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ELS IMPACTES DE LA DISTRIBUCIÓ ALIMENTÀRIA
Per una banda, la pagesia compromesa amb l’agreocologia, que malda per sobreviure i veu  
com el model agrocapitalista fagocita la producció ecològica i la desvirtua. Per l’altra banda,  
les persones que busquem alimentar-nos de forma responsable i fem equilibris quotidians  
per comprar de proximitat, prioritzant circuits curts i donant suport a projectes agroecològics. 
Sense oblidar que cada vegada som més les consumidores amb criteri, però no sempre hi ha 
opcions viables per comprar respectant-lo. 

Entremig, la baula de la distribució alimentària es perfila com la peça clau a reconquerir.  
En aquest quadern ens hem aturat a descriure les dinàmiques i els actors d’un sector que mou 
quantitats ingents de diners. Són empreses amb beneficis astronòmics fets gràcies a la nostra 
necessitat d’alimentar-nos. El diagnòstic està fet i la recepta sembla clara: cal articular alternatives 
que es regeixin pels principis de l’economia social i solidària i que tinguin potencial per satisfer  
una demanda creixent. 

A Opcions ja hem parlat força de la necessitat de fer un canvi d’escala de les alternatives de 
distribució alimentària. Això no desmereix el paper impagable que han tingut les cooperatives 
de consum per arribar fins on som ara. La seva tasca formativa i de sensibilització ha contribuït, 
sense cap mena de dubte, a fer créixer la inquietud per una alimentació sostenible. Per altra 
banda, l’experiència acumulada en aquests grups té un valor inestimable a l’hora d’imaginar 
nous camins. 

Però les coses es mouen ràpid i les grans cadenes de distribució, Amazon inclosa, estan apostant 
per l’oferta de producte ecològic perquè veuen en aquest nínxol de mercat una oportunitat 
d’augmentar beneficis. Com alerta Esther Vivas a l’entrevista, en aquesta operació es buida la 
producció agreocològica de tot el seu potencial de transformació. Necessitem canalitzar aquesta 
demanda cap a models alternatius que contribueixin realment a mantenir vius els projectes 
agrecològics. En parlen la Diana Amigó i l’Alejandro Guzmán a la segona entrevista.

Quin és el repte? Arribar a més capes de la població sense perdre de vista les necessitats  
de les explotacions agràries basades en els principis de l’agroecologia. José M. Alonso conclou  
el seu article apuntant possibles vies a explorar per trobar l’equilibri entre “camp i ciutat”.  
El que sembla imprescindible és que consum i producció avancin de bracet perquè l’alternativa 
sigui sensible a les necessitats de les dues parts.

L A I A T R E S S E R R A , directora d’Opcions
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E N T R E V I S TA  A

ESTHER VIVAS
P E R  L A I A  T R E S S E R R A
F OTO G R A F I A :  J OA N A  A R I E T

Esther Vivas, llicenciada en periodisme i màster 
en sociologia, és una analista de referència del 
sector agroalimentari i dels moviments socials. 
Va treballar durant sis anys a la Xarxa de Consum 
Solidari i ha escrit diversos llibres, entre els quals 
El negocio de la comida (2014), Supermercados, 
no gracias (2007) i Mama desobedient (2019). És 
professora del Màster d’Agricultura Ecològica 

a la Universitat de Barcelona. Col·laboradora 
habitual d’Opcions, El Periódico i Ets el que 
menges, participa a diverses tertúlies de ràdio 
i televisió i condueix una secció del programa 
cultural “Àrtic”, de Betevé. Forma part del consell 
assessor de la revista Viento Sur. L’any 2015, 
va ser guardonada amb el premi Biocultura al 
periodisme compromès amb el medi ambient.

“LA GRAN DISTRIBUCIÓ S’HA APROPIAT  
L’AGRICULTURA ECOLÒGICA”
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LT Per parlar del funcionament de la gran 
distribució alimentària, sovint es recorre  
a la imatge de l’embut o la del rellotge de sorra.  
Ens pots explicar què representa?

EV La teoria de l’embut reflecteix el mecanisme 
que regeix el sistema de distribució alimentària 
actual: per una banda tenim milers de pagesos, 
que produeixen aliments, per l’altra tenim 
els consumidors, que consumeixen aquests 
productes. Entremig la relació comercial 
s’estreny perquè està a mans de poques empreses 
distribuidores, que són les que ho acaben 
determinant tot: a quin preu es paga el producte 
al pagès, quines característiques ha de tenir el 
producte... Les grans empreses distribuïdores 
acaben definint tant el model agrícola com 
l’alimentari i qui hi surt perdent és la pagesia i els 
consumidors. La paradoxa de tot plegat és que el 
pagès, cada cop ven els seus productes a un preu 
més baix, com li imposa la gran distribució, i els 
consumidors en general tendim a pagar cada cop 
més car allò que comprem. La gran distribució 
s’emporta els beneficis. A més, és un model de 
distribució que aniquila el petit comerç.

Les grans empreses distribuïdores
acaben definint tant el model agrícola
com l’alimentari i qui hi surt perdent 
és la pagesia i els consumidors

LT L’any 2007, amb en Xavier Montagut, vàreu 
coordinar el llibre Supermercados, no gracias.  
Ha canviat gaire, el panorama, en el sector  
de la distribució alimentària des de llavors?

EV Crec que l’element important que ha canviat 
d’aleshores ençà és que la gran distribució 
s’ha apropiat de l’alimentació i l’agricultura 
ecològiques. El que ha passat els darrers anys 
és que moltes cadenes de supermercats han 
començat a distribuir de manera significativa 
productes ecològics, cosa que ja estava passant 
a molts altres indrets d’Europa, com ara França 
i Alemanya. Aquesta és una dinàmica habitual 
de la gran distribució: adopta alternatives que 
li donen bona imatge i, alhora, dona resposta 
a un nínxol de mercat. La usura de la gran 
distribució ja no només afecta l’agricultura 
tradicional, sinó que també ha arribat a 
l’agricultura ecològica. 

El que fan és apropiar-se d’una alternativa, 
com és l’agricultura ecològica, 
i buidar-la de contingut transformador

LT Però, de cara al teixit productiu que treballa  
amb criteris ecològics, no és una bona notícia 
aquesta ampliació del mercat? No hi surt 
guanyant tothom? 

EV Aquest és un dels debats que es planteja. En 
l’àmbit de l’alimentació ecològica i el consum 
conscient, hi ha una gran diversitat d’actors, 
i hi ha respostes diferents. Des del meu punt 
de vista, tot i que és cert que la venda de 
productes ecològics a una gran superfície fa 
que siguin accessibles a més gent, es repeteixen 
les pautes que deia. Aquestes grans empreses 
estan reproduint les males pràctiques a l’àmbit 
ecològic. Busquen el benefici en detriment de 
la qualitat del producte i l’impacte ambiental. 
En realitat, el que fan és apropiar-se d’una 
alternativa, com és l’agricultura ecològica, i 
buidar-la de contingut transformador. Per a 
elles, l’important és l’etiqueta, quan en realitat 
el moviment agroecològic va molt més enllà, 
perquè vol replantejar el model de producció 
agrícola, la seva relació amb el medi ambient, 
amb la terra, amb els productors, amb els 
consumidors. Ens podem arribar a plantejar si 
en realitat podem parlar de producte ecològic 
quan acaba sent un element de màrqueting. 
Compraràs aquell producte, menjaràs sense 
pesticides químics, sense transgènics però, en 
realitat, és un model que potser deteriorarà la 
teva salut en altres àmbits.

LT És un procés similar al que hem viscut amb  
el comerç just? L’accés a aquests productes  
va ser durant els anys vuitanta una reivindicació 
de sectors molt militants, mentre que ara forma 
part de l’oferta habitual de força supermercats. 
No hem d’interpretar-ho, doncs, com una batalla 
guanyada per part dels moviments de suport  
al desenvolupament?

EV L’apropiació del comerç just per part de la gran 
distribució ve a ser un banc de proves del que 
ha passat després amb l’agricultura ecològica. 
Captar l’alternativa per convertir-la en negoci. 
Però aquestes alternatives es plantegen en 
benefici del productor, del consumidor, de la 
comunitat i de la terra: pagar un preu just al 
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proveïdor, cuidar la terra, que el consumidor 
sàpiga què consumeix i d’on ve, que sigui 
un producte de qualitat, teixir llaços amb la 
comunitat, etc. El problema és que, en la mesura 
que la gran distribució s’apropia d’aquestes 
alternatives, tot aquest element de transformació 
i de canvi es perd.

L’apropiació del comerç just 
per part de la gran distribució 
ve a ser un banc de proves 
del que ha passat després 
amb l’agricultura ecològica

LT El moviment per la sobirania alimentària  
ha fet evolucionar d’alguna manera el discurs 
entorn el comerç just?  

EV Crec que la sobirania alimentària ha servit per 
aportar una perspectiva política al comerç just. 
S’ha passat de posar el focus a la comercialització 
i la venda del producte, a portar-lo a la capacitat 
de la comunitat productora d’alimentar-se d’una 
manera sana i saludable. La sobirania alimentària 
emmarca la demanda de relacions comercials 
més justes en una reivindicació més àmplia. 
L’important és l’accés a la terra i a l’aigua, la 
capacitat del productor de decidir què cultiva 
i poder tenir una producció diversificada, no 
condicionada per l’intermediari. La sobirania 
alimentària és aquesta brúixola. Dins del 
moviment del comerç just hi ha una gran 
pluralitat d’actors i no tothom la reconeix  
com un element intrínsec del comerç just. Per mi, 
el comerç just sense sobirania alimentària perd  
la capacitat política de transformació.

LT La dècada passada, amb la crisi, Mercadona  
i Consum van iniciar un canvi estratègic,  
en què van deixar d’apostar pel model 
d’hipermercat amb aparcament i van proliferar 
els supermercats als barris. Què ha implicat 
aquesta adaptació estratègica de la gran 
distribució i com ha afectat el comerç de barri?

EV Al món anglosaxó predomina el model de gran 
distribució als afores de les ciutats. Aquí, en 
canvi, la gran distribució ha apostat pel que 
podríem anomenar gran distribució de proximitat, 
és a dir, petits supermercats a prop de les àrees 
residencials. El model s’ha adaptat a les pràctiques 
de consum del consumidor i avui el 80%  
del consum d’aliments es fa en aquest tipus 
d’establiments. Aquesta realitat té un cantó fosc: 
l’aparició del que s’anomenen deserts alimentaris. 

El comerç just sense sobirania
alimentària perd la capacitat política 
de transformació

Als Estats Units, ha passat sovint que els 
supermercats s’insereixen en un territori i, al cap 
d’un temps, quan veuen que no tenen els beneficis 
esperats, acaben tancant. Quan la gran distribució 
s’estableix en un territori, genera un impacte en 
el teixit comercial que fa desaparèixer el petit 
comerç i es queda com a principal referent. 
Llavors, quan el supermercat tanca, la gent es 
troba que no té on anar a comprar menjar; s’ha 
creat un desert alimentari. Aquí està començant 
a passar en zones rurals i en indrets que han patit 
fort la crisi econòmica. A Ciutat Meridiana,  
per exemple, han acabat tancant tota una sèrie  
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de botigues i de mercats municipals. No hi ha 
llocs de proximitat on anar a comprar aliments, 
perquè no hi ha mercat municipal, no hi ha petit 
comerç i tampoc no hi ha supermercats. 

Quan el supermercat tanca, 
la gent es troba que no té 
on anar a comprar menjar; 
s’ha creat un desert alimentari

LT De cadenes de supermercats n’hi ha moltes.  
Són totes iguals? 

EV Entre els supermercats hi ha diferents estratègies 
comercials i alguns poden tenir certa sensibilitat 
per uns temes i altres per uns altres. Però el que 
no és objecte de debat és que el que mou la gran 
distribució és bàsicament el benefici empresarial 
per al propietari. Avui dia, les grans empreses de 
distribució a casa nostra (Mercadona, Carrefour, 
Alcampo, El Corte Inglés) tenen al capdavant 
grans propietaris (com el senyor Roig, al davant 
de Mercadona) o són multinacionals (com 
Carrefour o Alcampo), que bàsicament busquen 
guanyar diners. Aleshores, jo no entraria a 
diferenciar entre supermercats bons o dolents. 
Evidentment, n’hi ha de més petits, però el que 
prioritzen sobretot és el benefici econòmic. 
Quan parlem d’alternatives, plantejo la tríada 
agroecològica: que el producte sigui de pagès, 
de proximitat i ecològic. Per separat, aquestes 
alternatives poden ser només una estratègia  
de màrqueting. Si, en canvi, interrelacionem  
els tres elements, tenim una alternativa molt  
més coherent, més global, i es fa molt més difícil 
que se n’apropiïn tercers. 

El que mou la gran distribució 
és bàsicament el benefici empresarial
per al propietari

LT Quan dius de pagès, a què fas referència?
EV A un model de petita pagesia perquè, en realitat, 

el que ha passat en les últimes dècades és que el 
nombre de pagesos del nostre entorn ha anat 
disminuint d’una manera dràstica. A Catalunya, 
poc més d’un 1% de la població activa és pagesa 
i els pocs que queden, la gran majoria són grans 
empreses vinculades a la producció agrària que 
exporta a altres països una part significativa de 
la seva producció. Per tant, quan parlo de petita 
pagesia em refereixo a una pagesia vinculada 
al territori, que intenta comercialitzar la major 
part del seu producte a nivell local, que manté 
un món rural viu. Una gran distribuidora pot 
considerar local el producte d’una gran explotació 
d’Andalusia que a més, explota els treballadors. 

