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L’agricultura i la ramaderia són la base de l’alimentació, una de les
nostres necessitats bàsiques. Per això hi hem parat atenció, amb
diversos articles en el número anterior i en aquest.
És molt important que aquestes activitats fonamentals per a la
vida es desenvolupin de manera perdurable i saludable. Però el
model agrícola actual tendeix al contrari, i per tant és convenient
transformar-lo.
Les transformacions per la via de legislacions o subvencions
són molt lentes i es fan amb poca decisió, perquè hi ha molts interessos econòmics que hi interfereixen. L’agricultura ecològica és
una proposta que està funcionant i evolucionant des de fa anys i
que intenta salvar moltes de les problemàtiques del model agrícola majoritari. Des de cadascun de nosaltres, no és fàcil veure que
puguem intervenir en aquesta transformació, o pot semblar una
tasca de gegants. Tanmateix, en àmbits reduïts podem construir
iniciatives que si aconsegueixen el seu objectiu, per modest que
sigui, són vàlides. En aquest número donem alguns exemples.
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Per què és
convenient
transformar
l’agricultura?
En el número anterior, a
l’apartat El Context, parlàvem
dels efectes que té sobre la
nostra societat la forma
majoritària de practicar
l’agricultura avui. En aquest
article descrivim alguns dels
efectes negatius que té sobre
el medi ambient.

Algunes fonts que hem consultat:
Escola Agrària de Manresa
Hortec
International Organic Food Quality and Health
Association
Organic Journal
Unió de Pagesos
WHO/FAO Joint Meeting on Pesticide Residues
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A mitjans del segle XX la indústria química va començar a sintetitzar productes per
a l’agricultura: adobs, pesticides i herbicides. Les tècniques anteriors de fertilització i control de plagues i males herbes
–que consistien en aprofitar els mecanismes propis de la natura– es van substituir
per aquests productes. Això, juntament
amb la millora genètica i la mecanització,
va permetre incrementar el rendiment dels
conreus.
Amb els anys s’ha vist que aquest model
agrícola comporta una sèrie de perjudicis
per al medi,prou evidents i importants com
perquè les administracions ja hagin introduït lleis i ajuts econòmics orientats a mitigar-los, tot i que les mesures s’introdueixen molt lentament i amb poca decisió.
SA LUT DEL SÒL El sòl és un sistema
molt complex, a nivell químic (conté un
gran nombre de minerals, que les plantes
transformen en matèria orgànica), b i o l ògi c (hi viuen una gran quantitat de microorganismes que possibiliten l’absorció dels
minerals per part de les plantes) i físic (té
una estructura i consistència que li permeten sostenir plantes i retenir l’aigua que
necessiten per créixer).
Per mantenir la qualitat química del sòl
cal “retornar-li” els minerals que les plantes n’extre u e n . La forma més adequada
de tancar aquest cicle és mitjançant tècniques com rotar els conreus (cultivar durant
molt temps una mateixa planta porta a
una superpoblació dels paràsits que li són
propis),cultivar lleguminoses de tant en tant
(els microbis que hi conviuen transformen el nitrogen de l’atmosfera en compostos nitrogenats que quedaran al sòl amb les
arrels) o aplicar fems i matèria orgànica en
descomposició (compost) en la mesura

adequada.A més de reposar nutrients per
a les plantes, l’aportació de matèria orgànica té dues funcions més: manté l’equilibri de la població microbiana i ajuda a
conservar la consistència física del sòl.
En l’agricultura convencional s’adoba
majoritàriament amb fertilitzants sintètics. Són substàncies que contenen sobretot els anomenats macronutrients: nitrogen, fòsfor i potassi, els minerals que les
plantes “ m e n g e n ” en més quantitat.
Compleixen la funció de reposar nutrients
de manera més incompleta que amb les
tècniques que hem esmentat (perquè deixen
de banda la reposició d’oligoelements,
vegeu més endavant) i alteren la qualitat
biològica del sòl.
Tampoc no fan la funció de conservar-ne l’estructura física, per això el sòl
és més vulnerable a l’ero s i ó. L’erosió és
un procés natural de desplaçament de les
partícules del sòl per l’acció d’agents naturals com l’aigua o el vent i de l’activitat
humana. Juntament amb la pèrdua de
matèria orgànica, la salinització (causada
per un reg inadequat) i la compactació
(canvis en l’estructura del sòl deguts sobretot al pes de la maquinària agrícola), és
causa de desertificació: la terra deixa
de ser apta per sostenir plantes (la desertificació va causar la desaparició de dive rses civilitzacions antigues, vegeu la secció
Viatges al núm. 1 d’Opcions). Algunes
pràctiques agrícoles afavoreixen l’erosió
(com ara llaurar) i d’altres l’eviten (com
ara fertilitzar-lo amb matèria orgànica o
fer terrasses en lloc de conrear en un
terre ny en pendent).
P ESTICIDES I HERBICIDES Molts dels
fitosanitaris sintètics són perjudicials per a
la salut. Per això ja se n’han prohibit uns

quants. La legislació estableix que cal pre nbanda, els fertilitzants sintètics fan que les
dre moltes mesures de protecció a les planfruites i verdures continguin més aigua,
tes on es fabriquen i en aplicar-los al camp,
de manera que en dilueixen el contingut
i que només es poden aplicar fins a un
en minerals.
determinat nombre de dies abans de la
Pel que fa a la carn i derivats animals,
collita (el termini de seguretat), per tal
casos com el de les vaques boges i reporde minimitzar la probabilitat que en quedin
tatges televisius sobre les condicions de
restes als aliments. Les autoritats sanitàries
vida a les granges i la indústria càrnia
solen afirmar que avui
dia la presència de restes
Per què no orientar la recerca a
de pesticides al menjar
és insignificant i no consconstruir una sistema agrícola
titueix un problema de
sostenible i saludable, alhora que
salut, mentre que alguns
suficientment productiu?
agricultors afirmen que
si apareix una plaga el
dia abans de collir no s’hi pensen dues
han fet evident que els usos majoritaris
vegades a tirar-ne, perquè s’hi juguen la
en la ramaderia (tractaments amb horm ocollita.
nes, antibiòtics, etc., massificació, alimenEn qualsevol cas, fer servir fitosanitaris
tació dels animals amb no se sap ben bé
sintètics és una font de complicacions.
què) no són gens aconsellables per a la
Abans d’aprovar l’ús d’un nou plaguicida
salut, la dels animals mateixos i per tant
es fan una sèrie de proves toxicològiques
la nostra.
en rates de laboratori, a partir de les quals
es determina amb quines malalties pot
CO N TA M I N ACIÓ DE LES AIGÜES
tenir relació i en quina dosi es pot aplicar.
L’aplicació massiva de fertilitzants sintèNo es pot afirmar que els resultats d’aquestics perjudica els sistemes aquàtics. Els
tes proves garanteixin que l’ús posterior dels
fosfats i potasses provoquen sobretot el
pesticides és innocu, p e rquè els efectes
que s’anomena eutrofització:un creixement
poden ser a molt llarg termini i la compleexagerat de les algues que perjudica la
xitat de factors que intervenen en la vida
resta de vida aquàtica. Els nitrats fan que
real no es pot reproduir en un laboratoles aigües subterrànies deixin de ser potari.Però al marge de la seva fiabilitat, aquesbl e s . Segons explica el Depart a m e n t
tes proves requereixen molts recursos de
d’Agricultura, Ramaderia i Pesca de la
laboratori, moltes hores de feina i expeGeneralitat (DARP),1 la presència de nitra t s
rimentacions en animals. Podem visitar la
a les aigües [..] s’ha anat fent més notòria
web www.inchem.org/pages/jmpr.
a mesura que han anat passant els any s,
html per fer-nos-en una idea.Tota aquessobretot en aquelles àrees on l’activitat agràta feinada es podria evitar fent servir tècniria és més intensiva. Una de les fonts
ques naturals de control de plagues i males
importants de contaminació per nitrats
herbes: afavorir la presència de depredasón les explotacions ramaderes. El DARP
dors (per exemple posant arbustos o nius
ha senyalat sis àrees de Catalunya com
per a ocells), rotació de conreus o crema
a “zones vulnerabl e s ” (és a dir, seriosade males herbes.
ment afectades per la contaminació per
nitrats) i està promovent un control en
l’ús dels fertilitzants nitrogenats per part
QUALITAT DELS ALIMENTS A banda
del risc per a la salut que suposen els pestidels pagesos.1
cides, l’ús majoritari de fertilitzants sintètics té com a conseqüència que el continEFICIÈNCIA ENERGÈTICA Alguns estugut en minerals de les plantes és més pobre.
dis han estimat que els re q u e r i m e n t s
Per una banda, perquè es deixa en segon
d’energia de l’agricultura espanyola (per
terme l’aportació del que s’anomena microa l’obtenció de fitosanitaris, maquinària,
nutrients o oligoelements.Són minerals
combustible, etc.) són d’1’25 calories per
que es troben en quantitats molt petites al
produir una caloria d’aliment, mentre que
sòl i a les plantes (com ara el zinc o el
en l’agricultura tradicional castellana n’hi
c o u re) però tanmateix són fonamentals
havia prou amb aportar una caloria per
per a la salut, p e rquè fan possible que
produir 20 calories en forma d’aliment.
produïm enzims, hormones i altres subs1 www.gencat.net/darp/nitrogen.htm
tàncies essencials per a la vida. Per altra

Als Estats Units s’aporten als conreus 10
calories per cada caloria d’aliment que se
n’obté. 2
D E P E N D È N C I A El fet d’aprofitar els

mecanismes propis de la natura per mantenir la fertilitat de la terra i prevenir les
plagues permet que molts dels recursos
que el pagès necessita els aporti l’explotació agrícola o ramadera mateixa. En
canvi, en el sistema agrícola majoritari
aquests recursos s’han de comprar, la qual
cosa comporta un cost econòmic significatiu i una dependència d’unes poques
grans empreses multinacionals que ostenten una acumulació de poder gens tranquil·litzadora (vegeu la secció Lligams, a
la pàgina 26).

I EL RENDIMENT?

Els fitosanitaris sintètics i la intensificació
de l’agricultura i la ramaderia s’han
introduït per produir més quantitat
d’aliments en menys temps. Són, doncs,
imprescindibles per tal d’alimentar tota
la humanitat?
Per una banda, s e m bla clar que el
problema de la fam al món no ve de la
quantitat sinó de la mala distribució.
Molts dels països on es passa gana són
exportadors de gra, que es destina a
alimentar bestiar per produir la carn
que es consumeix als països del Nord.3
Per altra banda, la FAO4 estima que es
llença entre un 10% i un 40% del menjar
que produïm.
Es dediquen molts esforços d’investigació a incrementar la productivitat
del sistema agrícola i ramader actual
–perquè la pràctica totalitat de la re c e rca la fan la mateixes empreses fabricants de pesticides, f e rtilitzants i llavo rs .
Per què no orientar la recerca a construir una sistema agrícola sostenible i
s a l u d a bl e, alhora que suficientment
productiu? 

2

Jorge Riechmann: Menos carne, mejor carne, vida
para el campo. Revista El Ecologista n. 17, estiu
1999.
3
Jeremy Rifkin:The world’s problems on a plate. Meat
production is making the rich ill and the poor hungry.
The Guardian, 17 de maig del 2002.
4 Organització per a l’Alimentació i l’Agricultura
de les Nacions Unides.
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El segell
ecològic
no ho és tot
A la secció Perquès (p. 4)
s’expliquen alguns perjudicis
que l’agricultura convencional
té sobre el medi. L’agricultura
ecològica evita molts d’aquests
perjudicis. La producció, la
comercialització i el consum
d’aliments, però, tenen
impactes més enllà dels
efectes directes sobre
l’agricultura. En aquest article
exposem unes quantes
consideracions que, si el nostre
objectiu és potenciar una
societat més sostenible i
igualitària, hem de tenir tant
en compte com que els
aliments s’hagin cultivat de
forma ecològica.

