816192.

REUNIÓ DIUMENGE 8 DE MAIG A LES 16H (DESPRÉS DEL DINAR DEL MERCAT 
D’INTERCANVI)

A CLUA DE MEIÀ – ARTESA DE SEGRE

mailto:avaclua@gmail.com