Per això és important la tríada. Per exemple, 
ens podem trobar amb un producte bio 
conreat per jornalers amb un sou molt baix. 
En un context en el qual hi ha un auge de la 
reivindicació del producte local, de vegades des 
d’un punt de vista sobiranista o nacionalista, és 
molt important vincular-lo a la justícia social i 
mediambiental. Durant un cert temps, a França, 
el Front Nacional reïvindicava el producte local, 
fet per pagesos francesos. L’important d’un 
tomàquet català no és que sigui català perquè 
porta la barretina, sinó perquè permet una 
producció local i una pagesia que pot viure del 
seu producte, perquè genera menys impacte 
mediambiental, permet dinamitzar un model 
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productiu i comercial a nivell local. No defensem 
el producte local per una qüestió de banderes. 
Quan reivindiquem producte local estem 
reivindicant justícia social i alimentària.

Plantejo la tríada agroecològica: 
que el producte sigui de pagès, 
de proximitat i ecològic

LT Què ha representat la irrupció d’Amazon  
al sector alimentari?

EV Amazon representa la nova ofensiva. Als anys 
vuitanta i noranta vam viure l’ofensiva de  
la gran distribució com a intermediària entre  
el consumidor i el pagès: la gran distribució  
es va convertir en la clau de pas entre productor 
i consumidor. En aquests moments, qui  
pot esdevenir clau de pas entre productor i 
consumidor és Amazon, fent la competència 
fins i tot a la gran distribució. Pot arribar a 
passar que la gran distribució es vegi obligada  

a vendre els seus productes a través d’Amazon. 
En realitat, quan analitzem les relacions 
comercials, qui acaba manant és sempre 
l’intermediari. Això també ho hem vist amb  
les grans empreses de l’agronegoci i les empreses 
de la gran distribució; al final qui té més poder? 
Nestlé, Danone, Starlux, o Carrefour, Alcampo, 
El Corte Inglés? Finalment, qui acaba establint 
els criteris amb els quals es poden comercialitzar 
els productes són els intermediaris. Ara estem 
veient que és Amazon qui es converteix en 
l’intermediari de referència entre productor-
proveïdor i el client-consumidor. I això no 
només en l’àmbit de l’alimentació, sinó també 
en el del consum cultural, amb els llibres  
i en l’àmbit de la roba. 

Amazon és la nova amenaça, 
el nou enemic de la pagesia

LT Llavors, el que pot significar la irrupció 
d’Amazon és que s’estrenyi encara més  
la part estreta de l’embut, perquè hi hagi grans 
distribuïdores que acabin plegant?

EV Sí, l’embut encara es pot estrènyer més, fins i 
tot al final podem tenir la dictadura d’Amazon. 
Amazon acabarà establint els criteris de 
comercialització, de compra i venda, i imposant-
nos un determinat model de consum. Per tant, 
veiem que la tendència cap al monopoli de la 
distribució, cada cop es fa més gran. Amazon  
és la nova amenaça, el nou enemic de la pagesia. 
Fins ara, el supermercat era la “bèstia negra” 
de la pagesia. Hem vist tractorades i altres 
mobilitzacions dels pagesos per reivindicar  
que se’ls pagui un preu just. Ara tot apunta que  
la nova “bèstia negra” seran empreses com 
Amazon, contra les quals costa més lluitar. 
Perquè, on ubiques, Amazon? Són més volàtils. 

La gran distribució ha generat 
una homogeneïtzació tant de
la producció agrícola com del consum

LT Sovint associem els supermercats  
amb abundància, diversitat i llibertat.  
Què hi ha de real en aquesta imatge?

EV Això és una il·lusió. La il·lusió d’anar al 
supermercat on pots escollir entre una gran 
diversitat de productes; que ets tu qui tria què 
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poses a la cistella. En realitat, la gran distribució 
ha generat una homogeneïtzació tant de la 
producció agrícola com del consum. Els criteris 
per vendre un producte en un supermercat 
són molt estrictes. Es prioritzen els productes 
que tenen una sèrie de característiques que 
encaixen amb la seva distribució comercial: 
que tinguin una determinada mida, color... 
Com que els súpers acostumen a distribuir 
productes que arriben de molt lluny, necessiten 
que els productes es puguin transportar llargues 
distàncies. Si vas d’un supermercat a un altre, 
pràcticament trobes les mateixes varietats 
alimentàries en producte fresc i sempre les 
mateixes marques. Per tant és una il·lusió, 
que el supermercat ofereixi diversitat. I pel 
que fa a la llibertat, el cert és que quan vas a 
comprar al supermercat la teva compra va molt 
condicionada per la publicitat prèvia. No hi ha 
res tan estudiat al mil·límetre amb la finalitat de 
vendre com més millor. 

Quan portes més de tres quarts d’hora
en una gran superfície ets incapaç 
de fer un consum racional

LT Quines estratègies utilitzen per condicionar  
la nostra compra? 

EV Els productes estan col·locats en funció de 
com el supermercat en vol prioritzar la venda. 
Quan volen que compris un producte, el 
posen a l’alçada dels ulls o a les cantonada dels 
passadissos. Determinades marques paguen 
perquè els seus productes es coloquin en llocs 
preferents, o paguen per aparèixer a la publicitat 
d’ofertes del supermercat. Els carretons de la 
compra, en general, no tendeixen a anar en línia 
recta, sinó a moure’s de cara als lineals. Tots 
els envasos, amb colors triats perquè et cridin 
l’atenció. També està molt pensada la música: 
si volen que vagis ràpid, et posen un tipus de 
música. Quan portes més de tres quarts d’hora 
en una gran superfície ets incapaç de fer un 
consum racional, perquè estàs voltada d’una sèrie 
d’estímuls (visuals, d’olfacte), que et porten a 
comprar d’una manera irracional.

A més, a la publicitat d’ofertes que rebem a 
casa, hi posen una sèrie de productes reclam, 
dels quals puntualment rebaixen el preu perquè 
vagis a comprar. Després, quan ets allà compres 

molt més que el producte que estava en oferta. 
Fins i tot, a vegades, venen per sota del preu de 
cost, cosa que per llei no es pot fer. Però paguen 
la multa i ja està. Això fa molt mal al productor, 
perquè és una eina per pagar-li cada cop menys. 

Venen per sota del preu de cost, 
cosa que per llei no es pot fer 

LT Quin preu paguem pels descomptes associats  
a les targetes client dels supermercats?

EV Perdem tota la nostra privacitat. Potser ens fan 
un descompte, però el supermercat passa a saber-
ho tot de nosaltres. A partir d’aquí es fan uns 
perfils de clients, que els permeten tenir més clar 
quin és el prototip del seu client, i per tant també 
focalitzar la seva publicitat, que sovint t’arriba al 
correu electrònic o a la bústia de casa. Saben què 
compres, què gastes i com et pot fidelitzar com 
a client. Amb la targeta client, a canvi d’estalviar 
quatre rals, una empresa comercial ho sap tot 
sobre nosaltres. I no només ho utilitza amb 
finalitats comercials, sinó que en alguns casos pot 
arribar a mercadejar amb les nostres dades. 

Amb la targeta client, a canvi d’estalviar
quatre rals, una empresa comercial 
ho sap tot sobre nosaltres

LT Més enllà de triar el lloc on comprem el menjar, 
què podem fer les persones consumidores per 
contribuir a la transformació del sector de la 
distribució alimentària? 

EV Com a consumidors, efectivament, podem 
incidir en el model de producció i distribució 
a través de la nostra compra. És evident que 
no és el mateix anar a comprar al supermercat 
que anar a un petit comerç del barri. Però no és 
l’únic camí. Som ciutadans, i podem incidir en 
diferents aspectes. Els darrers anys han aparegut 
alternatives com les cooperatives de consum, 
que apunten que altres pràctiques agrícoles i 
alimentàries són possibles. Podem optar per 
enfortir aquestes alternatives i participar-hi. 

Però és clar que la nostra compra està molt 
condicionada per la nostra vida quotidiana, pel 
mercat laboral i les nostres relacions personals. 
La crisi econòmica i la precarietat laboral ha 
tingut un impacte en el model de consum; segons 
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dades del CIS, l’any 2011, un 41% dels ciutadans 
van canviar els seus hàbits de consum per tal 
d’estalviar diners.

Pel que fa a la limitació del preu, és cert que 
al producte ecològic sempre se l’associa a un 
producte car, però en realitat cal dir que comprar 
un producte ecològic, local i de pagès no és 
tan car com moltes vegades ens diuen. No és el 
mateix comprar unes hamburgueses o salsitxes 
de tofu que llegum a granel; no és el mateix 
comprar unes postres de soja ecològiques  
que uns ous ecològics. No tot allò que és ecològic 
té perquè ser car. Com no tot allò que no ho  
és té perquè ser barat.

Aquest és el gran repte: com créixer
i arribar al màxim nombre de gent
possible sense perdre els valors

LT Pel que fa a la distribució, creus que s’estan 
dibuixant alternatives que realment puguin fer 
front al model de la gran distribució? Hi ha,  
si més no, un discurs clar de com ha de ser 
aquesta alternativa?

EV Segurament una de les grans dificultats és com 
arribar a més gent, en un context en què cada 
cop hi ha més demanda de producte ecològic, 
sent fidel a uns principis. Aquest és el gran repte: 
com créixer i arribar al màxim nombre de gent 
possible sense perdre els valors. El fet que el 
producte ecològic sigui al supermercat és positiu 
perquè arriba a més gent, però com podem 
arribar a més gent sense passar pels dictats de 
la gran superfície? En aquest sentit, crec que 
s’han fet avenços. Pel que fa a la producció hi ha 
iniciatives, com la Xarxeta, a nivell català, en què 
es coordinen diferents projectes agroecològics. En 
la mesura que permet coordinar diversos pagesos 
ofereix més diversitat i s’optimitza la producció i 
la comercialització. Cal seguir avançant en aquest 
sentit. 

Pel que fa a l’àmbit del consum, s’han fet 
moltes experiències. Hem passat del boom dels 
grups i cooperatives de consum de la primera 
dècada d’aquest segle, a una saturació del model. 
Han aparegut nous actors de comercialització 
d’aquests productes, des de la gran distribució 
fins al petit comerç, etc. La competència ha 
fet que alguns grups hagin hagut de plegar. 
L’exemple més clar és Gràcia, que era el barri 

de Barcelona amb més grups i cooperatives de 
consum per metre quadrat; ara si hi vas et trobes 
molt petit comerç, verduleria, etc. Això ha fet  
que es reduís el nombre de grups. 

Els supermercats cooperatius serien 
un pas endavant a partir de l’experiència
dels grups i cooperatives de consum

Els supermercats cooperatius serien un pas 
endavant a partir de l’experiència dels grups 
i cooperatives de consum. Poden marcar una 
diferència respecte al que han significat els  
grups de consum. Cal veure com evoluciona,  
si se segueix l’exemple d’altres països europeus  
o d’altres llocs de l’Estat. 

L’altre element clau és la distribució, com fas 
que el producte arribi del pagès al supermercat, 
mecanismes que puguin fer d’intermediaris 
des d’un punt de vista de justícia, que permetin 
comercialitzar unes quantitats més considerables 
de producte. Crec que són els reptes. 

LT Què opines d’aquest model de revitalització  
dels mercats municipals que passa per facilitar  
la implantació d’un gran supermercat  
a l’interior del mateix espai municipal? 

EV El problema és que la remodelació dels mercats 
municipals s’ha supeditat a la lògica del mercat 
de distribució comercial dominant i al model  
de ciutat aparador. S’han transformat els mercats 
municipals vinculant-los a una gran superfície, 
ubicant un supermercat al soterrani, al costat  
del mercat o dins mateix. El que defineix  
un mercat municipal no és que tingui un súper  
al costat, sinó que té producte de proximitat, 
que hi ha una relació molt directa consumidor-
venedor, que puguis saber d’on vénen els 
productes, i tot això ha quedat com un element 
secundari. 

La remodelació dels mercats municipals
s’ha supeditat a la lògica del mercat 
de distribució comercial dominant 
i al model de ciutat aparador

Per altra banda, en molts casos, sobretot  
a Barcelona, el model de mercat municipal  
s’ha supeditat al model de ciutat dominant,  
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en què s’ha prioritzat més la ciutat aparador,  
que no pas la ciutat al servei del ciutadà.  
Llavors, en molts supermercats hi ha hagut  
una “gurmetització” del mercat municipal,  
on s’acaba prioritzant més la restauració,  
el que puguis fer un tast de productes de caràcter 
sibarita, que no pas un mercat pensat en la lògica 
de donar resposta a les necessitats quotidianes  
del veïnat. 

Cal vincular la nostra capacitat 
de transformació com a consumidors
amb la nostra capacitat de generar canvis
com a ciutadans

LT En el teu llibre El negocio de la comida expliques 
com els primers supermercats de l’Estat espanyol 
els va promoure l’estat en ple franquisme i com 
també des del govern es va facilitar l’aparició 
dels primers supermercats privats. Com creus 
que, a dia d’avui, des dels governs es pot incidir 
cap a un model de distribució justa? 

EV Des de l’administració pública hi ha molta 
capacitat d’incidir en el model de producció, 
distribució i consum. Es pot promoure el comerç 
local i els circuits de comercialització alternatius  
a les grans superfícies. 

El que no hi ha és voluntat política perquè 
existeixen uns vincles clars entre els que hi ha 
al capdavant de l’administració i les empreses 
del sector. A Catalunya, tenim el monocultiu 
dels cereals i el monocultiu del porc perquè 
a l’administració pública ja li va bé que sigui 
així. Tenim un model de concentració en grans 
superfícies perquè l’administració pública no 
aposta per canals alternatius. Com podríem 
modificar aquests mecanismes? D’una banda,  
pel que fa a la producció agrària, primer amb una 
política agrícola comunitària que subvencionés 
els pagesos i no els empresaris. Es donen més 
diners a individus que pagesos hi ha donats 
d’alta. Això vol dir que molta de la gent que rep  
la subvenció ni tan sols és pagesa. Caldria promoure 
bancs de terres perquè un dels grans problemes 
de l’agricultura és l’accés a la terra; s’ha utilitzat 
la terra per especular durant dècades. Cal facilitar 
l’accés a la terra a gent que vol fer de pagès i que 
no ve d’una família pagesa. Caldria  promoure  
la distribució d’aliments agrícoles a nivell local, 
cosa que avui en dia no es fa. 