TRANSPORT Amb el sistema actual de
comercialització els aliments, convencionals o ecològics, viatgen força des que es
recullen fins que arriben al plat. Ho il·lustra
aquest exemple: Un litre de llet produït a la
vall de Cabuérniga (Cantàbria) viatja fins a
Aranda de Duero per ser processat i envasat,
des d’allà es transporta al centre de distribució
de Bilbao i des d’aquí a un cash&carry a
Santander. Aquí hi ve en camió l’amo d’una
botiga de la vall de Cabuérniga per vendre’ns
un litre de llet d’una vaca que pastura a 20 metres
encara no de casa nostra.1 A l’Estat espanyol
la meitat dels productes ecològics elaborats són importats,2 p e rquè hi ha pocs
elaboradors. És el quart país d’Europa en
superfície de conreu certificada com a
ecològica,3 però la gran majoria de la
producció de fresc s’exporta.
EMBALATGES Molts dels productes elaborats que trobem a les botigues ecològiques estan tan embolicats com els convencionals, i en alguns comerços ho estan fins
i tot els frescos. En moltes ocasions els
embolcalls són superflus o substituïbl e s
per solucions més ecològiques (com anar
a comprar amb bosses re u t i l i t z a d e s ) . A
més, quasi sempre són de materials no
biodegradables.
PROCESSAMENT Dins del menjar ecològic hi ha aliments tan processats com dins
del convencional. Com més es processa
un aliment més es desnaturalitza, tant si
els ingredients són ecològics com si no, i
més additius cal fer servir per elaborar-lo.
R ECLAMS DE CONSUM I RENTAT
D ’ I M ATG E Cada cop és més habitual

trobar menjar ecològic a grans superfícies
com Carrefour o cadenes com McDonald’s.
Aquests tipus d’establiments tenen característiques poc o gens “ecològiques” com
la necessitat d’anar-hi en cotxe o usar
vaixelles d’un sol ús, i poc igualitàries com
ostentar una gran acumulació de poder.
Segurament la motivació per tenir-los al
catàleg no és una preocupació real pel
medi ambient sinó una voluntat de diversificar l’oferta per atreure consumidors o
una necessitat de rentar-se la imatge.
MODEL ECO N Ò M I C Les normes que
estableix el reglament europeu per a l’agricultura ecològica no inclouen cap consideració sobre el model econòmic. Així,
dins del sector ecològic es poden donar
situacions com una gran concentració de

6
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la distribució en poques mans o una pre ssió del mercat sobre el productor per abaratir preus més enllà del raonable perq u è
pugui mantenir una producció i unes
condicions de vida de qualitat (vegeu la
secció central d’aquest mateix número).
LIMITACIONS DEL SEGELL Els segells
certificadors de l’agricultura ecològica
( vegeu la secció Eines al número 2
d’Opcions) garanteixen al consumidor que
els productes s’han cultivat o elaborat
seguint les normes que estableix el reglament europeu. Els pagesos que vulguin
certificar la seva producció han de pagar
p e rquè se’ls controli. Un agricultor pot
fer un conreu ecològic però no tenir prou
mitjans per obtenir la certificació. D’altra
banda, el reglament no contempla aspectes com el grau de mecanització o el cultiu
fora de temporada, que alguns consideren
importants de cara a fer una agricultura realment sostenible. 

DILEMES, CONTRADICCIONS...
• Té sentit menjar unes pomes
ecològiques que vénen
de l’Argentina?
• Puc saber el recorregut que ha fet
una llet que compro en una botiga
ecològica?
• Què val més, comprar uns cogombres ecològics en safata de porexpan o comprar-ne de convencionals a granel?
• És coherent que empreses amb un
impacte social i mediambiental
clarament negatiu venguin
aliments ecològics?
• Què ens ofereix més garanties de
sostenibilitat, el segell ecològic o
conèixer com treballa un productor ecològic sense segell?

1
Héctor Gravina: El insostenible sistema de distribución de alimentos. Revista Ekolurra n. 11, estiu
2002.
2 Estimació d’un distribuïdor i importador veterà (no hi ha estadístiques oficials).
3
Federació Internacional de Mov i m e n t s
d’Agricultura Ecològica (IFOAM): The World of
Organic agri c u l t u r e. Statistics and emerging trends,
2004.
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Els comerços
d’alimentació
A Opcions hem parlat de l’interès de comprar aliments locals, de
temporada, ecològics... però, els hem d’adquirir d’alguna manera.
Majoritàriament ens servim de la distribució comercial d’aliments,
un sector en el que s’estan produint canvis molt profunds,
especialment pel que fa a la concentració de poder en poques mans.
Intentarem conèixer-ho i entendre-ho per veure quines opcions hi ha
a l’hora d’elegir la forma i el lloc on comprem el menjar i quines
repercussions tenen.

8
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E

l món dels comerços d’alimentació es
va transformant al compàs de l’evolució de tota la societat. La diversificació
de l’assortiment (hi ha una pluja constant
de novetats) i dels formats comercials (diferents mides i horaris dels establiments,
gammes de preus, etc.), la incorporació de
la dona a la vida laboral, l’ús generalitzat
de neveres, congeladors i microones, les
tècniques de conservació i envasament, la
informatització dels sistemes de control
d’existències i comandes, la massificació
del transport de mercaderies i de la motorització de la població, la influència de la
publicitat, la globalització dels merc a t s ,
l’augment del nivell de vida, els canvis en
els grups demogràfics amb poder adquisitiu... Tots els canvis s’interrelacionen i
són alhora causa i efecte de tots els altres.
La transformació més significativa en
els darrers temps en la comercialització
d’aliments ha estat la gran concentració
de poder en unes poques empreses.Avui
a l’Estat espanyol un 51’5% dels productes alimentaris de gran consum és comercialitzat per quatre empreses: Carrefour,
Mercadona, Eroski i Auchan-Alcampo (i
les tres primeres comercialitzen un 45’6%
de tots els béns de consum). El pes de les
vuit més grans (les quatre anteriors més
Ahold, El Corte Inglés, Caprabo i Lidl)
dintre del sector s’ha duplicat en la dècada dels 90.1
En una revista del sector de la distribució
podem llegir: És indubtable que la concent ració empresarial en el camp de la distribució
al detall de mercaderies obeeix les mateixe s
regles que per a la resta de les activitats econòmiques. Com també sembla que la concentració espacial en grans unitats (hipermercats,
centres comercials regionals, g rans superfícies
especialitzades, etc.) és l’expressió física d’aquella dinàmica empresarial. Fórmula que permet
reduir costos (de mà d’obra en particular) i
maximitzar beneficis (teòricament alhora que
s’ofereix varietat i preus competitius al consumidor). No obstant, el conjunt de conseqüències socials, urbanístiques i mediambientals –les
“externalitats” d’aquest procés de concentració– són prou serioses [..].2 Al llarg d’aquest
estudi intentarem explicar algunes d’aquestes conseqüències.

TIPUS DE COMERÇOS
Tal com es pot ve u re a les gràfiques, la
gran majoria d’aliments es venen en tres
tipus de comerços.
BOT I G U ES TRADICIONALS Són les
botigues de queviures i les especialitzades
en fresc (fruiteria, peixateria, carnisseria,
etc.), incloses les parades dels mercats municipals. Els establiments són petits i hi ha
dependents que atenen personalment el
comprador.A les botigues de quev i u res ja
només s’hi ven un 14% del menjar elaborat; moltes s’han especialitzat en productes de qualitat. En canvi la majoria del
menjar fresc (quasi la meitat) encara es
ven en botigues especialitzades, perquè els
consumidors aprecien més el servei pers onalitzat en els productes frescos.
SÚPERS Aquest terme designa establiments amb venda en autoservei de menys
de 2.500m2. És on es ven la majoria del
menjar elaborat (més de la meitat), i molts
inclouen botigues de fresc amb atenció
personalitzada. En general ofereixen també
altres productes per a la llar (neteja, cosmètica, etc.), de manera que podem trobar
bona part del que necessitem en un sol
establiment.

HÍPERS Són grans superfícies (general-

ment tenen entre 7.000m2 i 10.000m2) que
solen estar als afores de les poblacions i tenen
aparcament gratuït.Actualment la seva quota
de mercat en productes d’alimentació (24%
en elaborat i 11% en fresc) no creix perquè
ja no s’agafa el cotxe només per comprar
menjar. De fet, un 40% dels productes que
s’hi venen no són d’alimentació, i molts
estan emplaçats en àrees on hi ha també
grans superfícies d’altres productes (bricolatge, jardineria, material esport i u , etc.).
És important no confondre els comerços (els establiments pròpiament dits) amb
les seves empreses propietàries. Per exe mp l e, C a rrefour és una empresa que té
comerços de tipus híper (amb el nom
Carrefour) i de tipus superm e rcat (amb
els noms Dia i Champion).
A l t res vies per comprar menjar són les
cooperatives o associacions de consumidors, les botigues obertes 24 hores, i n t e rnet, directament a productors, les màquines expenedore s , les botigues en
gasolineres, e t c.

ALIMENTS FRESCOS
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1
El mercado ACV Nielsen, 2001 (AC Nielsen
és una de les principals empreses d’estudis de
mercat en gran consum).
2
Ramón López: La vitalidad del espacio urbano
en riesgo. Revista Distribución y Consumo n.
25, nov-des 2002.
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CANALS DE DISTRIBUCIÓ
Entre tots els actors que intervenen en la
comercialització hi ha la tendència a agrupar-se amb l’objectiu d’i n c re m e n t a r
l ’ e s c a l a: m o u re volums més grans de
mercaderia per tal de reduir els costos per
unitat i d’aconseguir més poder de negociació. En qüestió d’una dècada hi ha
hagut una concentració molt forta que
ha donat lloc al que s’anomena la gran
distribució: e m p reses com Carrefour,
que ha absorbit els antics Pryca i
Continente i altres cadenes de super-

mercats. Això porta a una gran a c u mulació de poder: unes poques persones de
t res empreses (Carre f o u r, E roski i
Mercadona) decideixen l’assortiment d’uns
5.000 comerços, que representen un 39%
de la superfície comercial espanyo l a . 3
Aquesta acumulació de poder ha accelerat la tendència a l’agrupació entre la resta
d’actors. L’agrupació tindrà més poder
com més volum mogui o, a igualtat de
volums, com menys membres tingui o
més unificada estigui la seva veu.

Aquestes transformacions també han
provocat la progressiva desaparició d’interm e d i a ri s,especialment en els aliments
elaborats. Si tradicionalment la distribució
des dels productors fins als comerços s’ha
fet a través de majoristes, avui les principals empreses propietàries de comerços al
detall (en general cadenes de súpers i hípers)
c o m p ren directament als productors, ja
sigui individualment (les més grans) o
mitjançant les diverses fórmules d’agrupació.

MENJAR ELABORAT
PRODUCTORS

INTERMEDIARIS

EMPRESES PROPIETÀRIES DE COMERÇOS

COMERÇOS
Botigues
pròpies,
cooperatives
de consum

Indústria
alimentària
petita

Representants
Botigues
de queviures

Majoristes
Centrals
de compres
Cooperatives
de detallistes
Centrals
de compres

Indústria
alimentària
gran

Centrals
de compres

Cadenes petites
de supermercats

Comerços propis

Cadenes
mitjanes i grans
de supermercats

Comerços propis

Gran distribució

Comerços propis
(hípers i súpers
de diferents
mides)

Les fletxes gruixudes indiquen les vie s de distribució majoritàries

CENTRALS DE COMPRES Negocien
COOPERATIVES DE
GRAN DISTRIBUCIÓ Empreses
REPRESENTANTS
MAJORISTES
condicions de compra a productors (i
DETALLISTES Agrupacions
propietàries de grans cadenes
Posen directament
Són els distritambé majoristes) per als seus socis:
de comerços que, a més de
d’hípers i súpers de diferents
en contacte
buïdors clàssics:
cadenes mitjanes i grans de supermerfer comandes conjuntament,
mides. Compren principalment
productors i
compren a les
cats i cooperatives de detallistes amb un
comparteixen serveis com
a proveïdors que puguin satiscomerços indiviempreses i
volum de demanda mínim. A partir dels
emmagatzematge, distribufer amb regularitat comandes
duals. Cada cop
venen a comeracords que
la central de compres esta-EMPRESAS
ció o finsPROPIETARIAS
i tot nom comer- DE COMERCIOS
de gran volum (tot i que algutenen menys pes.
çosPRODUCTORES
detallistes, i
INTERMEDIARIOS
COMERCIOS
cial. Mouen volums menors
nes grans cadenes estan incortambé a centrals bleix amb els proveïdors, cada soci fa la
compra pròpiament dita i pot fer una
que les centrals de compres i
porant marques petites per
de compres i
Tiendas
renegociació (per exemple pot aconsetanquen molt més les negodiversificar l’oferta): per a l’elacooperatives de
propias,
guir descomptes en funció del volum de
ciacions, de manera que les
borat indústries alimentàries
detallistes. Avui
cooperativas
comanda).
En
aquesta
renegociació
les
condicions
finals
són
més
grans,
i
per
al
fresc
grans
exploa Catalunya
de consumo
Industria
cadenes més grans tenen avantatge.
semblants per a tots els
tacions agràries, cooperatives
només
n’hi ha
alimentaria
Les centrals de compres també tendeicomerços associats.
En
agrícoles i centrals hortofrutíun (Coaliment).
pequeña
Representantes
xen a la concentració. El 1990 n’hi havia
general són sòcies de
coles, escorxadors i també
Colmados
21, avui n’hi ha dues (Euromadi i IFA).
centrals de compres.
majoristes en origen.
Mayoristas
Centrales
de compras
Cooperativas
Cadenas
Comercios
de detallistas
pequeñas de
pr opios
supermercados
Centrales
de
compras
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ALIMENTOS ELABORADOS

10

Industria
alimentaria
grande

Centrales
de compras

Cadenas medianas
y grandes de
supermercados

Comercios
propios

La distri bució dels aliments fre s c o s
funciona força diferent de la dels elaborats, pel fet que els primers es fan malbé
en un termini curt i no encaixen bé amb
les dinàmiques de gran escala (transport,
emmagatzematge d’estoc, etc.), i també
perquè en el menjar fresc s’aprecia més la
qualitat i l’atenció professional. El sector
del fresc està més atomitzat, hi ha molts
majoristes tant en origen com en destí
(per exemple a Mercabarna hi ha uns 200
operadors).

