
ALTRES MANERES DE CONSUMIR: AGROECOLOGIA I PRÀCTIQUES COOPERATIVES 

ACTIVITATS

Exposicions del 3 al 22 de febrer de 2014:

- "Memòria cooperativa de Catalunya. El somni viscut de la cooperació social (1842-1939)"

- "Sabem el que mengem?"

- "Sobirania alimentària. Una alternativa al canvi climàtic"

Cicle de xerrades

- Divendres 7 de febrer, 19:30 “Cooperatives de consum: col·lectivitzar la vida quotidiana", xerrada a càrrec 

de Xavi Lloret i Pati Homs“

- Divendres 14 de febrer, 19:30 "Memòria cooperativa de Catalunya. El somni viscut de la cooperació social 

(1842-1939)", a càrrec d'Emma Alari

- Divendres 21 de febrer, 19:30 "Propostes locals de producció agroecològica", a càrrec de membres dels 

projectes El Sitgetí i l’Aresta

Organitza: Grup de Compra Les Garrofes del Vendrell

Col·laboren: Biblioteca Pública Terra Baixa, El Sitgetí, L’Aresta, La Ciutat Invisible SCCL, Federació de 

Cooperatives de Treball de Catalunya, Grup de Recerca de la Memòria Cooperativa de la Barceloneta, Xarxa de 

Consum Solidari. 

RESUM DE LES ACTIVITATS

Xerrades

Xerrada "Cooperatives de consum: col·lectivitzar la vida quotidiana", a càrrec de Xavi Lloret i  Pati Homs

En els intersticis del sistema agroindustrial hegemònic, petits col·lectius autogestionats proposen altres formes 

d’aprovisionament alimentari basades en relacions directes entre productors i consumidors. En la xerrada parlarem 

de les experiències de les cooperatives de consum ecològic en un context urbà i quins discursos i pràctiques 

“alternatives” emergeixen d’aquests col·lectius.

Xerrada "Memòria cooperativa de Catalunya. El somni viscut de la cooperació social (1842-1939)", a càrrec 

d'Emma Alari

Un recorregut per la història del moviment cooperatiu, des dels orígens internacionals fins a la desfeta de 1939. 

Arrenquem de l'oblit la memòria cooperativa per portar a la pràctica, ara i aquí, unes relacions socials basades en la 

cooperació.



Xerrada "Propostes locals de producció agroecològica", a càrrec de membres dels projectes El Sitgetí i 

l’Aresta. Després d'una petita contextualització al model agroindustrial capitalista, ens aproximarem a altres maneres 

de produir i consumir els aliments des d'una perspectiva agroecològica. I ho farem no només des d'una vessant 

teòrica, sinó també a partir de projectes concrets de producció. D'una banda, el projecte de El Sitgetí que cultiva 

verdures de temporada en una finca situada a Bonastre i,  d'altra banda, la Cooperativa autogestionària 

l'Aresta formada per forneres a Santa Coloma de Queralt.

Exposicions

"Memòria cooperativa de Catalunya. El somni viscut de la cooperació social (1842-1939)"

L’exposició ens convida a fer un viatge cap al passat, cap a la memòria cooperativa, per tornar al present i 

reflexionar sobre la possibilitat de viure, ara i aquí, unes relacions socials basades en la cooperació. 

Aquest projecte impulsat conjuntament entre La Ciutat Invisible i la  Federació de Cooperatives de Treball de 

Catalunya, té com objectiu difondre els valors i les pràctiques del cooperativisme a nivell local i comunitari, impulsar 

les cooperatives existents a barris i pobles, i fomentar la creació de noves experiències. 

"Sabem el que mengem?"

Aquesta exposició ens mostra quins són els factors i processos a tenir en compte a l’hora de saber que mengem. 

Quin preu se li paga al pagès/a pels aliments? Quines són les seves condicions laborals? Quin tipus de tractaments 

han rebut els productes? Quants quilòmetres han viatjat abans de que arribin als nostres plats? A més, l’exposició 

ens planteja possibles alternatives col·lectives per tal d’apropar-nos a tot allò que hem de saber sobre el que 

mengem.

"Sobirania alimentària. Una alternativa al canvi climàtic"

Aquesta exposició presenta/denúncia els efectes negatius, sobre el medi ambient, de la producció industrial 

d’aliments i la seva dinàmica de comercialització internacional, sense deixar de banda l'impacte social que genera 

allà on s’implanten les agroindústries. Així, s’exposa com l’agricultura industrial és un factor important en la 

generació de residus i gasos d’efecte hivernacle.

http://www.cooperativestreball.coop/
http://www.cooperativestreball.coop/
http://laciutatinvisible.coop/
http://flecalaresta.wordpress.com/projecte/laresta/
http://flecalaresta.wordpress.com/projecte/laresta/