Un dels àmbits claus on seria molt fàcil 
incidir, en els espais de restauració vinculats 
als seus serveis: escoles, universitats, hospitals, 
presons, centres de dia. L’administració podria 
establir uns criteris perquè se servís producte 
local, pagès i ecològic. Aquí no hi ha excuses  
per no fer-ho. No es fa perquè no interessa, 
perquè es prefereix que estigui a mans d’empreses 
de càtering privades, que monopolitzen el sector 
de la restauració col·lectiva i també de la neteja  
i la seguretat. 

L’administració pot fer moltes coses. La clau 
és que hi hagi voluntat política. Per això deia  
que no només com a consumidors tenim capacitat 
d’incidir a partir del nostre consum. Si només 
pensem a canviar el món a partir de la nostra 
compra la nostra perspectiva política és molt 
limitada, perquè el nostre model de distribució 
no només ve determinat per on compres tu 
sinó per les polítiques que s’estableixen a nivell 
agrícola, de distribució i de consum. Cal vincular 
la nostra capacitat de transformació com a 
consumidors amb la nostra capacitat de generar 
canvis com a ciutadans.
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 Un petit grup d’empreses 
controla la distribució 
alimentària i imposa les seves 
regles, assegurant-se marges  
de benefici que sovint superen 
el 400% del que es paga  
al productor.
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EL MENJAR  
COM A NEGOCI
I L·LU S T R AC I O N S :  M A R I E L A  B O N T E M P I

 La gran distribució, a l’Estat representada per  
una dotzena d’agents, és un coll d’ampolla entre  
els milers de productors i els milions de consumidors.

Gairebé el 90% de les compres de productes 
elaborats es fan a establiments de cadenes 
d’alimentació.
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 La gran distribució ofega el petit comerç  
i les empreses productores petites i mitjanes.

 A l’Estat espanyol, les tres distribuïdores 
que més facturen són Mercadona, Carrefour  
i Eroski (que també té el segell Caprabo).  
La primera, amb una quota del 25% del mercat, 
determina en gran part les dinàmiques  
del sector.

 La distribució alimentària organitzada 
afavoreix la proliferació d’envasos d’un sol ús  
i propicia el malbaratament de menjar.

 El petit comerç arriba a produir  
un 69% menys de residus que les grans 
empreses distribuïdores.

 Segons la normativa vigent, els únics 
aliments que no es poden vendre a granel són: 
oli, vinagre, iogurt, cereals en flocs, galetes  
i pasta seca.

 En aquest moment, el model del 
supermercat cooperatiu es perfila com  
una alternativa de més abast que els grups  
de consum.
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O C U PAC I Ó  AG R À R I A
Des de fa una dècada ens mantenim amb la meitat de pagesos i ramaders que fa trenta anys. 
Abans de la crisi la taxa d’atur al sector agropecuari (aturats/actius) havia baixat fins al 
7%, potser perquè també havia caigut molt el nombre de professionals apuntats en aquestes 
activitats. Amb la crisi es va disparar fins a un màxim del 31%, i actualment ha baixat fins  
a prop d’un 20%.

AGRICULTORS I RAMADERS A L’ESTAT

PERSONES OCUPADES
MILERS

TAXA D’ATUR
%

PERSONES OCUPADES

TAXA D’ATUR

T I P U S  D ’ E M P R E S E S  D E  V E N DA  A L  D E TA L L
COMERÇOS TRADICIONALS 

Són empreses independents, en general  
de propietat i gestió familiar. Els principals 
tipus d’establiments són:

• Botigues especialitzades: fruiteries, 
carnisseries, forns, botigues de productes 
ecològics, etc.

• Botigues de queviures.

• Parades de mercat municipal.

DISTRIBUCIÓ ORGANITZADA 

Empreses que tenen cadenes d’establiments 
propis amb una o més ensenyes. També poden 
tenir establiments franquiciats. Hi ha ensenyes 
d’establiments discount, és a dir amb preus 
barats i amb menys despesa en personal (els 
productes solen ser a dintre de caixes).  
A la pàgina 29 hi tenim les empreses detallistes  
de distribució organitzada amb presència  
a tot l’Estat i que més facturen.
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En el cas dels aliments elaborats, el comerç tradicional 
pràcticament ha desaparegut. De fet fem quasi el 
90% de les compres a establiments de la distribucció 
organitzada.
En canvi la majoria de l’alimentació fresca (prop 
de tres quartes parts) la comprem a comerços 
tradicionals i a súpers, més o menys a parts iguals.

COMPRA EN LÍNÍA 

Ho demanes des de casa i t’ho porten a casa. 
És l’opció moderna i està pujant com l’escuma; 
les compres electròniques d’alimentació s’han 
gairebé triplicat en quatre anys. 

Sobre els impactes negatius que té,  
→ quadern 54 d’Opcions

O N  CO M P R E M  E L S  A L I M E N T S

Fonts:

Enquesta de Població Activa de l’Institut Nacional d’Estadística
Alimarket
Comissió Nacional dels Mercats i la Competència
Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació, “Informe del consumo de alimentación en España 2017”

ALIMENTS ELABORATSALIMENTS FRESCOS

HIPERMERCATS
HIPERMERCATS

SUPERMERCATS  
I AUTOSERVEIS

SUPERMERCATS  
I AUTOSERVEISCADENES “DISCOUNT”

CADENES “DISCOUNT”

COMERÇ 
TRADICIONAL

ALTRES CANALS

COMPRA EN LÍNIA COMPRA EN LÍNIA
ALTRES CANALS

COMERÇ 
TRADICIONAL

0,5 % 1,6 %6,5 %

2,8 %
8 % 16,1 %

35,5 %

55,3 %
10,6 %

19,3 %

32,2 %

13,9 %

Inclou, per exemple, les botigues 
de conveniència de les gasolineres 
o les cadenes de fruiteries de barri.

E S TA B L I M E N T S  A M B  AU TO S E RV E I
Als establiments amb autoservei, la feina d’atendre qui ve a comprar se substitueix per les de reposar 
gènere als lineals i de cobrar. La feina a la caixa, feta per dones en la gran majoria dels casos, és dura: 
al cap del dia poden haver mogut més pes fins i tot que el personal de magatzem, i fent gestos molt 
repetitius.

Segons la superfície comercial es classifiquen així:

• AUTOSERVEI  Fins a 400 m2 

• SUPERMERCAT PETIT  Entre 400 i 1.000 m2

• SUPERMERCAT GRAN  Entre 1.000 i 2.500 m2

• HIPERMERCAT PETIT  Entre 2.500 i 5.000 m2

• HIPERMERCAT GRAN  Més de 5.000 m2

http://opcions.org/revista/num-54-mobilitat/
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C I R C U I T S  CO M E R C I A L S  
I  B A L A N C E I G  D E  P O D E R S

QUÈ ÉS LA GRAN DISTRIBUCIÓ

Aquest terme se sol referir als agents de la 
distribució que tenen més poder per imposar 
condicions a la producció (quins aliments, 
quants i quan, com es presenten, preus, 
condicions de pagament, etc.), i alhora més 
poder sobre la ciutadania (ja que decideixen 
què menjarem i com ho comprarem).

A l’Estat són una dotzena d’agents, que 
constitueixen un embut o coll d’ampolla 
entre els milers de productors i els milions 
de consumidors. 

CONSUMIDORS

MAJORISTES

CENTRALS  
DE COMPRES

VIA MAJORISTES

CIRCUIT

VIA UNA SOLA EMPRESA DETALLISTA

VENDA DIRECTA

MAJORISTES 
EN DESTÍ

EMPRESA 
DETALLISTA

EMPRESES 
DETALLISTES 

I RESTAURACIÓ

MAJORISTES 
EN ORIGEN

AGRICULTORS  
I RAMADERS

INDÚSTRIA 
ALIMENTÀRIA

Producte fresc

Producte elaborat

El poder deriva de la combinació d’aquests factors:

• Moure grans volums de mercaderia.
• Comprar directament als productors la gran majoria dels 

aliments. 
• Tenir independència a l'hora d'establir condicions i marges 

de benefici. Cada gran empresa de distribució organitzada 
defineix totes dues coses individualment.

• Tenir independència per establir condicions de compra 
i marges de benefici. Cada gran empresa de distribució 
organitzada defineix ambdues coses individualment. Les 
centrals de compres estableixen condicions en nom de 
moltes empreses, amb les quals també negocien els marges.
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TIPUS DE MAJORISTES

MERCATS CENTRALS Abasteixen de fresc i de peix congelat 
els mercats municipals i botigues tradicionals. N’hi ha 23 
(Mercabarna, Mercavalència, etc.).

EMPRESES MAJORISTES Poden comprar als productors directament 
o a través de centrals de compres. Les anomenades Cash&carry 
venen sobretot a restauració i càtering.

COOPERATIVES DE DETALLISTES La principal a l’Estat és Unide.

CENTRALS DE COMPRES Associacions de majoristes i menudistes 
per fer compres conjuntes, sobretot de producte elaborat. Que 
comprin directament als productors n’hi ha dues (Euromadi i Ifa).

PRODUCTORS

AGENT DE  
LA GRAN DISTRIBUCIÓ

DETALLISTA  
DE LA GRAN DISTRIBUCIÓ

DETALLISTA  
PETITA O MITJANA

RESTA D’AGENTS

CONSUMIDORS

EMPRESA AMB  
INTEGRACIÓ VERTICAL

AGENTS DE LA GRAN DISTRIBUCIÓ BALANCEIG DE PODERS

PRODUCTOR  
PETIT O MITJÀ

INTEGRACIÓ VERTICAL

Consisteix a tenir totes les baules de la 
cadena: producció primària, elaboració, 
distribució i venda en establiments propis.

L’empresa catalana més gran amb 
integració vertical és Corporación 
Alimentaria Guissona, que té les botigues 
bonÀrea. Cultiva pinso i subcontracta part 
de la cria del bestiar. És la 24ena de l’Estat 
en facturació.

Ametller Origen és una altra empresa  
amb força integració vertical (→ p. 30).

Fonts: Les empreses mateixes i Alimarket.

Makro
• Principal cash&carry 

de l’Estat.
• Multinacional.
• Factura 1.200 milions 

d’euros.
• 10ena en facturació.

Hi ha nou empreses detallistes de distribució organitzada que compren la majoria del gènere 
directament als productors:
• Les vuit empreses de la taula de la pàgina 29, amb la variant que Auchan  

des de fa tres anys fa part  de les compres a través d’Euromadi i Makro.
• La novena és Aldi, de matriu alemanya. Factura 920 milions d’euro s i és la 15ena  

en facturació a l’Estat.

Central de compres Euromadi
• 137 empreses sòcies, com ara 

GM Food (Suma, Pròxim, Spar), 
Supermercats Llobet o Dusa.

• Fundadora i accionista majoritària 
(juntament amb les centrals de tres 
altres països) de la principal central 
de compres a nivell europeu.

• Factura 18.500 milions d’euros.
• Si fos una empresa seria la 2a  

en facturació.

Central de compres Ifa
• 34 empreses sòcies,   

com ara Bon Preu,  Condis 
o Unide.

• Factura 12.400 milions 
d’euros.

• Si fos una empresa seria 
 la 3a en facturació.
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TO R N A R A L PO B LE  
PE R V I U R E D E L A TE R R A
PAT R I C I A  D O PA ZO
R E V I S TA  “SO B E R A N Í A  A L I M E N TA R I A ,  B I O D I V E R S I DA D  Y  C U LT U R A S ”

Durant aquests anys t’he anomenat moltes vegades.  
Quan explico el projecte i l’origen d’aquesta casa, 
explico que va ser de la meva besàvia Teresa, i que  
des d’aleshores ha anat passant per totes les dones  
de la família. I soc jo, en el segle xxi, la que assumeix  
la responsabilitat de continuar cuidant-se’n, d’ella  
i de tota la terra que l’envolta.
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I no és fàcil, t’ho vull explicar. La meva mare la va 
tancar i ha estat abandonada gairebé trenta anys. 
Els coloms van proliferar a la teulada i la terra es 
compactà. Ella va marxar a viure a la ciutat perquè 
en aquesta època quasi tota la gent de la vall ho va 
fer, especialment les dones. Allà es podia estudiar 
i trobar feina assalariada, sense amoïnar-se per 
si s’abaixen els preus que paga la cooperativa o si 
plourà o no. Ja vaig néixer a la ciutat. Quan l’àvia 
encara vivia veníem a l’estiu. Jo era molt petita, 
però recordo l’horta de què ella tenia cura i les 
gallines. Després l’àvia va faltar i vam arraconar 
la casa, la terra i les relacions amb la gent que 
quedava.

I per què hi he tornat? També ho he explicat 
moltes vegades, però és diferent explicar-t’ho a tu. 
El que vaig estudiar a la universitat i les feines que 
després vaig tenir no tenen res a veure amb això, 
al contrari, treballava construint cases i polígons 
industrials, ampliant les ciutats. Asfaltant la terra. 
Al començament m’agradava, però després vaig 
començar a adonar-me de com funcionava tot això  
i vaig començar a cremar-me molt. I va arribar  
el dia en què l’empresa va fer fallida i em vaig 
quedar sense feina. Li va passar a molta gent en 
aquesta època per la crisi econòmica. Explicar-
te això donaria per moltes pàgines, però el que 
interpreto ara és que van ser els símptomes que  
el sistema capitalista s’estava devorant a si mateix: 
la maquinària de consum és tan eficient que no  
hi ha recursos per mantenir aquest ritme accelerat 
de creixement econòmic. Ho pateix el planeta i  
ho patim directament cada vegada més persones, 
i no només a llocs llunyans. Però s’hi continuen 
posant pegats perquè aquest ritme no s’aturi, 
encara que jo, com cada vegada més gent, he 
volgut sortir d’aquestes lògiques i no contribuir a 
perpetuar-les.