PRODUCTORS

Sector ecològic
El consum d’aliments ecològics a l’Estat
espanyol és molt minoritari.La menor quantitat de productors, distribuïdors i comerços fa que aquest sector funcioni de manera força diferent.Hi ha molta més proporció
de venda directa (fires, cooperatives o
grups de consumidors ) .La majoria de botigues són petites i no estan agrupades, si bé
d a rrerament estan apareixent algunes cadenes de supermercats d’una certa enverga-

INTERMEDIARIS

dura. L’abastiment dels productes elaborats
es fa a través d’empreses majoristes, moltes
de les quals també són importadores (es
calcula que la meitat del producte ecològi c
elaborat és importat). El fresc es distribueix
a través de majoristes, alguns dels quals són
associacions dels productors mateixos,i directament del productor a la botiga.

3

Revista Alimarket n. 171, març 2004.

EMPRESES PROPIETÀRIES
DE COMERÇOS

Botigues o
parades pròpies,
cooperatives de
consum

Agrupacions
Agricultors
i ramaders
pe tits i
i mitjans

Llotges

Majoristes
en origen

Alfòndecs

Majoristes
en destí i
mercats
centrals

Fruiteries,
carnisseries, etc.
i mercats
municipals
Cooperatives
de detallistes

Indústria
alimentària

COMERÇOS

Cooperatives
agràries, centrals
hortofrutícoles,
escorxadors

Grans
explotacions
agràries i
ramaderes

Cadenes petites
de supermercats

Comerços propis

Cadenes
mitjanes i grans
de supermercats

Comerços propis

Gran distribució

Comerços propis
(hípers i súpers
de diferents
mides)

Les fle txes gruixudes indiquen les vies de distribució majoritàries

COOPERATIVES
MAJORISTES
MAJORISTES EN
AGRÀRIES I
EN ORIGEN Compren
DESTÍ I MERCATS
CENTRALS
a agricultors petits i
CENTRALS (com ara
HORTOFRUTÍCOLES
mitjans, directament o
Mercabarna) És d’on
Agrupen la producció
a través de llotges i
s’abasteixen majoritàde molts agricultors,
alfòndecs (subhasriament els petits
tes), i venen a majocomerços iEMPRESAS
cadenes
PRODUCTORES sobretot petits i
INTERMEDIARIOS
PROPIETARIAS
mitjans. Cada cop més
ristes en destí i a
petites de supermerDE COMERCIOS
fan serveis de magatcadenes petites de
cats. Hi arriba produczem, manipulació, etc.
supermercats.
ció de majoristes en
Agrupaciones
En el cas de la carn
origen i d’agricultors,
aquest paper el fan els
individuals o agruAgricultores
escorxadors.
pats.
y ganaderos
Lonjas
Mayoristas
pequeño s
Mayoristas
en destino y
y medianos
en origen
mercados
centrales
Alhóndigas

Cooperativas
de de tallistas
Industria
alimentaria

Grandes

Cooperativas
agrarias,
centrales
hortofrutícolas,
mataderos

COMERCIOS
Tiendas o
paradas propias,
cooperativas
de consumo
Fruterías,
carnicerías, etc.
y mercados
municipales

Cadenas
pequeñas de
supermercados
Cadenas medianas
y grandes de
supermercados

Comercios
propios
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ELS PUNTS CALENTS DELS COMERÇOS
1 ORIGEN DELS PRODUCTES
• Consumir productes de l’economia local ajuda a construir
una societat més igualitària.
• La comercialització de gran
escala està intrínsecament
unida al transport a grans
distàncies.
• Cada cop trobem més menjar
fresc procedent de l’altre cap
del món, en un país amb una
producció abundant de fruites i verdures

OPCIONS DE CONSUM
• És més probable que trobem productes de l’economia local a les botigues tradicionals.
• Demanem-los als botiguers.
• Les Denominacions d’Origen identifiquen productes propis d’una zona.

+INFO
Pàg. 14

• En productes com cafè o cacau, que han de venir d’altres llocs, primem que estiguin
transformats al país d’origen (consultem el “made in”) i comercialitzats per vies de
comerç just.
• No és ecològic ni sostenible comprar una poma que ve de Xile, encara que sigui de
producció ecològica.
• En general les cooperatives de consum potencien el manteniment d’hortes al
voltant de les ciutats.

8 REDUÏM EL CONSUM
• Els reclams en els productes, el
disseny dels establiments, les
ofertes i promocions són tècniques per fer que comprem més
del que teníem previst.
• La dinàmica econòmica que ens
empeny a consumir cada vegada
més ens causa una insatisfacció
permanent i el planeta Terra no
pot satisfer el volum de consum
de manera sostenible.

OPCIONS DE CONSUM

+INFO

• Anem a comprar amb una
llista del que necessitem.

Pàg. 19
Secció
Trampes
del núm. 1
d’Opcions*

• Conèixer les tècniques que
s’usen per fer-nos comprar
més ens ajuda a no fer-ho.
• No portar targeta de crèdit
pot ajudar a no gastar més
del previst.

2

Proveïdor

8

*disponible a la web www.opcions.org

7 LA CULTURA ALIMENTÀRIA

OFERTA

• Augmenta el consum de
menjar elaborat. Normalment
desconeixem què contenen els
aliments.

OPCIONS DE CONSUM

+INFO

• Pensem en la relació entre
alimentació i salut.

• Generalment, reclams com
“natural” o “tradicional” són
trucs de màrqueting. Els falsos
bio no són de producció ecològica i constitueixen un engany
flagrant del consumidor.

• Valorem la riquesa de gustos,
demanem varietats més bones
en fruita i verdura.

Pàg. 19
Secció
Trampes
del núm. 2
d’Opcions*

• El menjar fresc immaculat no
ha pas de ser més
alimentador, de fet moltes
vegades ocorre justament el
contrari.

1

• Els aliments ecològics es cultiven sense fertilitzants ni pesticides sintètics i s’elaboren usant
una llista restringida d’additius.

BAR

7

• ¿Potser cuinar ens pot ocupar
tant de temps com fer una gran
compra setmanal de menjar
preparat?

*disponible a la web www.opcions.org

6 MODEL DE CIUTAT
• L’ambient i les relacions socials a les ciutats i pobles canvien
molt segons on s’ubiquin els comerços.
• El fet que moltes àrees comercials es converteixin en espais de
vida social constitueix una creixent privatització de l’espai públic.
• Anar a comprar en cotxe genera contaminació, despesa energètica i proliferació de vies i aparcaments.

12
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OPCIONS DE CONSUM

+INFO

• Comprar a prop de casa dóna vitalitat als barris i
facilita la creació de llaços comunitaris.

Pàg. 18

• ¿Podem organitzar-nos de manera que fer
compres a prop de casa ens ocupi menys temps
que desplaçar-nos en cotxe fins a un híper?

D’ALIMENTACIÓ
2 RELACIÓ AMB ELS PROVEÏDORS
• La gran concentració en la distribució genera una
asimetria entre el poder de les grans cadenes i el dels
productors.
• Les cadenes comercials es poden expandir gràcies a
les condicions de pagament que imposen.
• La comercialització a gran escala fa que els productes
hagin de ser estandarditzats, duradors i fàcils de
transportar. Això té conseqüències negatives sobre
l’agricultura, la nostra salut i el medi ambient.
• La importància que donem a les aparences origina un
sobrecost per als agricultors: han de manipular els
productes perquè siguin acceptats al mercat.

OPCIONS DE CONSUM

+INFO

• Comprar a la gran distribució significa potenciar l’acumulació de poder, i més encara si comprem les seves
marques blanques.
• Les botigues especialitzades en fresc i mercats i els
majoristes que les abasteixen proporcionen més diversitat d’opcions de comercialització als agricultors petits,
que aporten pluralitat.

Pàg. 14
Establiments
comercials,
pàg. 22
Secció
Idees,
pàg. 24

• Tastem marques desconegudes per veure si ens agraden.
• Les vies de consum directe permeten conèixer més de
prop les condicions dels proveïdors.

3 CONDICIONS LABORALS

3

• La feina de les caixeres és
més dura del que pot
semblar. Al cap del dia
poden haver carregat més
pes fins i tot que el personal del magatzem.

4

• Obrir en festius facilita
que les grans superfícies
prenguin clientela als
comerços petits.

OPCIONS DE CONSUM

+INFO

• Que la rutina no ens faci oblidar que les caixeres són persones.

Pàg. 16

• Organitzem-nos per comprar
durant la setmana. Podem
encarregar la compra i passarla a buscar més tard, fer-nos-la
portar, posar-nos d’acord amb
algun veí perquè ens la guardi...

4 ENVASOS I EMBALATGES

5

• Les bosses de
plàstic per
endur-nos la
compra són
probablement
l’objecte d’usar i
llençar que més
es consumeix.
• Els aliments que
consumim van
cada vegada
més envasats i
arriben als
comerços amb
cada cop més
embalatges.

6

OPCIONS DE CONSUM

+INFO

• Evitem envasos innecessaris, sobretot el
porexpan. Busquem productes a granel. En
general en trobarem més en mercats i botigues del sector ecològic.

Pàg. 17

• Als llocs on pesem nosaltres mateixos la
fruita i la verdura, podem posar-ho tot en
una mateixa bossa i enganxar-hi les diferents etiquetes amb els preus.
• Anem a comprar amb co ntenidors propis:
carretó, cabàs, una bossa reutilitzada, un pot
o carmanyola pel que comprem a granel...
Po rtar una bossa (millor si és de roba) al
bolso ajuda a no agafar bosses de plàstic ni
tan sols en les compres no planejades.

5 EXCEDENTS
• Avui llencem molt menjar (entre un 10% i un
40% del que es produeix, segons la FAO).
• La importància que donem a l’aspecte fa llençar molta fruita i verdura en bon estat.
• Les comandes grans i centralitzades afavoreixen que es generin excedents als comerços
que se n’abasteixen.

OPCIONS DE CONSUM

+INFO

• Els comerços d’escala petita poden ajustar millor el volum de les comandes
als hàbits de la seva clientela.

Pàg. 17

• Podem aprofitar un bon tros d’un carbassó macat. Si una poma té una picada d’ocell vol dir que és bona.
• Organitzem-nos per aprofitar les sobres dels àpats.

12
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ELS PUNTS CALENTS DELS CO M E R Ç OS D’ALIMENTACIÓ

1

ORIGEN DELS PRODUCTES

MODEL ECONÒMIC Consumir productes de l’economia local ajuda a construir un model econòmic en el qual no es
doni que bona part de la població (agricultors, productors i consumidors) depèn
d’uns pocs actors amb molt poder (vegeu
el Punt Calent següent), i per tant ens
acosta a una societat més igualitària.
En general les indústries alimentàries
locals petites o mitjanes venen a través de
canals de distri bució de petita escala, i
trobarem els seus productes majoritàriament
en botigues tradicionals. De fet,en moltes
ocasions tenir marques “petites” és el tret
diferenciador que proporciona un segment
de mercat a aquests comerços, si bé algunes cadenes de supermercats i grans superfícies les estan introduint per atreure també
aquest segment de mercat.
Pel que fa a productes frescos, els comerços de petita escala s’abasteixen sobretot

2

T RA N S P O RT L’ a l t re gran avantatge de
consumir productes locals és disminuir el
re q u e riment de transport. Els canals de
distribució de gran escala distri bueixen a àrees
grans (per exemple tot l’Estat) perquè mouen
una quantitat de productes superior a la
que es pot consumir en una àrea reduïda
(com ara una comarca o província).
4

Mercabarna.