Però adonar-se’n és una cosa i actuar, una altra. 
La decisió de convertir-me en agricultora no va 
ser ràpida perquè va suposar canviar moltíssimes 
coses a la meva vida. Primer vaig voler entendre  

el funcionament polític del món des d’un punt  
de vista crític i escoltar veus que fins aleshores 
mai no havia escoltat, com la dels camperols del 
sud i les seves denúncies al sistema de mercat 
globalitzat. Un mercat que els empobreix amb 
preus injustos, que els pren l’aigua i les terres, que 
s’apropia de les seves llavors. Aprofundir-hi em 
va fer recordar moltes històries de l’àvia sobre la 
decadència de l’agricultura al poble i relacionar-lo 
amb els problemes actuals de la petita agricultura. 
Tot està connectat.

I és que l’alimentació ha canviat radicalment 
en aquests anys. Suposo que a la teva època 
aconseguíeu gairebé tot el que és necessari 
planificant els conreus, processant els aliments 
perquè es conservessin, intercanviant amb 
el veïnat i comprant algunes coses al mercat. 
M’imagino que fins i tot els que no vivien de la 
terra hi tenien una relació més directa que no pas 
ara, perquè segur que sempre hi havia familiars 
que els proporcionaven una part d’aliments. I a les 
ciutats, els mercats devien tenir només productes 
de temporada, que la gent coneixia, aprofitava i 
conservava. L’àvia seguia fent conserves i fumant 
la carn, me’n recordo de l’olor... Ara ningú s’ha 
de preocupar de saber fer això perquè es pot 
comprar tot als supermercats i et sorprendria 
molt veure el menjar d’avui. Mengem moltíssim 
menjar processat, embolicat amb plàstics, que 
pot durar mesos i que es porta d’una punta a 
l’altra del món. M’agradaria molt conèixer la teva 
impressió sobre això perquè segurament et podria 
semblar meravellós si, com sol passar, no saps què 
hi ha al darrere. El que importa no és alimentar 
la població, sinó enriquir-se. El que hi ha darrere 
són unes quantes empreses reunint beneficis 
colossals a costa de l’explotació de la terra i de les  
persones; beneficis que no es reinverteixen en el 
territori. El que hi ha darrere, Teresa, són les terres 
abandonades, és el poble buit. 

En el sistema alimentari capitalista tot es conrea 
amb petroli. Petroli per fabricar els adobs i els 
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Units o de la Xina? Els governs de països rics 
subvencionen les seves produccions perquè 
es puguin vendre internacionalment a preus 
molt baixos, d’aquesta manera ningú hi pot 
competir, trenquen el mercat i acaben generant 
dependències... això són pràctiques habituals.  
Què s’ha aconseguit? Que ens desconnectem  
de la terra i que perdem la nostra sobirania 
alimentària. El control de l’alimentació es troba 
cada vegada més lluny de la gent.

Va arribar un dia en què ho vaig veure molt clar, 
especialment després de formar-me, conèixer gent 
i quan la idea va passar de projecte individual 
a col·lectiu. Vaig obrir la casa. Per sort hi ha 
molta gent que està reaccionant i adonant-se 
que és l’economia local la que genera condicions 
de riquesa en sentit ampli: distribuint-la de 
forma justa, creant xarxes de suport i confiança, 
adaptant-se a cada territori, cuidant-se de la terra 
i, el més important, és l’economia que podem 
controlar les de baix (tot això que tu ja sabies). 
Així que fa set anys vaig tornar al poble per viure 
de la terra.

M’agradaria molt que veiessis com està tot ara.

Som quatre, vam muntar una cooperativa. 
Els primers anys vam haver de treballar molt 
per recuperar el sòl. Vam incorporar matèria 
orgànica i fems (em va alegrar molt descobrir que 
encara queda un pastor a la vall) i la meitat dels 
bancals els vam fer horta i a l’altra meitat vam 
plantar fruiters. Vam conrear de forma ecològica, 
sense químics, i ho venem tot fora de circuits 
capitalistes, per exemple directament a famílies 
compromeses, que valoren molt la nostra feina i 
viuen a la vora. Vam diversificar al màxim  
la producció i així els oferim productes variats 
de temporada. També hem estat venent a grups 
de consum, persones organitzades que contacten 
directament amb productores per comprar el 
menjar. Aconseguir aquest mercat i tenir-ne cura 
és bonic, però també suposa molt de temps i esforç.

plaguicides, per a la maquinària agrícola, per  
als plàstics dels hivernacles, per conservar el 
producte i transportar-lo milers de quilòmetres... 
Per produir aquests aliments calen inversions 
enormes i per això ja no ho pot fer qualsevol. 
Cada vegada hi ha menys agricultors. El que hi ha 
són empreses que busquen obtenir el màxim de 
benefici i que tenen el poder polític al seu favor. 
Per això poden, per exemple, comprar terres a 
bon preu i amb baixos impostos en altres països 
(sempre més pobres), per arrasar-les i establir 
monocultius que ocupen centenars d’hectàrees...  
i aprofitar-se també del baix preu de la mà d’obra 
local per posar en el mercat global productes 
barats i de fora de temporada. Pots creure que 
gairebé tots els llegums d’ara vénen dels Estats 
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A vegades plantem més per portar als mercats 
de venda directa, on venen productores com 
nosaltres. Aquests mercats han anat augmentant 
els últims anys perquè cada vegada hi ha més gent 
conscienciada i que es vol alimentar millor. A mi 
m’agrada molt anar-hi per trobar-nos amb les 
companyes. Allà va ser on vam decidir organitzar-
nos i crear una associació de productores 
agroecològiques, per fer-nos més visibles,  
poder participar en les activitats de la comarca  
i pressionar per al canvi de les polítiques públiques 
juntament amb altres col·lectius que defensen el 
territori. De moment hem aconseguit que aquests 
mercats s’estabilitzin, que al poble no obri un 
supermercat i que es trobi finançament per a una 
escola de formació agrària. 

Jo estic contenta, però hi ha moments difícils.  
I és que aquests anys han donat per molt, però no 
per estabilitzar-nos econòmicament. Tot i que ja 
hem recuperat la inversió inicial, encara no ens 
dona per tenir un salari més o menys digne (i 
això que em van donar una subvenció, una forma 
d’incentivar que hi hagi més joves al sector agrari). 
La demanda d’aquests aliments ha crescut i això 
ha fet que ara els supermercats també venguin 
aliments ecològics, però és clar, més barats que 
els nostres. Mantenen les lògiques de producció 
d’escala (molts vénen de molt lluny), per això els 
poden vendre a aquests preus. A qui afavoreix 
comprar aquests aliments? Al territori, a les 
persones que els produeixen? No, guanya la gran 
empresa, guanya el sistema alimentari industrial. 
Moltes persones que abans compraven als canals 
no capitalistes, a nosaltres, estan comprant ara  
als supermercats. No les culpo. La qualitat de vida 
ha empitjorat des de la crisi i moltes tenen salaris 
precaris (el capitalisme continua devorant-se a 
si mateix). Per això, quan ens inviten a xerrades 
o debats, diem que les lluites socials han de ser 
transversals. No n’hi ha prou amb donar discursos 
sobre sobirania alimentària si no sortim al carrer 
per exigir condicions de vida dignes.

Així que, com deia al principi, no està sent fàcil. 
No obstant això, jo cada vegada estic més segura 
de seguir endavant. Els reptes canvien, sento que 
aprenc cada vegada més, sempre hi ha resultats. 
Igual que ha arribat el dia d’escriure’t, sé que 
arribarà el dia en què tindré temps per dedicar-me 
a restaurar la casa, cosa amb què somio  
des que vaig arribar. Convertir-la en restaurant,  
en el centre social de la vall. Aquest dia et tornaré  
a escriure i espero que tot siguin bones notícies. 

PD: De la gent que ara viu per aquí, ningú t’ha 
conegut en vida, però aquesta continua sent  
per a tothom la casa de la Teresa i pel teu nom 
també em coneixen a mi.
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gestionen tals volums de compra –els economistes 
ho anomenen oligopsoni– que s’han convertit 
en formadors de preus i imposen condicions als 
proveïdors que els petits productors no poden 
suportar, com ara el pagament a seixanta o noranta 
dies, l’obligació de participar de les despeses de 
promoció a l’establiment o la devolució de la 
mercaderia no venuda. D’aquesta manera, les grans 
cadenes no tan sols expulsen els petits comerços, 
sinó també els productors petits i mitjans. S’ha 
descrit aquesta situació com a teoria de l’embut: 
hi ha molts productors i molts consumidors, però 
un petit grup de distribuïdors controla el negoci 
i imposa les seves regles, assegurant-se marges de 
benefici que sovint superen el 400 % del que es 
paga al productor.

A Espanya ha estat paradigmàtica en aquest 
sentit la desfeta dels ramaders. La Coordinadora 
d’Organitzacions d’Agricultors i Ramaders 
(COAG) ha denunciat que els productors es 
veuen forçats a vendre a un preu que a vegades 
no cobreix els costos de producció: si el març 
de 2015 es pagaven gairebé 38 cèntims d’euro 
per litre de llet, el maig de 2015 amb prou feines 

Q UA N E L S G R A N S 
DI S TR I B U Ï DO R S D ECI D E IXE N 
Q U È CO N S U M I M  
I  Q U I H O PRO DU E IX
N A Z A R E T  C A S T RO
CO F U N DA D O R A  D E L  CO L·L EC T I U  C A R RO  D E  CO M B AT E  
I  AU TO R A  D E L  L L I B R E  “ L A  D I C TA DU R A  D E  LOS  S U P E R M E RC A D OS ”

Cada acte de consum és un gest de dimensió planetària,  
que pot transformar el consumidor en un còmplice  
d’accions inhumanes i ambientalment perjudicials.

(Euclides André Mance)

No falten motius per desconfiar de l’anomenat 
model de la gran distribució moderna (GDM), 
aquell que, des de la implantació del primer 
supermercat a Espanya el 1973 al Prat de Llobregat, 
ha acabat acaparant el 80 % del volum de compres 
totals i el 72 % dels aliments al territori espanyol 
(segons la Asociación Nacional de Grandes 
Empresas de Distribución Anged). La GDM inclou 
supermercats, hipermercats i grans superfícies que 
funcionen com a minoristes –és a dir, venen al 
consumidor final– i conformen un sector cada cop 
més concentrat, encapçalat a escala global per les 
estatunidenques Wal-Mart i Cotsco i la francesa 
Carrefour.

Un d’aquests motius apunta que els grans 
distribuïdors han arribat a ser actors protagonistes 
a l’hora de decidir què es produeix i consumeix a 
les nostres societats. Les grans cadenes de la GDM 

Les grans cadenes no tan sols 
expulsen els petits comerços, sinó 
també els productors petits i mitjans

https://www.carrodecombate.com/
https://www.carrodecombate.com/
http://www.akal.com/libros/La-dictadura-de-los-supermercados/9788446044543
http://www.akal.com/libros/La-dictadura-de-los-supermercados/9788446044543
http://www.akal.com/libros/La-dictadura-de-los-supermercados/9788446044543
http://www.akal.com/libros/La-dictadura-de-los-supermercados/9788446044543
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es pagaven 30,6 cèntims. El resultat: els petits 
ramaders acaben arruïnats, mentre que les 
grans empreses del sector, més “competitives”, 
recullen el seu testimoni i imposen un model 
d’alimentació que, rere els acolorits embalatges 
i la il·lusió de la llibertat d’elecció, amaga la 
uniformitat d’ingredients com el sucre i l’oli de 
palma. “El sistema és molt bo per vendre aliments 
i molt dolent per alimentar: necessita ingredients 
barats per ultraprocessar-los i disfressar-los 
d’una varietat que no tenen ni els camps, ni les 
prestatgeries dels supermercats ni les taules dels 
comensals”, afirma la periodista i escriptora 
argentina Soledad Barruti, autora de Mala leche.  
El supermercado como emboscada (Planeta, 2018).

CO N S E Q Ü È N C I E S 
I N V I S I B L E S  D E  L A  G R A N 
D I S T R I B U C I Ó
En el capitalisme, la producció i distribució  
de mercaderies s’orienta mitjançant les lleis  
de l’oferta i la demanda; en altres paraules:  
per la necessitat de reproducció del capital. Aquest 
model ha generat impactes socioambientals  
tan aguts que ens han portat a una crisi ecològica  
i de civilització sense precedents. La GDM aquí  
té un paper essencial, ja que ha jugat un rol clau 
per desplaçar els productors petits i mitjans a favor 
de les empreses multinacionals, que, mitjançant  
la deslocalització de la producció, acumulen 
guanys i evadeixen responsabilitats. El model s’ha 
expandit per la majoria de sectors de l’economia: 
així, les principals firmes del tèxtil, com Inditex  
o Gap, externalitzen la producció de les seves peces 
mentre es concentren en la fase de distribució  
i comercialització, que acapara, segons un estudi 
de Setem, el 59 % del preu final d’aquesta peça. 
Una cosa similar passa amb la comercialització  
de cosmètics, mobles, discs, llibres o joguines.