LA RELACIÓ AMB ELS PROVEÏDORS

ASIMETRIA La tendència a la concentració
fa que hi hagi una asimetria e n t re les
condicions en què poden treballar els
productors (són molts) i les grans empreses de distribució (n’hi ha poques): els
productors venen a poques compradores,
i per tant cadascuna s’endú un percentatge significatiu de la seva producció. En
canvi, les grans cadenes tenen molts proveïd o rs .Així, si un proveïdor no la satisfà, una
cadena ho té fàcil per abandonar-lo i
buscar-ne d’altres, mentre que el proveïdor perd de cop moltes possibilitats de
comercialització. Els principals proveïdors
de Carrefour són multinacionals de l’envergadura de Nestlé i Unilever, i cadascuna li aporta poc més d’un 3% dels
productes; això ens dóna una idea de com
són d’insignificants empreses més petites
per a Carrefour. En canvi, el 30% de la
producció d’algunes categories alimentàries es ven a través de Carrefour.5
Això atorga a la gran distribució molt
poder per decidir sobre molts aspectes de
la vida de molta gent (agricultors, indústria, comerciants, consumidors...).
Com hem vist a la pàgina 11, el sector
del fresc està més atomitzat, per això l’asi-

14

als mercats majoristes de cada comu n itat, que és el principal canal de distr i bució per als agricultors locals.Tot i això, cada
cop s’hi troba més producció d’orígens
diversos; el 2002, només un 20% de la
f ruita i ve rdura que va passar per
Mercabarna era cultivada a Catalunya, el
mateix percentatge que pels productes
procedents de l’estranger (l’altre 60% venia
de la resta de l’Estat). 4
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metria no és tan accentuada i els agricultors tenen més opcions a l’hora a vendre.
Tanmateix, la concentració també hi té
una influència molt important.
VO LUM I REG U L A R I TAT Les gr a n s
empreses distribuïdores fan comandes molt
grans que s’han de servir amb regularitat.
Per això els pro d u c t o rs petits no poden
ser proveïdors seus i comercialitzen a través
de majoristes o directament a botigues.

CONDICIONS DE PAGAMENT Al nostre
país és habitual ajornar els pagaments.
Com més grans siguin les comandes d’un
comprador més pot pressionar per retardar-los, sobretot si és un dels principals
5 Panel de Detallistas AC Nielsen 2001 (citat a
Alfonso Rebollo i altres: Concentración y competencia en los canales de distribución de productos
alimenticios. Papeles de la Economía Española
n. 96, 2003).

PAGAR TARD, UN ALTRE NEGOCI A COSTA D’ALGÚ
Segons el Registre Mercantil, el 2002 la mitjana en el termini de pagament va
ser de 107’6 dies en el cas de la gran distribució. Cobra del comprador al comptat, però no paga al proveïdor fins després d’aquest centenar de dies. És comú
que inverteixi aquests diners en un fons que doni interessos setmanals, per
exemple, la qual cosa li proporciona una font d’ingressos addicionals.
Pot donar-se el cas que un productor petit hagi de demanar un crèdit per
aguantar l’ajornament, mentre que el seu client morós obté finançament a cost
zero o fins i tot amb interès a favor per continuar-se expandint.

clients d’un productor. De nou, això fa
que els proveïdors de les grans distribuïdores hagin de ser explotacions agrícoles
o indústries alimentàries grans, que puguin
aguantar setmanes o mesos sense cobrar.
Normalment la indústria trasllada les condicions als proveïdors de matèria primera.
En el cas dels productes frescos, es pot
cobrar una remesa quan ja fa temps que
s’ha consumit i se n’han servit moltes més.
Val a dir que la llei prohibeix pagar els
productes frescos a més de 30 dies, però
això s’incompleix sovint.
P ES DE LA MARCA La influència social

de la publicitat i el màrqueting fa que els
productors de marques que el consumidor no identifica fàcilment ho tinguin més
difícil per vendre, ja que no tenen accés a
la gran distribució i la resta de canals són
molt minoritaris.
M A R CA BLANCA Els productes que

tenen per marca el nom d’una cadena
comercial (el que s’anomena marca blanca
o marca de distri bu c i ó) són fabricats per
empreses que envasen tota la seva pro d u cció o una part (en cas de tenir també marca
pròpia) amb el nom de la cadena. L a
producció exclusiva per a marca bl a n c a
pot ser una sortida per a la supervivència
d’una empresa petita perquè s’assegura un
volum de comandes grans i regulars, però
aquesta situació és i n e s t ab l e. Segons la
Federación Española de la Industria de
Alimentación y Bebidas, fabricar per a una
m a rca blanca és el primer pas cap a la
deslocalització, ja que el més habitual és
que la cadena compradora busqui sempre
fabricants més barats, fins i tot en altres
països. Llavors aquella empresa petita es
queda sense clients i sense marca.
El 2003 el 21% dels aliments elaborats
que vam consumir eren de marca bl a n-

ca.6 I se’n consumeixen cada cop més, de
manera que es van quedant amb el segment
de consumidors que no tenen preferència pels productes de marca (en detriment
dels fabricants de marques desconegudes).
ADAPTACIÓ DELS PRODUCT ES El
lligam entre la comercialització a gran
escala i el transport a grans distàncies imposa una sèrie de requeriments als productors. O bliga que els productes tinguin
forma i mida estàndards (per exemple,
les pomes han de ser d’un calibre determinat) i que siguin d u r a d o rs (per exe mple, avui al mercat quasi tots els tomàquets

Adaptar els productes
als requeriments dels
distribuïdors i les
aparences atractives
imposa un sobrecost
als productors

són de la varietat long life, que té poc gust
i consistència farinosa però aguanta molt
temps sense fer-se malbé). Per la importància que donem a les aparences, les fru ites i verdures han de ser grans, brillants
i sense macadures.Tot això té diverses
conseqüències:
· Els agri c u l t o rs han de plantar varietats
estandarditzades i fer servir els agro q u ímics per a les quals estan adaptades. Està
prohibit aplicar pesticides pocs dies abans
de collir els productes, però això s’incompleix sovint perquè és molt important evitar tot rastre de presència d’insectes.
Tot plegat empobreix la biodiversitat,
contamina els conreus,origina dependència de grans empreses (vegeu la secció
Lligams a la pàgina 26), ens perjudica la
salut i ens proporciona una oferta menys
variada d’aliments.
· Una vegada collida la fruita i la verdura, s’ha de netejar, classificar, aplicar-hi
tècniques de conservació (fred, envasament en atmosferes modificades, irr adiacions radioactives que aconsegueixen per exemple que les patates i cebes
no es grillin), etc.Tot plegat significa per
als pagesos uns costos afegits, que en
general assumeixen conjuntament mitjançant les cooperatives. Els que no els
puguin assumir vendran el producte
sense manipular a un preu inferior.
· En el menjar elaborat s’han de fer servir
conservants,que requereixen una indústria química i perjudiquen la salubritat
del menjar.
· El productor ha de fer servir més embalatges, amb embolcalls resistents (cartó
més gruixut, per exemple) i impermeables (les paletes s’emboliquen profusament amb plàstic). Això és negatiu per
al medi ambient.
6

Anuari AC Nielsen, 2004.
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3

CONDICIONS LABORALS

LLOCS DE TREBALL En els establiments
comercials hi ha dos grans perfils laborals.
A les botigues tradicionals hi sol haver un
treballador autònom (el propietari) i potser
altres membres de la família i algun tre b allador assalariat.Durant els 90 aquests autònoms van disminuir en un 15%.7 En general els llocs de treball són de llarga durada
(el consumidor aprecia que els botiguers
no canviïn). Els botiguers pleguen a les 9
o 10 del vespre, després de fer caixa i neteja de la botiga. Els de fresc solen anar al
mercat central de bon matí.
A les cadenes d’autoservei, la plantilla
d’assalariats pot anar des de 6 o 7 pers ones en un súper petit fins a diversos centenars en un híper. Són majoritàriament
dones joves. El 2001 un terç dels contractes del sector del comerç eren temporals.7
Segons dive rsos delegats sindicals amb qui
hem parlat en fer l’estudi, moltes tre b a l l adores deixen la feina al cap d’un temps per
la incomoditat dels horaris (els establiments
estan oberts també les hores que “la resta
de gent” no treballa: migdies i fins tard al
vespre),la duresa de la feina i,principalment,
la baixa remuneració (vegeu el requadre
Les caixe r e s). Els llocs de treball els ocupen
p e rsones sense gaire més opcions per treba-
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llar (joves,gent sense qualificació,immigrants
que fa poc que han arribat, etc.).També és
força habitual el treball a temps parcial.
Segons alguns delegats sindicals de
CCOO, en la gran distribució són molt
habituals els sindicats “grocs”: els munta la
patronal per afogar l’activitat sindical genuïna. De vegades s’exigeix estar-hi afiliat per
renovar contractes.
H O RARIS CO M E R C I A L S És un dels
temes més polèmics dintre del sector. Els
horaris estan regulats per llei només per als
establiments de més de 300 m2; cada comunitat autònoma té la seva normativa (per
exemple a la Comunitat de Madrid poden
obrir 21 diumenges durant l’any). Per als
establiments més grans, ampliar la plantilla o els torns per tal d’obrir en festius no
significa un sobrecost significatiu, mentre
que per als petits comporta un esforç molt
i m p o rtant (ja sigui per pagar personal o per
haver de treballar encara un dia més). Per
això l’ampliació d’horaris ajuda a incrementar la quota de mercat dels grans.Avui
a l’Estat espanyol només pressionen per
obrir en festius els hípers.
7

Enquesta de la Població Activa.

L ES CA I X E R ES
Aquestes persones que veiem cada
dia a la caixa del súper (noies en el
90% dels casos) treballen sis dies
per setmana, 6:40 hores cada dia
(si estan a temps complet). El
conveni estableix un sou d’entre
600 i 720 euros mensuals.
La feina és més exigent del que
pugui semblar a primer cop d’ull.
Han de fer gestos de manera repetitiva i alhora atendre el públic, i en
hores de poca afluència és normal
que s’encarreguin de reposar
mercaderia als prestatges. L’Anna,
una caixera amb 20 anys d’experiència amb qui hem parlat en fer
l’estudi, ens explica que la persona
que més pes trasllada al cap del dia
és la caixera, fins i tot més que el
que s’encarrega del magatzem. Tot i
que tenir lesions com tendinitis o
cervicals és força habitual, no estan
reconegudes com a malalties
professionals.

4

ENVASOS I EMBALATGES

BOSSES DE PLÀSTIC En donen a tots

els establiments, petits o grans. Són derivades del petroli, no biodegradables, i amb
tota probabilitat l’objecte d’usar i llençar
que més es consumeix. Una gran superfície com Carrefour pot “regalar” als seus
clients (en realitat el cost va inclòs en els
preus de venda) uns 70 milions de bosses
de plàstic cada mes.
Alguns, molt pocs, les cobren explícitament, amb la qual cosa es frena una miqueta la proliferació. Encara són menys els
que incentiven la clientela a portar les
seves bosses o el cabàs.
En algunes bosses s’indica que són re c iclables, però a la pràctica no es reciclen pas.

Envasar els aliments
que van per unitats,
com les pomes
o les endívies,
ens obliga sovint
a comprar-ne més
de les que necessitem

5

ENVASOS El model comercial d’autoservei i el consum de productes elaborats
s’incrementen paral·lelament. Totes dues
coses, juntament amb el transport a grans
distàncies, potencien la proliferació d’envasos i embalatges. En autoservei es tendeix
a envasar també el menjar fresc, majoritàriament en safates de porexpan, o al model
en què el comprador mateix posa cada
fruita o verdura en una bossa diferent i hi
enganxa una etiqueta amb el preu.
Envasar pro p o rciona comoditat en el
moment de comprar, però en contrapartida té altres inconvenients: limita la nostra
elecció pel que fa a quantitat i qualitat
que volem comprar i ens obliga a acumular envasos a casa o a llençar-los,la qual cosa
ens posa a tots un problema molt seriós:
la gestió d’un volum enorme i creixent
de residus, una problemàtica molt important en la nostra societat.

ELS EXCEDENTS

Avui, al nostre món occidental llencem
molt menjar. La FAO estima que entre
un 10% i un 40% dels aliments que es
produeixen no s’arriben a consumir. Un
estudi calcula que als Estats Units es perd
un 27% dels aliments entre la distribució,
l’hosteleria i els consumidors.8
Una de les “excuses” per introduir els
pesticides i fertilitzants sintètics en l’agricultura va ser que augmentaria la pro d u ctivitat dels conreus. És sabut que els agricultors llencen una part d’aquesta producció
tan abundant (no hi ha cap estudi sobre
quina pro p o rció re p resenta) perquè no
compleix els requisits d’estandarització o

aspecte o perquè no s’aconsegueixe n
col·locar-la al mercat.
La distribució a gran escala,on es prenen
moltes decisions sobre volums de les
comandes de manera centralitzada, fa més
probable que es generin excedents: menjar
fresc que es fa malbé o productes elaborats que caduquen.També es poden deteriorar durant el transport a grans distàncies (per evitar-ho cal usar grans quantitats
d’embalatge, camions refrigerats, etc.).
Una altra font d’excedents són les exigències d’aparença de la nostra societat de la
imatge: molta fruita i verdura que es pot
menjar es llença perquè “ja no està maca”.

No ens guiem només
per l’aparença en
comprar menjar fresc.
Podem aprofitar un bon
tros d’un carbassó
macat. Si una poma
té una picada d’ocell
vol dir que és bona.
Amb la fruita més
madura podem fer sucs

8
World Resources Institute: Disappearing Food:
How Big are Postharvest Losses?, 1998.
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6

EL MODEL DE CIUTAT

Comerç i ciutats s’han desenvo l u p a t
conjuntament. Les ciutats van sorgir quan
van aparèixer els excedents alimentaris:
els primers agricultors produïen més del
que consumia la seva família, la gent que
no es dedicava a l’agricultura residia en
nuclis on es dedicava a altres activitats i
obtenia els aliments a través del mercat.
GEOGRAFIA COMERCIAL URBANA

Tradicionalment, els comerços de béns de
primera necessitat s’han repartit per tota
l’àrea urbana i els altres s’han concentrat
al centre de les ciutats. Els comerços de
p r ox i m i t a t (que s’hi pot accedir a peu)
proporcionen activitat i vitalitat a les zones
d’habitatges on estan situats.Anar a comprar
al barri és una manera de relacionar-se
amb la comunitat pròpia, amb la qual cosa
es generen llaços comunitaris que ens
pro p o rcionen company i a , ajuda mútua,
coneixement de l’entorn i per tant possibilitat d’adaptar les formes de vida a allò
més convenient per a tots... i que també
limiten la privacitat.
Als anys 70, l’aparició dels grans centres
c o m e rcials als afores, lligada a la motorització massiva de la població, va introduir canvis significatius en la forma de
consumir com ara anar-hi en cotxe per
fer les compres de tota la setmana o associar les compres amb l’oci pel fet que
incorp o ren altres serveis com cinemes i
p a rcs infantils.
Un model que s’aplica des de fa uns
quants anys és el d’urbanització residencial amb els comerços (i altres serveis com
cinemes o bancs) concentrats en una àrea.
Els carrers fan només el paper de via d’accés, poden ser menys sorollosos que els
d’un nucli convencional i solen estar força
bu i t s , la qual cosa pot generar sensació
d’inseguretat.
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cions, re p a rtir-hi o enganxar-hi propaganda...També potencien l’homogeneïtzació cultural del món, ja que són iguals
a tot el planeta.9

Moltes àrees comercials,de propietat privada, van esdevenint espais on es fa vida
social. Però aquesta vida social s’ha de fer
seguint les normes que posen els propietaris, per exemple: a la majoria de llocs on
es pot seure és obligatori consumir, no
s’hi pot córrer o cantar, s’hi pot accedir
només a certes hores, no s’hi pot circular
en bicicleta, no s’hi poden fer manifesta-

FORMA D’ACC É S Anar a comprar a
peu a prop de casa té un impacte ambiental nul (o pràcticament nu l ) . Anar-hi en
cotxe implica construcció de vies d’accés i grans àrees d’aparcaments finançades amb diners públics, congestió, contam i n a c i ó , s o ro l l , despesa energètica i
dependència del petroli (vegeu la secció

12 J U N Y/AG OST 20 04

P e rq u è s al núm. 10 d’Opcions). Un estudi calcula que anar a comprar a una àrea
comercial als afores de la ciutat (amb
d iverses grans superfícies) pot generar
e n t re 12.000 i 28.000 desplaçaments
diaris als Estats Units. 10
9
M.Auge: Los “no lugares”. Espacios del anonimato. Una antropología de sobremodernidad. Ed.
Gedisa, 1993.
10 Estudi de l’Institute of Transportation
Engineers citat a R. López: La vitalidad del espacio urbano en riesgo, revista Distribución y
Consumo n. 25, nov-des 2002.

7

LA CULTURA ALIMENTÀRIA

QUÈ MENGEM, REALMENT? La tendèn-

cia en les formes de comprar és que
augmenta el model d’autoservei i la
concentració en una gran compra setmanal o quinzenal. Això fa que creixi força
el consum d’aliments elaborats: el 2003
quasi la meitat (45%) del menjar que vam
comprar era elaborat, i se’n va consumir
un 8% més que l’any anterior.11 El que
més ha augmentat és el consum de menjar
precuinat, tot i que encara representa un
pro p o rció molt petita del total (2%).12
També sembla que hi ha una homogeneïtzació en les dietes a Europa.13
En general no som conscients de la
composició de molts aliments elaborats: no
sabem si estem menjant greixos, sucres,
proteïnes animals o vegetals... Llegir les
etiquetes moltes vegades no és gaire clarificador.Així,tenim molt poc control sobre
com ens nodrim. Per exe m p l e, per fer
règim és típic menjar biscotes en lloc de

8

pa, quan en realitat les biscotes contenen
greixos i el pa no. O,en la indústria alimentària és comú fer servir oli de palma, que
està considerat dels menys sans perquè
genera colesterol dolent. D’altra banda,
com més elaborats siguin els aliments
(deshidratar-los, precuinar-los, afegir-hi
“nutrients” i additius) més es desnaturalitzen, i per tant ens nodreixen pitjor i ens
poden portar problemes de salut.
El menjar fresc immaculat no ha pas de
ser més alimentador, de fet moltes vegades ocorre justament el contrari: té una
aparença atractiva perquè s’ha sotmès a
tractaments que no es pot demostrar
que siguin innocus per a la salut.
RECLAMS “NATURALS” Dive rsos escàndols alimentaris com el de les vaques boges
s’han aprofitat per enfortir les alabances a
la dieta mediterrània,els reclams de menjar
“natural” o “tradicional” i la proliferació

En general no coneixem
la composició dels
aliments elaborats.
No sabem si estem
menjant greixos, sucres,
proteïnes animals
o vegetals...
de falsos bio (vegeu la secció Tra m p e s al
núm. 2 d’Opcions), mentre que el consum
de productes ecològics no deixa de ser
marginal (es calcula que no passa del 2%).
11 Anuari AC

Nielsen, 2004.
Ministeri d’Agricultura: Panel de Consum
Alimentari, 2003
13
C. Díaz i C. Gómez: Del consumo alimentario a
la sociología de la alimentación. Revista
Distribución y Consumo n. 6, nov-des 2001.
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REDUÏM EL CONSUM

Als establiments d’autoservei hi ha molts
aspectes que estan pensats per tal que
consumim com més millor; és el que s’anomena merchandising.La distribució de les
d i f e rents seccions (primera necessitat al
fons, capritxos a les caixes, etc.), la manera de disposar els productes en els prestatges
(necessaris a baix, superflus a nivell de les
mans, articles cars a l’alçada dels ulls), els
carretons (les rodes estan desviades perquè
el carretó s’arrambi als prestatges), els preus
(els falten 1 o 5 euros per saltar de desena
o centenar), la pavimentació, la llum, la
música, la temperatura... (vegeu la secció

mentar el consum, i també el fet de poder
Trampes al núm. 1 d’Opcions). Els producpagar amb targeta de crèdit. Una altra
tors competeixen i paguen molts diners per
tècnica per incrementar el consum són els
tenir els productes al cap de góndola (els
prestatges dels extrems
dels passadissos), perquè
Si no volíem un determinat article,
és el lloc d’on els
ens genera satisfacció emportarc o m p r a d o rs n’agafem
m é s . Un director de
nos-en tres i pagar-ne dos?
gran superfície declaproductes en oferta i les promocions
rava a El País: Que no marxa el Valdepeñas?
de l’estil “pagui’n dos i emporti-se’n tres”,
Som-hi: es posa Valdepeñas en oferta al fulleque solen aconseguir que te n’emportis
tó promocional, [..] i se’n col·loca una torre al
sis i en paguis quatre quan en realitat no
cap de góndola.Veuràs si marxa.
en volies cap.
El model d’autoservei mateix fa incre-

PRODUCT ES GANXO
Són productes de gran consum, com ara llet, que es venen
molt barats, fins i tot per sota del preu de cost (tot i que
això està prohibit). Se’n fa molta promoció, de manera que
es genera en el consumidor la percepció que el preu és
representatiu dels preus de l’establiment. Un cop allà resulta que la resta de preus no són tan barats, però ja hi has
anat i, a més de la llet, compraràs altres coses.
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EL DEBAT tal com el planteja el CRIC

És qüestió de gran o petit?

A

l llarg de tot aquest estudi sobre el
món dels comerços hem vist que la
gran escala i especialment la concentració
empresarial tenen una sèrie de repercussions no desitjables tant des del punt de vista
social com el mediambiental (acumulació
de poder en poques mans, proliferació de
transport i embalatges, formes d’agricultura perjudicials per als conreus, etc.). I
com a opcions de consum re s p o n s a bl e
proposem (pàgines 12 i 13) prioritzar les
botigues tradicionals i les vies de consum
directe. És que només pel fet de ser petits
ja ens semblen opcions positives?
En el nostre món ens regim de manera molt majoritària pel principi de la maximització de beneficis econòmics (o potser
més ben dit,beneficis “monetaris”).Si una
determinada decisió (com ara incrementar l’escala) ens porta a reduir costos,
normalment la donem per bona sense
considerar altres efectes que pugui tenir
–com ara augmentar la contaminació o
provocar desigualtats socials. Des de fa uns
quants anys és obligatori fer estudis d’impacte ambiental d’alguns projectes, com
per exemple les obres públ i q u e s , però
moltíssimes vegades són un pur tràmit, es
fan quan l’obra ja està començada o simplement no se’ls fa cas. Per això tenim situacions de contaminació i desigualtat: no
està entre els nostres principis evitar-les.
La qüestió, doncs, no està en ser petit
o gran, sinó en els principis pels quals
ens regi m. Un increment d’escala, com
ara una associació entre comerc i a n t s , pot
aportar molts beneficis (per exemple estalviar transport o hores de feina, o fer possible la viabilitat econòmica de cadascun
dels comerços). El que passa és que en un
món regit pel benefici econòmic creixerà més qui més pes doni a aquest benefici per davant d’altres criteris. És per això
que, ara com ara, trobem dinàmiques més
respectuoses entre els actors que menys han
crescut –alguns no deuen haver crescut
per manca de capacitat per fer-ho i d’alt res per voluntat expressa de mantenir
una mida reduïda.
En la nostra societat l’expansió d’una
e m p resa es veu com el repte que un
“empresari d’èxit”ha de perseguir. Nosaltres
proposem una altra noció d’èxit: que
l’empresa sigui rendible econòmicament,
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que sigui respectuosa amb el medi ambient
i que proporcioni una vida digna i gratificant a totes les persones que hi estiguin
relacionades d’una o altra manera. Si aconsegueix aquests objectius, a l e s h o res que
tingui la mida que vulgui.
Segurament hi ha límits al creixement més enllà dels quals es faria difícil
mantenir els principis de sostenibilitat i
igualtat social, de la mateixa manera que
una assemblea només és operativa fins a un
determinat nombre de participants o que
una democràcia no pot ser realment part icipativa a partir d’una certa envergadura.
Aquests límits només els pot establir la
pràctica: una empresa deixarà de créixer si
veu que fer-ho li impediria aconseguir els
seus objectius, que podrien ser per exe mple que les gallines de la seva granja tinguin
espai suficient per córre r, o que el seu
proveïdor guanyi prou com per desenvolupar la seva feina en condicions dignes.

Fonts d’informació
que hem consultat:
Empreses del sector (Biospace, Bon Preu,
Carrefour, diverses parades del Mercat del
Ninot, El Brot, Hortec, Mercadona, Món Verd,
Plus, Unide), experts en comercialització d’aliments (Alfonso Rebollo, Alicia Langreo, Jordi
Rossell), organitzacions gremials (Asociación
de Detallistas de Frutas y Hortalizas de Madrid,
Asociación de Detallistas de Pescado de
Madrid, Asociación Nacional de Centrales de
Compra y Servicios, Asociación Madrileña de
Empresarios de Alimentación y Distribución,
Associació de Botiguers i Comerciants de
Catalunya, Coordinadora de Organizaciones de
Agricultores y Ganaderos, Federación Española
de Industrias de Alimentación y Bebidas,
Federación Nacional de Asociaciones
Detallistas de Alimentación, Taula Social del
Comerç, Unión de Pequeños Agricultores),
diversos estudis publicats en revistes del
sector (Distribución y Consumo, ICE, La Tienda
Super, La tierra del agricultor y ganadero),
sindicats (Federació de Comerç, Hosteleria i
Turisme de CCOO i diversos delegats sindicals
de supermercats) i les que apareixen referenciades com a notes al peu.