Un dels impactes més importants de la GDM és 
més difícil de mesurar: el canvi de subjectivitats 
que va propiciar que els consumidors, que abans 
dipositaven la seva confiança en el botiguer,  
avui es guiïn únicament per la “informació”  
–publicitat, en realitat– que apareix als acolorits 
embalatges que es troben als llargs passadissos 
del supermercat. La confiança es trasllada del 
comerciant a la marca. Com si a l’altre costat  
no hi hagués éssers humans, sinó conceptes 
difusos i confusament descrits a les etiquetes.  
És el fetitxe de la mercaderia en temps del que  
Guy Debord va anomenar, ja als anys seixanta,  
la societat de l’espectacle. El model de la GDM és 
la millor metàfora del consumisme que requereix 
el capitalisme per alimentar la seva necessitat 
de creixement constant. Als llargs passadissos 
del supermercat, tot, des de la disposició dels 
productes als cartells promocionals, passant  
per la música i les olors, s’ha disposat per tal  
que comprem productes que no necessitem  
i que, sovint, són perniciosos per a la nostra salut.

La confiança es trasllada 
del comerciant a la marca
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G R A N S  C A D E N E S  
Q U E  S Ó N  CO O P E R AT I V E S
Existeixen dues grans cadenes de distribució  
que operen al territori espanyol i que són diferents 
de la resta: es tracta d’Eroski i Consum. Estan 
constituïdes com a cooperatives, però s’engloben 
dins del model de la GDM. Llavors, són part  
del problema o de la solució? D’una banda, 
ambdues firmes han mostrat més sensibilitat  
en alguns temes, tal com succeeix amb 
l’etiquetatge dels productes: Eroski ha estat pionera 
en la incorporació de l’etiqueta del semàfor,  

una antiga demanda dels col·lectius de consumidors, 
i ofereix més informació que altres empreses sobre 
la traçabilitat del producte. Amb tot, la filial  
del Grup Mondragón sovint opera de manera 
similar que qualsevol gran empresa: com quan, 
el 2013, Caprabo, el supermercat d’Eroski, va 
anunciar la seva intenció d’acomiadar 400 
treballadors i retallar els sous malgrat que,  
amb prou feines un dia abans, havia anunciat  
un augment dels beneficis del 12 %. Queda a l’aire 
el mateix interrogant que sovint plana sobre  
el Grup Mondragón: pot una cooperativa créixer 
tant d’escala sense perdre els principis essencials  
del cooperativisme?

Eroski ha apostat per la sostenibilitat: el 2012,  
va obrir a la localitat guipuscoana d’Oñati el 
primer supermercat 100 % sostenible d’Europa, 
com a part del seu “compromís amb el medi 
ambient”. Sempre segons l’empresa, va ser el 
primer supermercat espanyol que no produeix 
emissions de diòxid de carboni, i disposa de la 
certificació de construcció sostenible i de la norma 
ISO 50001 de gestió energètica. A més, el 2018  

la firma va duplicar la compra de peix sostenible, 
que comercialitza amb la marca pròpia Eroski 
Natur, i que va assolir les 2.536 tones. No obstant 
això, no està totalment clara la confiabilitat 
d’aquests segells i, tant en el cas d’Eroski com 
en el d’altres grans distribuïdors, de Mercadona 
a Carrefour, queda el dubte de fins a quin punt 
aquestes accions tenen més de greenwashing  
que d’acció decidida i eficaç encaminada a afrontar 
la greu crisi ecosocial que ens assetja.

Per la seva banda, la valenciana Consum va 
assolir el 2011 el setè lloc en el rànquing de la 
distribució a Espanya i, com Mercadona, va assolir 
l’ascens fulgurant amb un model que aposta pels 
supermercats en detriment de les grans superfícies. 
Fins aquí les semblances amb l’empresa de Juan 
Roig, ja que els dos milions de socis consumidors 
i els més de deu mil socis treballadors estan 
representats als òrgans de decisió de l’empresa, i 
els empleats participen de les tasques de gestió. El 
Consell Rector, el màxim òrgan decisor, que ostenta 
fins i tot el poder de destituir el director general, 
està format per sis socis de treball i sis de consum.

Malgrat la seva estructura cooperativa i mostrar 
més permeabilitat envers les inquietuds dels 
consumidors, en allò essencial, Consum i Eroski 
són part del sistema de la GDM. El risc radica 
a creure que poden ser la solució, en detriment 
d’altres tipus d’iniciatives més profundes i que 
van a l’arrel del problema. Així ho explica Javier 
Guzmán, director de Justícia Alimentària Global: 
“Si no ens afanyem a crear canals propis des dels 
sectors que treballem per la sobirania alimentària, 
les grans empreses crearan les seves línies verdes 
de productes”, o bé cooperatives com Eroski 
acaben sent “font de contradiccions internes”, ja 
que es venen com a una alternativa, però estan 
plenament inserides en el model hegemònic. 
(Sobre les dues distribuïdores cooperatives → p. 28.)

La filial del Grup Mondragón 
sovint opera de manera similar 
que qualsevol gran empresa
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R E C U P E R A R  L A  CO N F I A N Ç A 
P E R  T E I X I R  CO M U N I TAT
No n’hi ha prou d’introduir petites millores al 
model de la GDM, sinó que, tal com recorda 
Guzmán, “és necessari trobar altres canals de 
distribució i comercialització coherents amb 
aquest model d’altra economia” que representa 
l’economia social i solidària, i que col·loca al centre 
la reproducció de la vida, i no del capital. “Si no 
ens fem amb el control de la cadena de distribució, 
no podem fer res”, conclou.

Les formes alternatives de distribució i consum 
ajuden a visualitzar l’entreteixit de dependències 
mútues i les estructures de poder que hi ha  
darrere del sistema de producció capitalista. 
Davant del traspàs de la confiança a la marca  
i a la invisibilització dels productors que suposa 
la GDM, les iniciatives de l’economia social 
reestableixen aquest teixit social de proximitat 
mitjançant iniciatives com grups de consum, fires 

autogestionades i mercats socials. Així ho explica 
l’antropòloga, enginyera i activista ecofeminista 
Yayo Herrero: “L’economia social i solidària és 
un laboratori polític, un assaig d’experiències 
que posa molta atenció a les iniciatives locals i 
autoorganitzades; no es tracta de tancar-se en 
elles mateixes, però sí d’observar-les. La potència 
d’aquestes iniciatives és que ens permet recuperar 
l’articulació amb altres iniciatives, la capacitat 
de cooperar, de compartir, de reinventar allò 
col·lectiu.”

El repte no és menor, però aquestes experiències 
són llavors que deixen empremta en les dones, 
homes, nens i nenes que hi participen; és difícil 
saber què germinarà en cadascuna d’aquestes 
persones i quina continuïtat tindran aquestes 
iniciatives. Però, per sobre de tot, aquesta llavor 
és la del convenciment que no hi ha res perdut, 
perquè sempre ha estat mentida que no hi ha 
alternatives, així com també ha estat una fal·làcia 
mil cops repetida que l’economia és una esfera 
deslligada de la societat i de la política. I ens 
desperta noves preguntes ara que, quan encara no 
havíem entès les conseqüències del model de la 
GDM, Amazon arriba per canviar-ho tot.

No n’hi ha prou d’introduir petites
millores al model de la GDM

DESPLAÇAMENT DE LA CONFIANÇA

COMERÇOS TRADICIONALS

GRAN DISTRIBUCIÓ MODERNA

CONSUMIDOR

CONSUMIDOR

MARCA

BOTIGUER

CONFIANÇA

CONFIANÇA
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D E M E RC A DO N A 
A L A BOTIG A ECO LÒG IC A 
D E PROXI M ITAT 
UNA R ADIOGR AFIA DE  
L A DISTRIB UCIÓ ALIMENTÀRIA
M A RC  F O N T 
P E R I O D I S TA

La distribució alimentària és un sector que mou milers de milions d’euros 
i que, cada cop més, està controlat per grans grups empresarials. A nivell 
estatal, l’esquema que es reprodueix arreu, tot i que amb matisos, és la 
presència simultània de corporacions globals, grans empreses estatals i 
grups regionals. El sector està enormement condicionat per una companyia 
en concret, la valenciana Mercadona, que n’és la líder indiscutible, amb 
una quota de mercat del 25%. Però com funciona el sector? Com ha 
evolucionat? Quines crítiques se li fan? Existeixen alternatives als gegants 
que, cada cop més, el controlen? En tracem una radiografia completa. 

Els catalans van destinar uns 15.000 milions d’euros 
a la compra d’aliments durant el 2017,1 una xifra que 
s’eleva als 100.000 si es posa al focus en el conjunt dels 
ciutadans de l’Estat espanyol.2 Cada llar catalana es 
gasta, de mitjana, 4.600 euros anuals en productes 
quotidians, és a dir en menjar, drogueria i perfumeria 
(el que es coneix per “gran consum”), segons un 
informe de la consultora Kantar World Panel.3 És un 
negoci milionari dominat, cada vegada més, per un 
nombre reduït de grans grups, que tenen un enorme 
poder. Paral·lelament, se’n qüestiona la sostenibilitat 
ambiental, com a conseqüència d’un funcionament 
globalitzat en què molts aliments recorren milers de 
quilòmetres abans d’arribar al supermercat.

Des de fa dècades s’ha anat accentuant la 
concentració empresarial dintre de la distribució 
alimentària. El sector primari és la principal víctima 
de les condicions que fixen les grans empreses de 

distribució. Recurrentment, organitzacions agràries 
en denuncien els abusos i que el preu que reben 
en origen pels seus productes no té res a veure 
amb el que paga el consumidor. Carles Mencos, 
responsable de polítiques de qualitat alimentària  
del sindicat Unió de Pagesos, exposa que “hi ha  
un abús de posició dominant de la gran distribució, 
que carrega tots els sobrecostos al productor. Estem 
cobrant el mateix que deu anys enrere, i en alguns 
productes fins i tot  menys, quan els costos i el preu 
de venda final han crescut”. Mencos admet que la 
“venda de proximitat pot millorar els marges dels 
productors” si bé ara mateix aquest canal, tot i 
créixer, no pot absorbir el gruix de la producció.  
La mateixa Comissió Europea ha arribat a 
denunciar aquests abusos als productors.4 A més, 
el sector no acostuma a caracteritzar-se per oferir 
unes condicions laborals especialment bones. 
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passar per primer cop al davant de les botigues 
tradicionals. (→ p. 13)

Juan Carlos Gázquez, professor de la Universitat 
d’Almeria i de la UOC i expert en consum i 
distribució, pronostica que en els propers anys el 
supermercat es mantindrà, amb diferència, com 
el principal canal de venda, si bé s’estabilitzarà, 
bàsicament perquè “a determinats llocs no hi 
caben més botigues. Hi ha una certa saturació 
després que moltes empreses hagin ‘infectat’ barris 
amb moltes tendes”. Segons dades de la publicació 
especialitzada Alimarket, al conjunt de l’Estat, 
el 2017 hi havia 21.553 supermercats oberts, un 
volum molt similar al dels dos anys precedents. 
Alguns experts parlen de bombolla, atès que hi ha 
3,4 supermercats per cada 100.000 habitants, per 
damunt de la mitjana de la UE, que és de 2,6.5 

1. “La despesa en aliments de les llars catalanes recupera els 
nivells de 2008”. Nació Digital, 21.7.7 [en línia].

2. “El gasto de los españoles en alimentación sube un 3,6% en 
dos años”. Europa Press, 3.7.18 [en línia]. 

3. Kantar World Panel. “Balance de la Distribución y el Gran 
Consumo 2017” [en línia]. 

4. “La Comisión Europea acusa a los supermercados de exprimir 
a los productores”, El Salto, 21.10.17 [en línia].

5. “Mercadona, Carrefour, Dia, Lidl, Eroski... ¿Fusiones a la vista?”, 
Expansión, 26.5.18 [en línia].

E L  S U P E R M E R C AT  D O M I N A
A l’Estat espanyol, pràcticament la meitat dels 
aliments es compren a supermercats o autoserveis. 
En productes elaborats ja fa anys que són el canal 
més utilitzat, i en aliments frescos el 2017 van 

https://www.naciodigital.cat/noticia/135330/despesa/aliments/llars/catalanes/recupera/nivells/2008
https://www.europapress.es/economia/noticia-gasto-espanoles-alimentacion-sube-36-dos-anos-20180703125101.html
https://www.kantarworldpanel.com/es/Noticias/el-gran-consumo-crece-un-13-en-2017#downloadThankyou
https://www.elsaltodiario.com/rural/comision-europea-insinua-control-precios-supermercados-pagan-productores
http://www.expansion.com/empresas/distribucion/2018/05/26/5b09830de5fdeabf1b8b4655.html
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M E R C A D O N A  
U N A  L Í D ER  
A M B  M A L A  I M ATG E
“El que fa Mercadona condiciona la resta. Marca 
la pauta del que fa el sector”, opina l’expert en 
consum Juan Carlos Gázquez. La cadena valenciana 
és la líder indiscutible del sector a l’Estat espanyol 
–i a Catalunya. Segons el Kantar World Panel va 
acabar el 2018 amb una quota de mercat del 24,3% 
i triplica el seu principal seguidor, Carrefour.

Nascuda el 1977, en quatre dècades ha passat a 
moure’s en unes magnituds colossals: segons dades 
publicades al seu web, va tancar el 2018 amb una 
facturació de 24.305 milions. En aquell moment, 
sumava 85.800 treballadors i 1.636 botigues –més 
de 250 a Catalunya. Ja és una de les cinquanta 
principals empreses de distribució del món i aquest 
2019 arrenca el seu procés d’internacionalització 
amb l’aterratge a Portugal.

Està controlada pel seu president i màxim 
accionista, Juan Roig, la tercera persona més rica 
de l’Estat, amb una fortuna de 4.500 milions 

segons Forbes. La cadena, que sempre ha fet 
bandera dels preus baixos, ha protagonitzat 
diversos escàndols sobretot per les condicions 
que exigeix als seus proveïdors –interproveïdors 
en la seva terminologia– i per la pressió a la 
que sotmet la plantilla. La Marea ha denunciat 
les condicions que la companyia fixa als seus 
proveïdors, amb marges de guanys extremadament 
ajustats i una dependència gairebé absoluta,6 així 
com una política de drets laborals qüestionable 
–i denunciada per sindicats com la CNT– amb 
elements com la pressió per evitar les baixes 
mèdiques o reduir-les al mínim de dies,7 o la 
imposició de clàusules del silenci a treballadors 
acomiadats.8 

6. “El imperio Hacendado”, La Marea, 9.12.15 [en línia].
7. “Mercadona, derechos laborales de marca blanca”, La Marea, 

15.12.14 [en línia].
8. “Mercadona impone silencio a trabajadores despedidos a 

cambio de su indemnización”, La Marea, 7.7.16 [en línia]. 
9. “Carrefour eliminará 2.400 empleos en su apuesta por el digi-

tal”, La Vanguardia, 23.1.2018 [en línia].