Establiments comercials
Hipermercats
Els hiperm e rcats van tenir un cre i xement molt ràpid quan van aparèixe r, els
a nys 70 i 80. Actualment el cre i xement
s’ha estancat, en part per les regulacions
que imposen les diferents comu n i t a t s
autònomes i en part perquè ja no s’agafa el cotxe només per anar a comprar
menjar. De fet, avui el seu ganxo és oferir
altres serveis com òptiques, agències de
viatges, immobiliàries o reparacions de la
l l a r.
El 41% de la superfície d’híper a l’Estat
espanyol és de Carrefour. La segueixen
Alcampo (17%),Eroski (15%) i Hipercor
i Supercor (11%). Els principals hípers
catalans són Caprabo i Esclat (que pertany
a Bon Preu).

Supermercats
És el format comercial que més està cre ixent. Durant un temps van ser una competència perillosa per a les botigues de
queviures i de fresc, però avui les botigues
de barri (d’alimentació i altres) ve u e n
com a positiu que hi hag i súpers a prop
p e rquè fan de pol d’atracció dels compradors.
Independentment de la mida dels establiments, poden ser propietat d’empreses
de diferents envergadures:
· Les empreses més grans (la gran distribució) en general fan comandes als
p rove ï d o rs individualment (és a dir,
tenen la seva pròpia central de compres).

A l g u n e s , com C a p r ab o, són sòcies
d’una altra central de compres (Ifa o
Euromadi), però el marc de negociació que estableix la central és només una
referència de poc pes perquè l’alt volum
de les comandes els dóna un capacitat
de renegociació molt gran. Mercadona
és l’empresa que més superfície de
súpers té (14%).
· Les empreses mitjanes solen tenir una
implantació forta en una comunitat i
cap o pocs establiments fora. Per als
productes elaborats s’abasteixen a través
de centrals de compres,i pel fresc a través
de majoristes o directament de product o rs . Solen tenir plataformes logístiques
pròpies. A Catalunya podríem classificar dins d’aquest grup Condis, Suma,
Bon Preu o Sorli Discau.
· Les empreses més petites solen estar
associades en una cooperativa o agrupació de detallistes, que és al seu torn
sòcia d’una central de compres. Per al
p roducte fre s c, l’agrupació sol fer de
majorista dels seus socis. En aquest rang
hi trobem per exemple l’associació
Fórmula Adecuada para Cataluña,
que agrupa 11 petites cadenes d’abast
comarcal.
En ocasions els superm e rcats socis
d’aquests grups comparteixen el nom de
l’establiment, l’assortiment i la gamma
de preus, la qual cosa els pren autonomia però els proporciona una presència més sòlida al mercat.Aquest seria el
cas del Grup DUSA.

Descomptes
Són un tipus particular de supermercats
que es caracteritzen per tenir preus baixos
s e m p re (no només en ofertes o pro m ocions, tal com es fa en els altres tipus d’autoserveis). Ho aconsegueixen a base d’estalviar costos: no col·loquen els productes
als prestatges (hi trobem les caixes dels
proveïdors o fins i tot les paletes), solen
cobrar les bosses i redueixen al màxim el
requeriment de personal.Tenen pro d u ctes de primera necessitat, poques marques
conegudes i moltes marques blanques. El
menjar fresc sempre és envasat. La majoria de la clientela és gent de nivell adquisitiu baix que hi fa una gran compra a
principi de mes.
És un format comercial que està en
expansió a l’Estat espanyol (en altres països
europeus hi són més presents perquè als
consumidors no els importa tant la marca).
Actualment n’hi ha quatre grans ensenyes:
Dia, que pertany a Carrefour (60% de la
superficie de descomptes), Lidl (23%),
Plus (12%) i Aldi (4%).A Catalunya també
hi ha Comprimax.

Botigues especialitzades
en fresc
A les tradicionals fruiteries, carnisseries,
peixateries,xarcuteries, etc.i les parades dels
mercats municipals s’hi ven la majoria del
menjar fresc. El valor afegit respecte dels
comerços d’autoservei és l’atenció pers onalitzada (per exemple et trien les peces
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de fruita al punt que vulguis de madures)
i el tractament professional i acurat dels
productes.Els botiguers solen anar al mercat
central de bon matí (al voltant de les 5) per
escollir personalment el gènere. En general tanquen dues o tres hores al migdia i
tornen a obrir fins a les 8 o 9 del vespre
(algunes parades de mercat no obren a la
tarda). Després queda la feina de recollir,
fer caixa i netejar.

Botigues de queviures
Els aliments elaborats es venen cada ve g ada més en establiments d’autoservei, per
això moltes botigues de queviures s’especialitzen en productes de qualitat (gurmet)
o ofereixen altres serveis com menjars preparats.També queden les de persones grans que
les mantenen fins a la jubilació. Els productes de marques conegudes els els porten
majoristes o els van a comprar a un
cash&carry (un supermercat a l’engr ò s ,
com ara Makro o els d’algunes cadenes de
supermercats). Els de marques petites els
solen portar representants.Pel que fa a horaris, són similars als de les botigues de fresc.
Una d’aquestes botigues que hem visitat durant l’estudi ens explicava que ja no
pot tenir, per exemple, la marca Danone
per les condicions que li imposa: ha de fer
comandes d’un cert volum i ja no li retira els productes caducats.

Venda directa
Alguns pagesos posen la seva pròpia parada, ja sigui en els mercats setmanals ambulants que hi ha en algunes poblacions o
diàriament en els recintes d’alguns mercats
mu n i c i p a l s . Sol atendre la parada algun
membre de la família mentre d’altres treballen al camp. Les parades solen estar a punt

22

12 J U N Y/AG OST 20 04

La taula següent presenta una tipificació de les 22 empreses propietàries
de supermercats i hípers que més
superfície comercial tenen a Catalunya
(un 96% de la superfície d’autoservei).
Estan ordenades de més a menys
superfície de vendes a tot l’Estat
espanyol. Podem fer-nos una idea de
l’envergadura de les empreses a partir
de la quantitat de superfície, els països
on estan presents i el fet de fer les
comandes individualment o en grup.

Nom dels
establiments

Tipus

Hípers (Carrefour), súpers
(Champion, Supeco Maxor)
i descomptes (Dia)

Súpers
Hípers i súpers

Hípers i súpers

Font de les dades: revista Alimarket març
2004, revista Distribución y Consumo maigjuny 2003 i recerca pròpia.

Hípers (Ahold, Hiperdino,
Hipersol) i súpers
(Supersol)
Hípers (Alcampo) i súpers
(Sabeco)

a les 7 del matí i pleguen a les 2 o 3 del
migdia.En general classifiquen els productes i venen les peces macades o més petites per un preu més baix a compradors
menys exigents amb l’aparença.
Per a les famílies productores aquest
tipus de venda és molt exigent pels horaris i perquè solen tenir poques oportunitats per fer vacances (per això la majoria
d’agricultors joves prefereixen treballar a
jornal per algú altre). A canvi, són independents i tenen més control sobre la
venda i el preu de la seva producció.

Hípers (Hipercor,
SuperCOR) i súpers (El
Corte Inglés, OpenCor,
SuperCOR)
Descomptes

Súpers
Súpers
Descomptes

Súpers

Associacions de consumidors
Es donen sobretot en el sector de menjar
ecològic. Els consumidors s’agrupen, en
ocasions en forma de cooperativa, per
obtenir els aliments a millor preu que a les
botigues i, en general, també amb altres
finalitats (com ara pro m o u re el consum
ecològic). Bona part del menjar fresc el
compren directament a pagesos de la zona,
i una part també a mercats centrals o majoristes. Els productes elaborats tipus pa,
formatges, etc. els compren a petits productors locals, i d’altres com conserves, pasta
o melmelades a distribuïdores.També solen
tenir productes d’higiene, neteja o llibres
i revistes de temàtiques relacionades amb
el consum ecològic.
En general els socis fan comandes setmanals que es preparen en caixes al local de
l’associació. Algunes tenen botiga oberta
tot el dia, amb un preu per als socis i un
per al públic. Els socis fan torns per fer les
feines i algunes tenen personal assalariat (per
exemple els dependents de les botigues).
A més de proporcionar aliments també
solen organitzar altres activitats com cursos,
xerrades o arrossades per als socis.

Súpers

Hípers (Esclat) i súpers
(Bon Preu, Orangután)
Descomptes

Súpers
Súpers

Supermercats FRAGA

Súpers
Súpers
Súpers
Súpers
Súpers (Llobet) i
descomptes (Comprimax)

1 També és propietària
dels súpers SuperAvui,
que estan passant a
dir-se Suma

Empresa
propietària

Superfície (m2)3

Rànquing
Catalunya4

1.636.000 / (285.500)
Present a Europa, Àsia i
Amèrica Llatina

Com fa les comandes

Marques blanques

1

Individualment

Carrefour, De Nuestra Tierra, Calidad Tradición
Carrefour, Carrefour eco, “1”, Champion, Dia.
No alimentació: Tex, Cherokee, Basics, Firstline,
BLUEsky, Topbike, NumberOne, Green Cut, ABCD

922.000 / (122.000)

4

Individualment

Hacendado, BosqueVerde, Deliplus, Compy

745.500 / (25.000)

15

Individualment

Consumer, Consumer-Natur.
No alimentació: VistoBueno, Romester, Ecron

547.000 / (234.500)

2

Central de compres Ifa

Caprabo, Gran Selección Caprabo, Alcosto
No alimentació: Casa Ideal

446.500 / (46.000)
Present a Europa, Estats
Units, Amèrica Llatina, Àsia

8

Individualment

Supersol, Hipersol, Diplo, Castell Llord, Viña
Urquiola, Viña Hayarza

372.500 / (43.000)
Present a Europa, Marroc,
Xina, Taiwan, Argentina

10

Individualment

Auchan
No alimentació: Rik&Rok, Genium, In Extenso,
Cup’s, Actuel

El Corte Inglés

336.000 / (33.000)
Present a Portugal

13

Individualment

El Corte Inglés, Hipercor
No alimentació: Inves, Sfera, Emidio Tucci i altres
marques exclusives

Lidl&Schwarz (Alemanya)

283.500 / (55.000)
Present a Europa

7

Individualment

Milbona, Solvita, Olisone, Bellaron, Sondey,
Mr Choc, Croscat, Primmadonna.
No alimentació: W5, Cieu, Giorgio Bellini

211.000 / (32.000)

14

Individualment

Encara no en té 5

157.000 / (138.000)

3

Central de compres Ifa

Condis

151.500 / (22.000)
Present a Europa i Xina

17

Individualment

Alpen Milk, Belsina, Campo Dulce, La Campiña,
Las Cruzadas, Mar Alta, Muradiel, Ribamontan,
Sanden, Serranía, Siembra, Suiss, Vallesol
No alimentació: Gupis, Maritim, Miris, Neils,

104.000 / (85.500)

5

Central de compres Ifa

Gourmet
No alimentació: Mical, Micaderm

89.000 / (43.500)
Present a Europa

9

Conjuntament amb Eroski

Estancia, Miques, Odyssée, Paturages, Saint Eloi
No alimentació: Apta, Labell, Via

71.500 / (71.500)

6

Central de compres Ifa

Bonpreu

50.000 / (14.500)
Present a Europa, Austràlia
i Estats Units

21

Individualment

Aldi

Superficies de alimentación

42.500 / (42.500)

11

Central de compres Ifa

Sorli Discau

Fórmula Adecuada para
Cataluña (FACSA) 2

35.000 / (35.000)

12

Central de compres Euromadi

Selex 6

Fragadis

25.500 / (22.500)

16

Central de compres Euromadi

No contesta

Detallistas Unidos

20.500 / (20.500)

18

Central de compres Euromadi

Selex 6

Supermercats Pujol

20.000 / (19.800)

19

Central de compres Euromadi

Selex 6, Alteza

17.000 / (17.000)

20

Individualment

Spar 6

9.000 / (9.000)

22

Central de compres Euromadi

Selex, Vivó 6

Carrefour (França)

Mercadona
Grupo Eroski

Caprabo

Royal Ahold (Holanda)

Auchan (França)

Consum s. coop.
Condis Supermercats
Grup Tengelmann (Alemanya)

Miquel Alimentació 1

Grup Le Mousquetaires

Bon Preu

Aldi (Alemanya)

Valvi alimentació i serveis
Supermercats Llobet

2

FACSA és una associació
de diversos supermercats
catalans d’àmbit comarcal:
Aranda, Casa Espina,
Del Rio, Dis Gor, Diskount
Almar, Jespac, JR, Keisy,
Tic-Tac, Tot d’Avui, Vismac

3

Superfície de sales de
venda a tot l’Estat. Entre
parèntesi, superfície a
Catalunya. Les xifres estan
arrodonides a meitats de
miler.

4

Indica el lloc
que ocupa en
el rànquing de
superfície de
sales de venda
a Catalunya.

5

Aquest febrer passat Consum va sortir del
Grupo Eroski i actualment està redissenyant les
seves marques.

6

Selex, Spar i Vivó són marques de la central de
compres Euromadi.
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CHARLIE

Formes
de consum
directe
A la secció Perquès
del número anterior
exposàvem alguns
avantatges de consumir
aliments locals mitjançant
vies de consum directe.
En aquest article descrivim
algunes d’aquestes vies.

La producció i distribució a gran escala
han associat l’alimentació a problemes com
contaminació ambiental, condicions laborals precàries, pro blemes de salut o pèrdua
d’identitat cultural –molt lligada al cultiu
i la gastronomia. La proximitat entre qui
produeix i qui consumeix ofereix re s p o stes a molts d’aquests problemes: els preus
responen més a la realitat de l’agricultor,
es pot donar sortida a productes rebutjats
per les grans distribuïdores, es redueixen
o eliminen els embalatges i tractaments
per a la conservació…
Però més enllà dels avantatges de tipus
pràctic, el gran valor del consum dire c t e
és que és difícil que una de les parts adquireixi un poder desmesurat, perquè ambdues
coneixen les necessitats, possibilitats i limitacions de l’altra, tots veuen el que els
convé a tots.
Consumir d’aquesta forma va lligat a
acostumar-nos a viure de nou al ritme de
les estacions i a apre n d re a valorar els
productes per la seva qualitat intrínseca
(valor nutricional, sabor, textura),més que
pel seu aspecte o preu.
ALGUNES FORMES
DE CONSUM DIRECTE

MERCAT DE PRODUCTORS Agricultors i elaboradors (de formatges, pa,
embotits, etc.) d’una zona disposen d’un
espai físic (plaça, m e rcat…) i temporal
(setmanal,quinzenal…) per vendre els seus
p ro d u c t e s . El contacte que s’establ e i x
durant la compra permet als consumidors
saber coses sobre l’origen del que compren.
BOTIGA Algunes botigues tenen acords
amb pagesos o elaboradors que els porten
directament la seva producció. En aquest
cas consumidor i productor no s’arriben
a conèixer personalment.
COOPERATIVA O ASSOCIACIÓ
DE CONSUMIDORS Un grup de
consumidors s’organitza per fer la compra
col·lectivament. En general es compra la
major part de la producció a agricultors
de la zona, es poden visitar els seus cultius,
es parla amb ells quan porten el producte… Aquests grups de consum es poden
organitzar de moltes maneres (vegeu per
exemple la pàgina 22).
CISTELLES SETMANA L S Un o
diversos productors preparen cada setmana cistelles amb els productes frescos disponibles en aquest moment de l’any i altres
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El gran valor
del consum directe
és que és difícil que una
de les parts adquireixi
un poder desmesurat

com pa, ous, llet,etc., i les distribueixen als
consumidors que participen en la iniciativa, ja sigui a domicili o a punts de recollida. La quantitat de menjar de la cistella
i el preu estan fixats per endavant. Entre
els consumidors hi sol haver molta rotació, p e rquè no s’adapten les cistelles als
gustos i hàbits particulars.
AG R I C U LTURA SOSTINGUDA
COMUNITÀRIAMENT Productors
i consumidors són socis d’una mateixa
i n i c i a t iva productiva i de distri bu c i ó . Els
consumidors es converteixen en “ a c c i onistes” o partícips dire c t e s , assumeixen
riscos i inve rsions i disposen de veu i vot
en la gestió de la finca, igual que els
productors. En alguns casos són els propis
consumidors els que s’ajunten i uns quants
es posen a pro d u i r. A la secció Viatges
(pàg. 30) es descriu un cas re a l .
BOTIGUES A LA FINCA El consumidor recull els productes al lloc mateix
on es conreen. Hi ha moltes modalitats:
l’agricultor té un lloc amb dependent, o
deixa els productes junt amb una balança
i una llista de preus perquè el comprador
mateix se serveixi i pagui… O la fórmula cull-ho tu mateix: l’agricultor indica unes
dates i horaris per a la collita, ensenya com
es fa la recol·lecció als que hi vulguin
col·laborar i en acabat aquests s’enduen el
que han recollit pel preu que s’hagi pactat.
HORTS COMUNITARIS, EL BALCÓ COMESTIBLE Sens dubte la forma
més directa i curta per obtenir aliments
de qualitat és conrear-ne tu mateix.Això
va des dels germinats (llavo rs de soja,porros,
etc.,un pot de vidre,aigua,foscor i uns 20ºC
de temperatura) fins a solars o terre ny s
dintre de la ciutat que els veïns converteixen
en hortes, compartint eines, reg,etc., passant
pel balcó comestibl e : alguns testos amb
verdures, herbes o fins i tot fru i t e rs (vegeu
la secció Idees al núm. 7 d’Opcions). 

una inversió
ecològica
ètica
rendible

MADERAS NOBLES DE LA SIERRA DE SEGURA
967 435 907
central@maderasnobles.net
902 530 393
www.maderasnobles.net
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tal de crear “càrtels globals de tecnologi a ”
que operen fora del radar dels reguladors
antimonopolis.1
LLAVORS

Oligopoli S.A.
Qui decideix
què mengem?
Aquest article és un extracte
de l’estudi Oligopoly, Inc.
de l’organització ETC Group.*
Dóna una visió de la creixent
acumulació de poder en mans
d’unes poques multinacionals,
en aquest cas dels sectors
que intervenen en la cadena
alimentària, i esbossa algunes
de les repercussions socials
que té.

*L’ETC Group (Grup d’Acció sobre l’Erosió, la
Tecnologia i la Concentració) és una organització
nord-americana que es dedica a la conservació i el
desenvolupament sostenible de la diversitat ecològica i cultural i dels drets humans. Es pot trobar
l’estudi sencer a www.etcgroup.org.
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El 2002, 51 de les 100 entitats econòmiques més grans del món eren empreses
multinacionals, 49 eren països. En aquest
“top 100” només hi ha dos dels països de
l ’ O rient Mitjà rics en petroli (Aràbia
Saudita i l’Iran), però hi ha sis empreses
petrolieres.Wal-Mart, la principal cadena
de supermercats dels Estats Units que està
present també en onze països més,és l’empresa més gran del món, més que petrolieres, automobilístiques o arm a m e n t i stes. I amb diferència: el 2002 va facturar
un 30% més que la següent, G e n e r a l
Motors. Només divuit països tenen un
producte interior brut superior a la seva
facturació.
CONVERGÈNCIA I COOPERACIÓ

Durant les dues últimes dècades, l’ETC
Group ha analitzat les tendències en el
poder empresarial. Una de les coses que
ha observat és que cada cop és més difícil distingir entre sectors industrials. Les
fro n t e res entre les empreses de llavors,
d’agro q u í m i c s , les farmacèutiques i la
biotecnologia es difuminen.
Després de dècades de fusions i absorcions,les empreses comencen a usar noves
eines per expandir-se geogràficament i
enfortir el control oligopolístic dels mercats.
Les patents estan esdevenint cada cop més
irrellevants perquè altres formes de monopoli són més barates i de més abast.Ara les
empreses es decanten més aviat per les
“fusions sense fusió”, tal com explica
un analista empre s a rial: la cooperació està
esdevenint tan comuna com la competició entre
les principals empreses. En altres paraules,
pot ser molt més rendible per a les empreses cedir-se mútuament llicències per fer
servir les noves tecnologies i enterrar la
destral de les litigacions per patents per

Les 10 primeres empreses de llavors juntes
a c u mulen un 31% de les vendes de llavors
mundials. Però la dada global amaga una
concentració de mercat molt més forta en
segments específics. Després de diverses
dècades de fusions i adquisicions voraces,
un grapat d’empreses ostenten ara un
p e rcentatge espatarrant del proveïment
mundial de llavors, especialment en els
sectors del blat de moro i la soja,que estan
entre els principals cultius mundials.Quatre
empreses controlen unes tres quartes parts
del mercat mundial (excloent la Xina) de
llavors de blat de moro i un 49% del de
llavors de soja.
L’abril del 2002 les dues empreses més
grans de llavors, DuPont i Monsanto, van
a nunciar que acordarien intercanviar les
s eves principals tecnologies patentades i
deixarien córrer els litigis en curs per
qüestió de patents. Les empreses diuen
que la relació sense fusió serà una “victòria per als pagesos” i els donarà més oportunitats d’accedir a les tecnologies. És
pro b a ble que en realitat signifiqui que els
pagesos tindran menys d’on escollir, i
m e nys innovació pel mateix preu o més.
Des de llavo rs Monsanto ha arribat a
a c o rds similars amb Dow A grosciences
(l’onzena empresa del món) i amb Bayer
CropScience.
Malgrat l’oposició pública i la controvèrsia mundial sobre l’ús dels transgènics,
els “gegants dels gens” reorienten la re c e rca cap a les plantes transgèniques. En
concret desenvolupen varietats que re q u ereixen fer servir determinats pesticides que
elles mateixes fabriquen. En altres paraules, les llavors transgèniques es dissenyen
per reforçar les vendes dels pro d u c t e s
químics propis.
Donat el grau de concentració en els
principals mercats comercials de llavo rs , els

1
Reguladors que,d’altra banda,en moltes ocasions
tenen el radar apagat.William Baxter, encarregat
de les normatives antimonopoli del govern Reagan,
havia declarat: No hi ha cap norma escrita al cel que
digui que el món no seria un lloc perfectament satisfactori si només hi hagués 100 empreses, sempre que
cadascuna tingués un 1% de cada mercat de productes
i serve i s. (Nota d’Opcions a partir de l’article
Remembering Reagan de R. Mokhiber i R.Weissman
a la columna electrònica Focus on the Corporation,
www.corporatepredators.org).

CONCENTRACIÓ EMPRESARIAL EN QUATRE SECTORS DE LA CADENA ALIMENTÀRIA
LLAVORS

PESTICIDES

ALIMENTACIÓ I BEGUDES

COMERÇOS D’ALIMENTACIÓ

Dupont
Monsanto
Syngenta
Seminis
Advanta
Groupe Limagrain
KWS
Sakata
Delta & Pine Land
Bayer Crop Science
Dow

Syngenta
Bayer
Monsanto
BASF
Dow
DuPont
Sumitomo Chemical
Makhteshim-Agan
Arysta LifeScience
FMC

Nestlé
Kraft Foods (de Philip Morris)
Unilever
PepsiCo
Archer Daniels Midland
Tyson Foods
Cargill
ConAgra
Coca-Cola
Mars

Wal-Mart
Carrefour
Royal Ahold
Kroger (EUA)
Metro (Alemanya)
Tesco (Regne Unit)
Costco (EUA)
Albertson’s (EUA)
Safeway (Regne Unit)
Ito-Yokado (Japó)

31%

37%
80%

Wal-Mart, la principal cadena de supermercats
dels Estats Units, és l’empresa més gran del món,
més que petrolieres, automobilístiques
o armamentistes
agricultors dels tres països amb una agricultura transgènica estesa (EUA,Argentina
i Canadà) tenen cada cop menys alternatives no transgèniques per cultivar blat de
moro i soja.
ALIMENTACIÓ I BEGUDES

Entre les indústries d’alimentació i begudes també ocorre que les aliances estratègiques estan substituint les fusions i
compres.Per exemple, Coca-Cola i Danone
han ajuntat forces per llençar un negoci
d’aigua embotellada als Estats Units, amb
l’objectiu de competir amb la creixent
quota de mercat de Nestlé.
Dos terços dels nord-americans tenen
sobrepes o són obesos. Durant els últims
vint anys la taxa d’obesitat s’ha doblat entre
els adults i triplicat entre els joves.El desemb re del 2001 les autoritats sanitàries dels
Estats Units van alertar que l’obesitat aviat
pot causar tantes malalties evitables i morts com
f u m a r.Mentre que ni aquestes autoritats ni
l’Organització Mundial de la Salut assenyalen la indústria alimentària pel seu paper
en la promoció de malnu t rició induïda
comercialment, durant el 2002 aquesta
indústria va rebre una allau d’acusacions

judicials per la seva responsabilitat en l’obesitat.Segons analistes que cita la revista Food
Engineering,les mesures contra l’obesitat frenaran en el futur la capacitat de les empreses alimentàries per fer créixer els seus beneficis.Mentrestant,
aquestes empreses proveeixen dietistes desesperats amb nous productes com ara cervesa o gelats baixos en sucres.
COMERÇOS D’ALIMENTACIÓ