QUOTA DE MERCAT DE LA DISTRIBUCIÓ A L’ESTAT ESPANYOL

24,3 %

MERCADONA

8,4 %

CARREFOUR

7,3 %

GRUP DIA

La cadena valenciana 
és la líder indiscutible del sector 
a l’Estat espanyol

https://www.lamarea.com/2015/12/09/el-imperio-hacendado/
https://www.lamarea.com/2014/12/15/mercadona-derechos-laborales-de-marca-blanca/
https://www.lamarea.com/2016/07/07/87958/
https://www.lavanguardia.com/economia/20180123/44233147822/carrefour-despidos-empleo-trabajo.html
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Schwarz, el quart més gran del món, amb unes 
12.000 botigues en una trentena de països i uns 
400.000 treballadors. A l’Estat va arribar-hi el 
1994 i no deixa de guanyar-hi quota de mercat 
–ja supera el 4%. Actualment hi té més de 550 
botigues, 13.500 treballadors i unes vendes de 
3.500 milions. Aldi és el vuitè grup global de 
distribució alimentària, té prop de 300 botigues 

a l’Estat –una cinquantena al Principat– i una 
plantilla que supera les 3.500 persones.

Per la seva banda, Auchan (Alcampo i Simply) és 
l’onzè grup alimentari mundial i el sisè a l’Estat, 
amb una quota de mercat de gairebé el 4% i amb 
una plantilla de més de 19.000 persones.

Font: Kantar World Panel. Dades del darrer trimestre del 2018.

5 %

GRUP EROSKI

4,9 %

LIDL

3,5 %

GRUP AUCHAN

C A R R E F O U R ,  L I D L ,  
AU C H A N  I  A L D I  
G EG A N TS  G LO BA L S
El grup francès Carrefour, creat el 1959, ocupa 
la segona posició a Espanya, amb una quota 
que supera el 8% del mercat. És un gegant 
global, el novè més gran del món l’any 2017 en 
el rànquing de Deloitte. Segons el seu web, té 
unes vendes superiors als 88.000 milions –9.609 
a Espanya–, 12.300 botigues repartides en més 
de 30 països –més d’un miler a Espanya i més de 
100 a Catalunya– i 374.000 treballadors (50.000 
a l’Estat). Els seus principals accionistes són la 
família Moulin (Galeries Lafayette) i els fons 
d’inversió Blue Partners i Cervinia Europe, 
aquest darrer vinculat al multimilionari francès 
Bernard Arnault. El grup no passa per un bon 
moment, després de registrar unes pèrdues globals 
de més de 300 milions el 2017 i anunciar milers 
d’acomiadaments.9 Com a curiositat, Carrefour va 
impulsar el primer hipermercat de l’Estat, obert el 
1973 al Prat de Llobregat amb l’ensenya Pryca. Ara 
n’hi ha més de 450. 

Els altres gegants globals de la distribució amb una 
important presència física a l’Estat són Auchan, 
Lidl i Aldi. Aquests dos últims són de matriu 
alemanya i tenen supermercats de ‘discount’, és 
a dir, de preus baixos. Lidl forma part del Grup 

Carrefour va impulsar 
el primer hipermercat de l’Estat
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E R O S K I  
U N A  G R A N  CO O PER ATI VA 
A L LU N YA DA  D E 
L’ H O R IT ZO N TA L ITAT
Sorgit el 1969 de la unió de deu cooperatives 
de consum i filial del gegant cooperatiu basc 
Mondragón, Eroski és un altre grup amb uns 
resultats que trontollen. Amb una quota a l’Estat 
del 5%, però líder al País Basc i amb una presència 
important a Catalunya arran a la compra el 2007 
de Caprabo –hi té més de 300 botigues–, suma 
unes vendes de 5.505 milions, 1.651 establiments 
i prop de 34.000 treballadors propis, dels quals 
10.000 són socis de la companyia. El 2017 va 
tornar a guanyar diners després d’una dècada de 
pèrdues,13 però arrossega un deute astronòmic.14 

Tot i els seu origen cooperativista, l’actual 
dimensió d’Eroski l’ha allunyat de les pràctiques 
d’horitzontalitat i participació d’aquest tipus de 
companyies. Per a Carlos Askunze, coordinador 
de la Red de Economía Alternativa y Solidaria 
(REAS) de Euskadi, “inicialment Eroski sí que 
mantenia un esperit cooperativista i intentava 
donar resposta a les necessitats de la població de 
la vall de Mondragón. Avui, però, amb la seva 
aposta per créixer ja no se la reconeix com una 

cooperativa de consum, a la pràctica no s’hi manté 
una participació real dels treballadors i encara 
menys dels consumidors i els espais de decisió i de 
gestió s’han separat de les bases”. Askunze també 
recorda les “denúncies” dels sindicats agraris per 
les condicions, i els preus baixos, que Eroski fixa als 
“petits productors”. És a dir, les mateixes pràctiques 
que caracteritzen els grans grups del sector.

L’altre gran grup cooperatiu de distribució a l’Estat 
és el valencià Consum, amb més de 700 botigues 
–unes 180 a Catalunya–, unes vendes de 2.500 
milions i prop de 14.400 treballadors (segons dades 
del seu web). El consell rector del grup està format 
per sis representants dels treballadors propietaris i 
sis dels socis consumidors. La mateixa composició 
té el consell rector d’Eroski.

(Sobre les dues distribuïdores cooperatives → p. 22.)

D I A  
EL  G RU P  EN  M A N S  D E  FO N S  
I  BA N C S  G LO BA L S  Q U E 
E SPR EM  L E S  FR A N Q U Í CI E S
El Grup Dia, que amb una quota del 7,3% completa 
el podi de la gran distribució a l’Estat espanyol, 
travessa una crisi enorme. Fundat el 1979 a 
Madrid i caracteritzat durant dècades pels preus 
baixos, avui viu un retrocés en les vendes, s’ha 
enfonsat a borsa i centenars de les seves tendes 
franquiciades han fet fallida. Amb presència a 
Espanya, Portugal, Argentina i Brasil –anys enrere 

havia tingut botigues a la Xina i França–, suma 
6.101 establiments, uns 3.500 a Espanya –el que 
més en té– i uns 1.100 a Catalunya. Les vendes 
van desplomar-se durant el 2018, quedant en prop 
de 7.300 milions, alhora que la companyia perdia 
quasi tot el valor a borsa.10 De capital bàsicament 
internacional –els principals accionistes són el 
fons LetterOne, del multimilionari rus Mikhaïl 
Fridman, altres fons globals com Bailie Gifford, 
Black Creek i BlackRock, i bancs d’inversió com 
Morgan Stanley i Goldman Sachs–, el grup, ja 
marcat pels sous baixos, planteja acomiadaments 
massius11 i els darrers anys moltes de les seves 
franquícies –suposen la meitat de les seves botigues– 
s’han queixat de les condicions que pateixen, 
afirmant que “és impossible guanyar-hi diners”.12 

10. “¿Qué le pasa a Dia?”, El País, 13.12.18 [en línia].
11. “DIA plantea un nuevo plan de recortes para reducir deuda”, 

Economía Digital, 7.1.2019 [en línia].
12.  “La guerra de los franquiciados contra DIA: ‘Nos han arruina-

do la vida’”, Público, 9.2.2017 [en línia].
13. “El Grupo Eroski vuelve a beneficios 10 años después: ganó 

33 millones en 2017”, Cinco Días, 24.5.2018 [en línia]. 
14. “La banca pide a Eroski preparar la venta de Caprabo y sus ca-

denas en Galicia y Baleares”, El Confidencial, 23.05.18 [en línia]. 
15. “Joan Font guanya el judici al seu germà sobre la divisió de 

Bon Preu”, Ara, 6.11.2018 [en línia].

El Grup Dia, que amb una quota 
del 7,3% completa el podi de 
la gran distribució a l’Estat espanyol,
travessa una crisi enorme

L’actual dimensió d’Eroski 
l’ha allunyat de les pràctiques
d’horitzontalitat i participació 

https://elpais.com/economia/2018/12/12/actualidad/1544647554_251844.html
https://www.economiadigital.es/directivos-y-empresas/dia-plantea-un-nuevo-plan-de-recortes-para-reducir-deuda_597635_102.html
https://www.publico.es/economia/supermercados-dia-guerra-franquiciados-arruinado.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2018/05/24/companias/1527172043_744748.html
https://www.elconfidencial.com/empresas/2018-05-23/banca-pide-eroski-vender-caprabo-negocios-fuera-pais-vasco_1567009/
https://www.ara.cat/economia/Joan-Font-escissio-Bon-Preu_0_2120188091.html
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B O N  P R E U,  CO N D I S  
I  G M  F O O D S  
L E S  T R E S  PR I N CI PA L S 
EM PR E SE S  C ATA L A N E S
Bon Preu, Condis i Miquel Alimentació –ara GM 
Foods– són els principals grups catalans del sector 
i tots tres han experimentat un fort creixement 
els darrers anys. El grup Bon Preu, amb seu a Les 
Masies de Voltregà (Osona), va tancar el 2018 amb 
unes vendes 1.347 milions, una plantilla de 7.352 
persones i 182 establiments a Catalunya, on té 
una quota de superfície de venda superior al 8%, 
segons dades del seu web. La companyia ha viscut 
recentment un conflicte entre els dos propietaris, 
els germans Joan –el president– i Josep Font.15 

Condis va tancar el 2017 amb una facturació de 866 
milions –i un benefici de 9,5–, 537 botigues i una 
plantilla de 6.000 persones. Amb presència també a 
Madrid i Castella-la Manxa, el grup és propietat de 
la família Condal i va néixer el 1961 a Barcelona. 

L’antiga Miquel Alimentació, anomenada GM 
Foods des de l’any passat, i amb seu a Vilamalla 
(Alt Empordà), és propietat del grup xinès Bright 
Food des del 2015. Amb presència estatal, té una 
setantena d’establiments majoristes i més de 600 
supermercats –més de la meitat a Catalunya– amb 
marques com Suma, Pròxim i Spar. El 2017 va 
facturar 1.100 milions i té una plantilla d’unes 
2.400 persones.

Elaboració: Opcions
Fonts: les empreses mateixes, Alimarket octubre 2018.

LES VUIT EMPRESES DE DISTRIBUCIÓ ORGANITZADA QUE MÉS FACTUREN A L’ESTAT

EMPRESA PROPIETAT ORIGEN ABAST
FACTURACIÓ A L’ESTAT 2018

(milions d’euros)

Mercadona Família Roig València Espanya i Portugal 24.305

Carrefour Principal accionista 2016 (11,56%): 
família Moulin (Galeries Lafayette)

França Més de trenta països 8.750
(85.164 al món)

Eroski (Eroski, Caprabo, Aliprox, 
Familia, Onda, Rapid)

Mondragón Corporación Cooperativa Elorrio (Biscaia) Espanya 5.505 (2017)

Auchan (Alcampo, Simply) Familiar França 17 països d’Europa, Àsia 
i Àfrica

4.500
(50.300 al món)

Dia (Dia, Clarel, El Árbol) Principal accionista (29%):  
LetterOne Investment Holdings

Madrid Espanya, Portugal, 
Argentina i Brasil

5.148
(9.390 al món)

Lidl Família Schwarz Alemanya Una trentena de països 3.594 (2017)

El Corte Inglés Principal accionista (37,39%): 
Fundación Ramón Areces 

Madrid Espanya i Portugal 2.918 (2017)

Consum (Consum, Charter) Uns 14.000 socis treballadors  
i uns tres milions de socis consumidors

Alaquàs (València) Espanya (franja oriental) 2.519 (2017)

Els vuit primers llocs del rànquing en facturació els ocupen des de multinacionals presents a una trentena de països fins  
a una detallista cooperativa que només es troba a la franja del litoral mediterrani.
Les primeres amb presència sobretot a tot Catalunya són Bon Preu i Condis (aquesta segona també és força present  
a Madrid i voltants). D’abast sobretot provincial hi ha per exemple Supermercats Pujol (Plusfresc) a Lleida, Valvi a Girona  
o Michelangelo a Tarragona. També n’hi ha d’àmbit local, com ara Jespac, que només té establiments a Barcelona ciutat.
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A LT E R N AT I V E S  
M O LT  D I V E R S E S
Sorgides pràcticament al mateix temps, Ametller 
Origen i Veritas han experimentat un creixement 
important els darrers anys i ja acumulen desenes 
de botigues, amb models substancialment 
diferents dels grups descrits prèviament. Per 
a Juan Carlos Gázquez, “front el fenomen de 
l’estandarització dels grans grups, hi ha gent 
que busca alternatives i apareixen cadenes que 
s’adrecen a consumidors diferents”. Amb seu a 
Olèrdola (Alt Penedès), Ametller Origen va néixer 
el 2001, de la mà dels seus propietaris, els germans 

Josep i Jordi Ametller. Actualment compta amb  
94 botigues –totes a Catalunya–, 1.650 treballadors 
i unes vendes de 162 milions el 2017. Sempre ha 
fet bandera de la integració vertical, és a dir, de 
controlar des dels camps –segons el seu web, 
gestiona directa o indirectament 1.500 hectàrees 
de cultiu, repartides entre Catalunya (280 ha), País 
Valencià (560 ha), Múrcia (350 ha) i Andalusia 
(800 ha)–, fins a la venda a la botiga, passant per la 
fabricació del producte.  

Ara bé, ja fa uns quants anys que no utilitza el seu 
antic lema “sense intermediaris”, perquè també 
exerceix com a tal, amb productes provinents 
d’altres països. Des de l’àrea de comunicació del 

grup expliquen “que sempre serem transparents 
amb l’origen dels nostres productes”. Ara mateix 
al voltant del 70% de les fruites i verdures que 
venen són de producció pròpia, xifra que baixa al 
55% en els plats elaborats. En més d’una ocasió, 
organitzacions agrícoles l’han criticat per vendre 
determinats productes per sota del preu de cost, 
acusació que ha estat replicada per l’empresa amb 
l’argument que és degut a la “superproducció” de 
les seves terres.16 

Veritas va néixer el 2002 a Barcelona, de la mà de 
Silvio Elias, el seu director general i fill d’una de 
les famílies fundadores de Caprabo. La cadena 
es distingeix perquè ven només productes amb 
certificació ecològica i va tancar el 2018 amb 63 
establiments, 47 dels quals a Catalunya, si bé 
també té presència a les Illes, Andorra, País Basc, 
Andorra i Madrid. Amb una plantilla de 552 
persones, el 2017 va facturar 70 milions, un 19% 
més que el 2016. 

Anant clarament més enllà en l’aposta per la venda 
en un circuit curt hi ha els grups cooperatius 
formats per una central de compres per reduir 
costos i una xarxa pròpia de botigues. Dins aquest 
model n’hi ha que aposten pels productes ecològics 
i d’altres que no. El més gran a nivell estatal és el 
Grup Unide (acrònim d’Unió de de Detallistes 
Espanyols), sorgit el 1931 a Madrid i que els anys 
noranta absorbeix cooperatives de Salamanca, 

Ametller Origen i Veritas 
han experimentat un creixement
important els darrers anys 

16. “Nueva polémica entre el Grup Ametller y los sindicatos 
agrarios”, Expansión, 22.7.2016 [en línia]. 

http://www.expansion.com/catalunya/2016/07/22/5792466d268e3e51378b457d.html
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En l’aposta per la venda en un circuit curt
hi ha els grups cooperatius formats 
per una central de compres per reduir
costos i una xarxa pròpia de botigues

Càceres, Alacant, Las Palmas, Tenerife i Logronyo. 
Segons les dades que msotren al seu web, el grup 
té unes vendes anuals de 240 milions d’euros i té 
presència a tretze autonomies, no a Catalunya.  
A banda de tenir una dotzena de cash & carry  
per a professionals (→ p.15), Unide opera diversos 
supermercats, sota les marques Udaco, Gama, 
Maxcoop o la mateixa Unide. 

Un model relativament similar, tot i que cenyit 
als productes ecològics, és Bioconsum. Creat el 
1998, Bioconsum es presenta com “un grup de 
botigues d’herbodietètica i alimentació ecològica 
que des de 1998 col·laborem, compartim visions i 
experiències, sumem forces i aprofitem sinergies”. 
La central de compres agrupa una seixantena 
d’establiments, repartits entre Catalunya –
sobretot–, el País Valencià i Múrcia. Una quinzena 
són de Molsa, una cooperativa de botigues 
d’alimentació ecològica que utilitza Bioconsum 
com a central de compres. 

En un nivell més local hi ha multitud de grups 
i cooperatives de consum agroecològics que, en 
general, agrupen desenes d’unitats familiars i 
estableixen una relació directa amb el productor. 
En aquesta línia s’emmarca La eComarca, una 
xarxa de distribució de productes ecològics a grups 
de consum amb seu a Madrid. Treballa  
amb productors d’arreu de l’Estat. 

Fonamentalment centrat a proveir botigues 
hi ha Hortec. Amb seu a Mercabarna, és una 
cooperativa creada el 1991 entre diversos pagesos 
que practicaven l’agricultura ecològica amb la 
finalitat de cobrir les necessitats de distribució de 
la seva producció. Núria Cantí, una de les seves 

gerents col·legiades, explica que actualment són 28 
socis i que la producció pròpia suposa entre el 25 i 
el 30% del seu producte, en funció de si és hivern o 
estiu. La seva filosofia és anar de més a prop a més 
lluny i per ampliar la varietat del que ofereixen, si 
no tenen un producte entre els seus socis, primer el 
busquen entre pagesos col·laboradors a Catalunya, 
si no a d’altres punts de l’Estat i, finalment, a 
Europa.  

“A tota la cadena busquem que el pagès rebi un 
bon preu, que se senti valorat”, comenta. En aquest 
sentit, recalca que els pagesos que hi col·laboren 
reben el “mateix tracte” que els que en són socis. 
Hortec no treballa amb supermercats, sinó amb 
petites botigues de proximitat. El gruix, al voltant 
del 70%, són de Catalunya, però també tenen 
clients a les Illes, Madrid, Andalusia, la costa 
cantàbrica –excepte el País Basc– o Galícia. Cantí 
reflexiona que els grans distribuïdors “tenen molt 
de poder” i “n’han abusat de cara al productor. 
S’ha espremut molt el pagès i això impedeix que 
molta gent s’hi pugui dedicar”. En aquest sentit, 
Hortec deixa clar que la seva filosofia “és produir 
per a les necessitats”. Un model radicalment 
diferent del que alimenta Mercadona, Carrefour, 
Lidl i qualsevol altre gegant de la distribució 
alimentària.
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el Parlament de les Illes Balears ha aprovat  
la que es pot considerar la llei més capdavantera  
a nivell internacional en reducció de residus  
i responsabilitat ampliada del productor.

Són molts els que es pregunten perquè s’estan 
produint tots aquests canvis i amb aquesta 
velocitat. Per descomptat, no podem parlar 
d’una raó única, la realitat és sempre complexa. 
Segurament el tancament fronterer de la Xina a 
acceptar determinats plàstics de baixa qualitat ha 
tingut un efecte accelerador en els despatxos de 
Brussel·les, però també és cert que mai hi ha hagut 
tantes evidències i s’ha visualitzant i denunciat 
tant la insostenibilitat del model productiu i de 
consum, especialment pel que fa a la proliferació 
d’envasos i productes de plàstics d’un sol ús.

Rezero – Fundació per la Prevenció de Residus 
i el Consum basa la seva acció en el principi de 
la responsabilitat compartida: administracions, 
empreses i ciutadania tenim a les nostres mans 
la solució al problema de la generació de residus. 
Però malgrat que a alguns sectors econòmics 
els interessi culpabilitzar permanentment el 
consumidor, no tots tenim el mateix grau de 
responsabilitat. Si volem canvis significatius està 
clar que el model productiu i de distribució s’ha  
de transformar.

L’últim any, a Catalunya s’han generat 3.850.000 
tones de residus amb una mitjana per persona 
i any de 509 kg. D’aquests, una quarta part 
corresponen a residus d’envasos convertint-se, 
així, en la segona fracció més important després de 

L A DI S TR I B U CIÓ  
D’A LI M E NT S  
I  L A G E N E R ACIÓ  
D E R E S I DU S
ROSA  G A RC I A
D I R EC TO R A  D E  R E Z E RO

Està clar que el model productiu
i de distribució s’ha de transformar

Per a totes aquelles que treballem a favor del 
residu zero, aquest darrer any està sent del tot 
apassionant. Durant aquests últims mesos hem 
vist com des d’Europa es fa un pas ferm cap a 
la reducció de residus plàstics amb l’Estratègia 
europea del plàstics o l’aprovació de la Directiva 
europea de plàstics d’un sol ús. A nivell d’Estat 
espanyol (i amb una dilatació del tot injustificada) 
per fi, ha entrat en vigor el Real Decreto sobre  
el consum de bosses de plàstic i, recentment,  
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les restes orgàniques. Entre el 80 i el 90% d’aquests 
envasos són d’aliments i begudes.1 

En general es pot considerar que, respecte al 
funcionament dels establiments i la vinculació 
amb la generació de residus d’envasos, existeix 
una clara dicotomia entre els hipermercats i 
supermercats i els comerços tradicionals. Rezero 
ha realitzat diversos estudis per quantificar i 
comparar la generació de residus d’envasos a les 
diferents tipologies. En tots els casos s’ha conclòs 
que els comerços tradicionals presenten més oferta 
de productes amb baixa producció d’envasos  
i arriben a produir fins a un 69% menys de residus 
respecte la mitjana dels supermercats.

L’augment en la producció de residus d’envasos 
respon als canvis experimentats durant les darreres 
dècades en el consum i en la distribució: augment 
de la quota de compra en supermercats i grans 
superfícies, abandonament de l’oferta de productes 
frescos a granel en supermercats, desaparició dels 
envasos reutilitzables, augment del consum de 
productes precuinats, etc. Analitzem a continuació 
alguns d’aquests factors.

L A  I N T E N C I O N A L I TAT  
D E L  S O B R E E N VA S AT
És evident que totes les societats fan ús dels 
envasos per tal de distribuir i conservar béns, però 
els sistemes moderns de distribució, especialment 
d’aliments i begudes, han experimentat canvis que 
demanden uns usos que superen aquestes funcions 
i que han comportat un augment de l’ús d’envasos, 
contribuint a l’esgotament de recursos naturals  
i a un consum elevat d’energia.

Històricament les funcions de l’envàs havien 
estat les de conservació, protecció, transport i 
agrupament. Al llarg del segle xx, amb l’augment 
del comerç i de la industrialització, van aparèixer 
nous processos de producció i distribució de 
productes, especialment alimentaris, que van 
generar noves necessitats i funcions. Per exemple, 
amb l’increment de les distàncies que recorren 
els aliments, s’afegeixen capes de protecció 
per garantir que arriben en bones condicions. 

També, per facilitar l’autoservei, els productes es 
presenten en unitats més petites. Un dels factors 
que també ha fet evolucionar el món de l’envasat 
és la mecanització dels processos de producció. 
Per exemple bosses de patates que es poden omplir 
amb una màquina. Avui en dia, els envasos també 
estan vinculats a temes de seguretat com ara evitar 
falsificacions i robatoris. Alhora, tenen una funció 
informativa, per exemple, sobre com transportar  
el paquet o com conservar l’aliment.

Els comerços tradicionals presenten
més oferta de productes amb baixa
producció d’envasos i arriben a produir
fins a un 69% menys de residus

L’envàs té també una funció 
de màrqueting que consisteix 
a seduir el consumidor 

1. “Informe Catalunya cap al residu zero. Situació actual  
i indicadors per a la transició”. Rezero, 2019.
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Els darrers anys, aquests sistemes de protecció 
s’han sofisticat paral·lelament a l’emergència dels 
anomenats productes servei (per exemple, bosses 
amb sistema de retancament o plats precuinats que 
porten coberts incorporats a l’envàs).  

Tot aquest desenvolupament tecnològic porta a una 
creixent complexificació i, per tant, fan més difícil 
el tractament i recuperació dels envasos. A més, no 
podem oblidar que en el sector de la distribució 
l’envàs té també una funció de màrqueting que 
consisteix a seduir el consumidor per tal que 
compri el producte.

Bona part dels envasos associats amb aquestes 
pràctiques són innecessaris, responen estrictament 
a necessitats de la gran distribució i provoquen un 
increment exponencial del sobreenvasat. 

També és important recalcar que la consideració 
actual dels sistemes integrats de gestió –Ecoembes  
i Ecovidrio– de fer servir l’indicador de reducció 
de pes per tal de valorar l’eficàcia de les polítiques 
de prevenció és del tot insuficient per reduir 
l’impacte ambiental global. Així, entre dos 
materials que proporcionen la mateixa funció com 
a envàs no s’ha d’escollir linealment el més lleuger, 
sinó que cal tenir en compte tot el seu cicle de vida, 
que inclou factors com els impactes de produir-lo, 
el transport, la taxa de reciclatge corresponent  
o la capacitat de reutilització.

Davant d’aquesta vulneració del dret del 
consumidor a consumir sense produir residus o 
produint només els estrictament necessaris, cada 
vegada són més els ciutadans i entitats socials que 
s’organitzen per denunciar i visualitzar l’absurditat 
del sobreenvasat i els envasos superflus. En són 
exemple la campanya Desnuda la Fruta (→ p. 69) o 
accions com les compres col·lectives impulsades ja 
fa dècades pel grup ecologista CEPA o la seva versió 
moderna, anomenada Plastics Attack. En aquestes 
accions, els participants retornen al supermercat el 
total de plàstics i envasos innecessaris que inclouen 
els productes adquirits.

LA VENDA A GRANEL: BUIT LEGAL 
I MANCA D’INFORMACIÓ
A Catalunya, i en referència a l’envasat alimentari, 
existeix un clara ambigüitat normativa que propicia 
un buit legal sobre la prohibició de la venda a granel 
que implica tots els agents vinculats al consum 
(administració, comerç i ciutadania). 

La primera gran limitació és que no existeix una 
normativa específica catalana que reguli la venda  
a granel en general, ni de determinats productes  
en particular. Per tant, tota la normativa referent 
a la venda a granel ve marcada per directives 
europees i legislació estatal.

Actualment els únics aliments amb una venda 
a granel no permesa de forma explícita per una 
normativa que ha quedat desfasada són: oli, 
vinagre, iogurt, cereals en flocs, galetes i pasta 
seca. Així i tot, és habitual trobar-ne a granel. 
La manca d’informació sobre el marc legal de la 
venda a granel provoca que sovint s’hagin detectat 
als comerços situacions contradictòries, com el fet 
que es trobin establiments que venen productes a 
granel malgrat que està prohibit per normativa, o 
que els establiments considerin com a prohibida la 
venda a granel de productes que no ho estan. 