Els comerços d’alimentació estan sòlidament aposentats al cim de la cadena alimentària, empetitint fins i tot els fabricants
d’aliments i begudes en beneficis i poder
de mercat.
Wa l - M a rt va començar a ve n d re
alimentació el 1988; avui és la principal
cadena de comerços d’alimentació (i
l’empresa més gran del món). Els seus
beneficis són quatre vegades més grans
que els del seu competidor més pròxim
(Carre f o u r ) .
Atesa la presència titànica de Wal-Mart
en la comercialització global, la seva
conducta empre s a rial afecta la manera com
tot el món fa negocis. Als Estats Units,
Wa l - M a rttípicament ven productes a preus
un 14% inferiors als dels competidors, en

57%

ACU M U L ACIÓ DE PODER
A Opcions pensem que l’acumulació
de poder en poques mans porta:
DESIGUALTAT Els fabricants de
llavors, els agricultors, els consumidors, tots tenen les mateixes possibilitats per opinar i decidir sobre
quin tipus d’agricultura es fa?
IMPUNITAT Hi ha una relació clara
entre malalties com l’obesitat i els
productes de la indústria alimentària, però fins ara no hi ha hagut cap
organisme que hagi reconegut
aquesta relació i hagi actuat en
conseqüència.
PARCIALITAT La visió des d’un únic
punt de vista és necessàriament
esbiaixada.
MOLT RISC Deixar l’esdevenir de
tots en poques mans sense un
control extern és molt arriscat: els
errors són difícils de detectar i la
capacitat de maniobra està només
en aquestes mateixes mans.

p a rt perquè és una empresa sense sindicats
i de sous baixos. Ha rebut almenys 60
demandes que l’acusen d’activitats antisindicals il·legals.Recentment el NewYork
Times opinava que la “Wal-Martització”
dels treballadors [..] amenaça d’empènyer molts
nord-americans a la pobresa. 
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Agroecologia
LA

MIRADA DE

José Ángel López
L’agroecologia és una manera
de concebre l’agricultura que
integra les consideracions
mediambientals amb les
socials. L’autor ens ho explica
i descriu a grans trets com
s’aplica aquest concepte en
l’experiència concreta en la
que participa.

JOSÉ ÁNGEL LÓPEZ
és agricultor des de fa vuit anys. És un dels
promotors del projecte Bajo el Asfalto está la
Huerta i coautor del llibre Con la comida no se
juega (vegeu la secció Viatges a la pàg. 30).

28

12 J U N Y/AG OST 20 04

L’ús contemporani del terme agroecologia
data dels anys 70, però la ciència i la pràctica de l’agroecologia són tan antics com
la pràctica de l’agricultura. El terme agroecologia ha arribat a significar moltes coses.
A grans tre t s , incorpora idees sobre un
enfocament de l’agricultura més lligat al
medi ambient i més sensible socialment,
centrada no només en la producció sinó
també en la sostenibilitat del sistema de
producció. En el cor de l’agroecologia hi
ha la idea que un camp de cultiu és un
ecosistema dintre del qual els processos
ecològics que ocorren en altres formacions vegetals, com ara cicles de nutrients,
interaccions depredador/presa o competència, també es donen. I té en compte
també que factors socials com la caiguda
dels preus de mercat o canvis en la pro p i etat de les terres poden destruir els sistemes
agrícoles tan decisivament com una sequera, irrupcions de plagues o la pèrdua de
nutrients del sòl.
Dintre del món acadèmic, l’agroecologia és una ciència multidisciplinar que
d e f i n e i x , classifica i
estudia els sistemes agr ícoles integrant coneiL’agroecologia té en compte
xements de molt diverque factors socials com la caiguda
ses ciències naturals i
dels preus de mercat o canvis
s o c i a l s : a gro n o m i a ,
e c o l ogi a , s o c i o l ogi a ,
en la propietat de les terres
t reball social, e c o n opoden destruir els sistemes
mia,antropologia,etnoagrícoles tan decisivament com
b o t à n i c a , p e d a g ogi a ,
etc. Aquest enfocament
una sequera o la pèrdua
teòric contrasta amb la
de nutrients del sòl
parcel·lació del coneixement i la superespecialització tècnica que predominen en el
en el seu ecosistema i portada a terme en
panorama científic actual. Per això és altael si de comunitats coordinades amb altres
ment positiu que hagi tingut lloc aquesmoviments socials rurals i urbans.
ta síntesi del coneixement acumulat durant
En la nostra pràctica hem aplicat els
el segle XX sobre el medi ambient,la salut
principis de l’agro e c o l ogia a la nostra
humana i la societat, el funcionament dels
situació concreta –al nostre temps i el
agroecosistemes i les conseqüències de
n o s t re espai. Intentem estendre aquest
l’agricultura intensiva, amb les experièndesenvolupament local alternatiu a l’àmcies acumulades per comunitats campebit periurbà i no circ u m s c ri u re’l només
a la producció sinó també a la distri buroles que van desenvolupar sistemes de
ció i consum d’aliments per poder consp roducció en harmonia amb el medi
truir un sistema coherent i sinèrgic. Els
ambient.
Des de la nostra experiència cooperan o s t res grups de consum són a la ciutat i
tiva compartim una visió de l’agroecololes nostres terres de cultiu als voltants.
gia com a praxi, més que com a teoria
Això ens permet apropar el camp a la
científica, d’un desenvolupament local
ciutat i la producció al consum (i els seus
endogen –des dels propis recursos– sobre
respectius “viceversa”), tant des del punt
la base d’una economia camperola –l’obde vista purament físic o espacial com en
jectiu de la qual és la satisfacció de necesl’àmbit de les relacions socials i la comprensitats definides col·lectivament– integrada
sió mútua. 
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BAH. Segons el diccionari, bah és una
e x p ressió usada per mostrar despreocupació, indiferència o desdeny. Res més
lluny de l’actitud del col·lectiu que va triar
aquestes sigles quan va iniciar el seu part icular viatge contracorrent cap al model
de vida que predicava. D’això ja fa més de
quatre anys, i Bajo el A s falto está la Huert a ,
el “BAH”,és, avui dia, una iniciativa consolidada amb dues cooperatives i un sistema
de funcionament fidel als principis de les
persones que les integren.
L’ORIGEN DE L’AVENTURA

C A R L O TA F R A N C O

BAH
Les hortes
i els urbanites,
més a prop
En la secció Idees (pàg. 24)
hem descrit diversos models
orientats a apropar els móns
dels productors i els
consumidors com a via per
construir un sistema que
satisfaci les necessitats de tots
a partir del coneixement mutu.
En aquest article viatgem a
una iniciativa d’aquest estil que
funciona des de fa quatre anys
a Madrid. El que ha aconseguit
portar a la pràctica sobrepassa
el que els mateixos promotors
podien imaginar que seria
possible en encetar el projecte.

PER A MÉS INFORMACIÓ:
http://bah.ourproject.org
Daniel López i José Ángel López: Con la comida no se juega. Traficantes de Sueños, 2003.
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Tot va començar la primavera del 2000 a
Madrid, quan un centenar de persones
procedents de moviments socials diversos, preocupades pel medi ambient, interessades per l’agricultura ecològica, crítiques amb el model de globalització
capitalista i decidides a no deixar-se arro ssegar per la inèrcia de “produir, consumir
i callar”, van ocupar uns terre nys abandonats de la Comunitat de Madrid per
transformar-los en hortes i fer sentir la seva
veu. Era un d’aquells espais on la ciutat es
menja el camp; una finca envoltada de
carreteres i rondes a les rodalies de la capital i afectada per la contaminació de les
aigües del riu Manzanares i per una central
de dipòsits d’hidrocarburs. Amb aquesta
acció, els membres del col·lectiu impulsor de la iniciativa, autodenominat Bajo el
Asfalto está la Huert a,volien denunciar la
manca de connexió entre la població de
les ciutats i el seu entorn, la insostenibilitat de la dinàmica urbanística, la mala
gestió del sòl agrícola lligada a l’especulació urbana i les dificultats per accedir a
una alimentació sana. R e c l a m aven el
cultiu ecològic de terres públiques en
desús i van plantar-hi arbres, ve rd u res i
l l e g u m s . Tenien empenta, i l’activ i t a t
productiva va tirar endavant durant més
d’un any, fins que la pressió del govern
autonòmic madri l e ny els va obligar a
marxar. Però els grups de treball del BAH
havien iniciat, paral·lelament, el cultiu
d ’ a l t res parcel·les en règim d’arrendament
i de cessió. El col·lectiu es va traslladar a
Perales de Tajuña, a 35 quilòmetres de
Madrid, per continuar portant a la pràctica el seu projecte.
LA CADENA DE LA
INSOSTENIBILITAT

El BAH d e nuncia la forma de vida dominant a la nostra cultura,centrada a acumular i multiplicar capital en comptes de

p reocupar-se pel benestar social de les
persones. I denuncia, també, un dels efectes més visibles de la globalització: els
desequilibris territorials i la supeditació
del desenvolupament del medi rural al
medi urbà a causa del cre i xement i la
superpoblació de les zones urbanes. Les
s eves equacions són lògiques i contundents: el creixement de les ciutats provoca major demanda energètica, més re s idus i més necessitat de producció massiva
d’aliments. Per produir aliments massivament es recorre a un model d’agricultura molt intensiva,molt mecanitzada i molt
p rocliu a abusar de pesticides i adobs
químics.Tot plegat dóna, com a resultat,
p è rdua de llocs de treball al camp i del
patrimoni cultural rural, aliments de mala
qualitat i degradació mediambiental. En
d e f i n i t iva, un sistema ecològic i social
insostenible a la llarga.
Davant aquests cicles de destrucció exponencial, els membres del BAH defensen la
revalorització del coneixement tradicional dels camperols que durant milers d’anys
han sabut adaptar-se a la natura cre a n t
sistemes agraris sostenibles mediambientalment gràcies a una gestió comunal dels
recursos. Per contrarestar l’individualisme
imperant avui dia, i sense pretendre idea-

litzar altres èpoques i models que no es
caracteritzaven precisament per la igualtat i la justícia social, el BAH reivindica la
recuperació dels valors col·lectius d’antany i la seva coexistència amb l’aplicació
dels principis de l’agroecologia.Aquesta disciplina d’origen llatinoamericà proposa la
pràctica d’una agricultura ecològica tenint
en compte la dimensió social, econòmica
i cultural de l’entorn, per fer una gestió
sostenible de l’agrosistema. Els membres del
BAH han reinterpretat l’agroecologia per
adaptar-la al seu context concre t , i són
molts els que se sorp renen de l'èxit de
l'experiment.

quotes són la principal font d’ingre s s o s
del BAH, que es complementen amb altres
accions com ara la impartició de cursos
d’agro e c o l ogia, la venda de samar retes o
aportacions solidàries per evitar la dependència econòmica de crèdits bancaris i
subvencions públiques.
EL BAH ES FA GRAN

Bajo el Asfalto está la Huerta ha anat cre ixent i actualment compta amb 130 unitats
de consum (que és com anomenen les famílies, els habitatges compartits o les persones que viuen soles i que tenen assignada
una bossa setmanal) i un grup de pro d u cció agrícola. La iniciativa ha generat set

llocs de treball.Perquè el model sigui sostenible i conservi el caràcter assembleari i
participatiu, s’ha fixat un nombre màxim
de socis. El bon funcionament del pro j e cte i l’interès que ha despertat ha fet possible la formació d’un altre BAH a San
M a rtín de laVega,també a prop de Madrid,
que ja ha produït la seva primera collita i
segueix els mateixos principis que el de
Perales.
Quan als protagonistes se’ls demana què
han après en els quatre anys que porten
d’experiència, com han evolucionat les
seves idees amb el BAH, la seva resposta
s’il·lumina d’optimisme: Ha canviat la noció
que teníem del que és possible. 

DE LA TEORIA A LA PRÀCTICA

El resultat és un model de funcionament
autogestionari i cooperatiu, amb la part icularitat que integra socis productors i
socis consumidors. Els membres s’organitzen en grups autònoms de producció
i consum (per barris, localitats o col·lectius)
i tothom participa en la gestió del pro j e ct e. Comparteixen coneixements, re f l exions, responsabilitats, o bligacions i beneficis, i sempre prenen les decisions de
forma assembleària. La distri bució de les
ve rd u res es fa mitjançant un sistema de
bosses que es reparteixen setmanalment
e n t re els socis. Encara que, per adaptar els
cultius als cicles naturals, els productes de
la bossa i les quantitats canviïn al llarg de
l ' a ny, els socis paguen sempre una quota
fixa (actualment 8 euros) que no té res a
veure amb els preus de merc a t , sinó que
es calcula de manera que es cobreixi el
necessari per mantenir el projecte.Aquestes
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