Pel que fa al fet que el client porti la carmanyola 
a l’establiment –pràctica cada dia més estesa–, 
no hi ha normativa que ho prohibeixi. El que 
sí que es detecta és que alguns comerços poden 
tenir reticències a acceptar posar l’aliment en 
un envàs que no sigui seu per por de possibles 
contaminacions per manca d’higiene de les quals 
hagin d’assumir responsabilitats. També trobem 
que, en algunes cadenes de distribució, la decisió 
d’acceptar la venda en carmanyola és arbitrària 
segons la botiga o responsable.

El cert és que, els darrers temps, es detecta també 
que cada cop són més els consumidors que 
opten per comprar a granel. Així, han proliferat 
comerços especialitzats en la venda sense envasos i 
la recuperació d’espais de venda a granel i de servei 
de tall per part de diverses cadenes que l’havien 
eliminat.

En algunes cadenes de distribució,
la decisió d’acceptar la venda 
en carmanyola és arbitrària
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M A L B A R ATA M E N T 
A L I M E N TA R I : 
CO N S E Q Ü È N C I A  D E  
L A  P O L Í T I C A  A L I M E N TÀ R I A
Un altre aspecte interessant d’analitzar és la 
vinculació entre el model de les grans plataformes 
comercials i el malbaratament alimentari. 

Segons dades del Programa de les Nacions 
Unides pel Medi Ambient, un terç de la 
producció mundial d’aliments és malbaratada 
o desaprofitada. Això representa 1,3 bilions de 
tones, que equivalen a la quantitat d’aliments 
necessària per nodrir 2.000 milions de persones. 

També l’Organització de les Nacions Unides per 
l’Alimentació alerta que la producció d’aliments 
és l’activitat humana que té un impacte ambiental 
més gran sobre el planeta i la situa, si fos un país, 
com el tercer emissor de gasos d’efecte hivernacle 
després de la Xina i els Estats Units.

Com en altres aspectes de la generació de residus, 
massa sovint i de manera intencionada es posa el 
focus en el consumidor final com a responsable 
principal. La realitat, però, ens demostra que 
aquest desaprofitament de recursos naturals 
i alimentaris respon a la política de tota la 
cadena (sector primari, indústria alimentària, 
distribució), absolutament condicionada per 

les grans plataformes distribuïdores. Així, en el 
sector productiu, les pràctiques especulatives 
dels supermercats amb els aliments (cancel·lació 
de comandes, canvis d’última hora de les 
prediccions, inflexibilitat amb els criteris estètics 
dels productes, modificacions retroactives dels 
contractes de subministrament, etc.) provoquen 
excedents i baixades de preu que fan que sovint 
els productes ni tan sols surtin dels camps o dels 
centres de producció. Aquest desequilibri de poder 
fa que els productors assumeixin tant el pes del 
malbaratament alimentari com els costos, posant 
en perill la viabilitat de la seva activitat.

Com sempre, davant d’aquesta absurditat, la 
societat es mobilitza i cada vegada són més 
les iniciatives de reducció del malbaratament 
al llarg de tota la cadena alimentària. També 
a nivell normatiu, el Parlament de Catalunya 
inicia el procés de tramitació de la primera llei de 
reducció del malbaratament alimentari que ha 
de tenir un enfocament integral a llarg de tot el 
cicle i prioritzar la prevenció en origen abans que 
l’aprofitament.

Tornant a l’àmbit dels envasos i sobreenvasat, 
em sembla interessant comentar l’existència 
d’estudis que indiquen que, al contrari del que 
sovint es justifica com una mesura per evitar el 
malbaratament, és evident que no ho és. Al mateix 
temps que a Europa creix la generació de residus 
d’envasos, creix el malbaratament alimentari  
(la demanda europea de plàstics és de 49 milions 
de tones/any, i el 40% s’utilitza per a l’envasat).2

Aquest desaprofitament de recursos
naturals i alimentaris respon a la política
de tota la cadena condicionada per 
les grans plataformes distribuïdores

Al mateix temps que a Europa creix 
la generació de residus d’envasos, 
creix el malbaratament alimentari

2. Autors diversos. “Unwrapped: How throwaway plastic is fai-
ling to solve Europe’s food waste problem (andwhat we need 
to do instead). Institute for European Environmental Policy 
(IEEP), Brussel·les. Estudi de Zero Waste Europe i Friends of 
the Earth Europe per a la Rethink Plastic Alliance.
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E L  D E C L I V I  
D E L S  E N VA S O S  R E U T I L I T Z A B L E S

– Les aigües han patit també una davallada 
progressiva, passant del 17% a l’any 2000  
a només un 8% a l’any 2017.3

Quant a la substitució dels retornables per envasos 
d’un sol ús, si analitzem el consum de llaunes 
detectem que, el 2017, el consum de llaunes a 
Catalunya va ser un 30% superior que l’any 2000, 
superant els mil milions d’unitats. Només pel 
que fa a les cerveses, l’augment ha estat del 93% 
respecte a l’any 2000!4

3. “Informe Catalunya cap al residu zero. Situació actual  
i indicadors per a la transició”. Rezero, 2019.

4. Ídem.

QUOTA D’ENVASOS REUTILITZABLES (AIGUA, REFRESCOS I CERVESA)  
RESPECTE DEL TOTAL D’ENVASOS COMERCIALITZATS  A CATALUNYA  (2000-2017)
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Una altra evidència de la deriva cap a un model  
de distribució basat en l’usar i llençar és la pràctica 
desaparició dels envasos de begudes retornables 
a supermercats i hipermercats. Inclús en el sector 
Horeca (hostaleria, restauració i catering), l’envàs 
reutilitzable es troba en constant retrocés amb 
una clara tendència a la substitució per envasos 
d’un sol ús, especialment llaunes en el cas de les 
cerveses i els refrescos. 

L’any 2000, els reutilitzables representaven  
el 30% del total d’envasos, mentre que al 2017 
només suposen un 16% del total d’envasos  
de begudes comercialitzats. 

– Els refrescos en envàs reutilitzable són els que 
més han disminuït, sobretot en l’últim període 
(2010-2017), passant d’una quota del 36% a una 
del 14%.

– Els envasos reutilitzables de cerveses també  
han patit una davallada significativa: d’un 47%  
a l’any 2000 a una quota del 30% al 2010.
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QUANTITAT ESTIMADA DE LLAUNES DE REFRESCOS I CERVESA  
CONSUMIDES A CATALUNYA  (2000-2017)
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Font: Elaboració pròpia a partir de dades de la consultora Canadean.

MILIONS D’UNITATS

Resulta obvi que la reutilització, tot i ser una 
prioritat en la jerarquia ecològica dels residus, és, 
avui en dia, un dels processos ambientals amb menys 
representativitat tant a nivell de regulació normativa 
i de planificació estratègica en la gestió de residus, 
com a nivell de quota en el sector de la distribució. 

Cal recordar que, en comparació amb la fabricació 
contínua d’envasos d’un sol ús, la reutilització no 
només estalvia recursos i energia, redueix els residus 
i la pràctica d’abandonar-los al medi (littering) 
i provoca menys emissions de gasos amb efecte 
d’hivernacle en comparació amb la producció 
d’envasos d’un sol ús, sinó que també suposa un 
estalvi econòmic i crea ocupació al territori.

Urgeix, doncs, que l’administració comenci a 
incorporar mesures legals i econòmiques per a 
fomentar la recuperació dels envasos reutilitzables, 
tant al canal Horeca com a la distribució i el 
comerç de proximitat. En aquest sentit, establir 
un tribut per a productes d’un sol ús i productes 
de curta durada que presenten alternatives 
reutilitzables, com per exemple llaunes, ampolles 
de plàstic, càpsules de cafè, etc., i la introducció 

de sistemes de retorn (SDDR) per a envasos 
d’un sol ús facilitaria la recuperació dels envasos 
reutilitzables, generalitzant-los com una 
alternativa efectiva als envasos d’un sol ús. 

El potencial de millora per a la prevenció de 
residus a la distribució és enorme i requereix que 
es defineixin estratègies transversals i prioritats. 
Respecte a la reducció del sobreenvasat i la 
recuperació de la reutilització, supermercats i 
hipermercats poden fer ús de la seva capacitat 
decisòria respecte als envasos dels productes que 
comercialitzen amb marca blanca i sobre la resta 
de fabricants. Aquest fet podria obrir un ampli 
camp de treball a l’hora de potenciar l’ecodisseny 
i la venda a granel com a alternatives de prevenció. 
Respecte a la reducció del malbaratament, cal un 
nou enfocament de les polítiques alimentàries 
que garanteixin l’ús i l’explotació sostenible dels 
recursos naturals.

El fet que les cadenes que ja han començat a 
treballar alguns d’aquests aspectes hagin obtingut 
clars beneficis econòmics (i cada cop més d’imatge) 
suposa també una motivació que caldria aprofitar.

MILIONS  
D’UNITATS

MILIONS  
D’UNITATS
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L A R EC E P TA  
D E L S S U PE R M E RC AT S 
COO PE R ATI U S

L’alimentació és un tema estrella del consum conscient. Valgui com a exemple la revista 
que teniu a les mans: dels 25 primers números editats (2002-2008), deu estaven dedicats 
primordialment a productes alimentaris.1 I és que l’alimentació ens toca moltes fibres sensibles 
quan anem a comprar amb la perspectiva del consum com a eina de canvi: “Som el que 
mengem”, deia el lema d’una campanya de fa uns anys. Sostenibilitat, salut, condicions dignes 
de productors i productores, un medi rural viu, preus transparents, proximitat, comunitat...  
És possible tenir tots aquests ingredients a la recepta dels supermercats cooperatius?
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J OS É  M .  A LO N SO
O P C I O N S  CO N S U LTO R I A

Quan en els anys vuitanta del segle passat, els 
pioners del moviment agroecològic estatal van 
començar a proposar un model diferent de 
l’agroindustrial, el panorama era força desolador. 
Ja sabeu: “Tornar al passat renunciant a la 
revolució tecnològica, amb la gana que hem passat 
en aquest país?” Avui dia, tot i així, després 
de dècades de moviment agroecològic i per la 
sobirania alimentària, i a cavall dels escàndols 
alimentaris i dels estralls que produeix als nostres 
cossos l’alimentació industrial, vivim una explosió 
global de producció i consum d’aliments ecològics.

Tot i l’avanç espectacular en la producció ecològica 
en els darrers anys (tant les vendes com la 
superfície s’han multiplicat per cinc entre 2000 
i 2015),2 hi ha deures pendents: a dia d’avui, la 
part més gran del consum d’aliments ecològics 
certificats el fan persones de renda mitjana-alta 
a països del Nord, mentre que grans produccions 
de països del Sud es destinen fonamentalment 
a l’exportació a Europa i els Estats Units.3 En 
contrapartida, a menys quantitat d’ingressos 
personals, més es consumeixen aliments 
industrials processats, alts en calories, greixos, 
sucres o sal.4 El mercat proposa, el salari decideix.

CO N S U M  AG R O E CO L Ò G I C 
T R A N S F O R M A D O R
Aquesta geografia econòmica global del consum 
d’aliments ecològics no impedeix que hi hagi 
milers d’iniciatives populars, de volum petit i 
mitjà, en la producció i el consum, que atenen  
els valors de l’agroecologia i sobirania alimentària. 

La qüestió preocupant és que els números no 
menteixen: en el seu desenvolupament recent, 
el sector ecològic s’ha anat emmotllant a les 
estructures econòmiques existents, amb les seves 
lògiques de generació de beneficis com a element 
central. Hem sacsejat l’arbre, sí, però és la gran 
distribució la que avui dia en recull els fruits.

Els senyals recents d’estancament en grups de 
consum (que representen el compromís, des del 
consum, amb l’agroecologia com a moviment 
transformador) i l’aterratge del fenomen Food 
Coop, gràcies al documental sobre el supermercat 
cooperatiu Park Slope Food Coop de Nova York, 
han remogut aquest panorama. El moment 
coincideix, a més, amb un sorprenent creixement 
d’iniciatives cooperatives de certa escala en altres 

sectors i amb el suport institucional a l’economia 
social i solidària, i la sobirania alimentària en el 
marc del cicle polític 2015-2019. Així que, fent de 
la necessitat virtut i amb la inspiració de l’exemple 
novaiorquès, es viu certa efervescència de projectes 
entorn de la idea de supermercats cooperatius.

1. Disponibles a opcions.org 
2.  Ifoam - Organics International. “Leading change, organically. 

2017 Consolidated Report” [en línia]. 
3. FIBL i IFOAM - Organics International: “The world of orga-

nic agriculture. Statistics and emerging trends 2019”. 
4. Un reportatge recent sobre el tema: “La gran epidemia global”, 

publicat a Alternativas Económicas, el febrer de 2019 [en línia].

Es viu certa efervescència de projectes
entorn de la idea 
de supermercats cooperatius

Hem sacsejat l’arbre, sí, però 
és la gran distribució la que avui dia 
en recull els fruits

http://opcions.org/revista
https://www.ifoam.bio/sites/default/files/ar_2017_web.pdf
https://www.ifoam.bio/sites/default/files/ar_2017_web.pdf
https://alternativaseconomicas.coop/articulo/la-gran-epidemia-global
https://www.organic-world.net/yearbook/yearbook-2019/pdf.html
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La proposta dels supermercats cooperatius i la seva 
aplicació a la nostra realitat local té un element 
clau: l’aspiració de fer arribar aliments de qualitat 
a capes més àmplies de la població. La fórmula 
passa per la creació d’estructures d’escala més 
gran que puguin facilitar-ho, per arribar a un 
públic menys militant que el consumidor mitjà 

d’un grup de consum ecològic. Idealment, un 
supermercat cooperatiu combinaria el millor dels 
valors del moviment agroecològic amb la gestió 
professional de cooperatives de distribució per 
poder arribar a milers de famílies, recuperant així 
espai socioeconòmic al capitalisme eco.

El model de Park Slope ens aporta alguns elements 
inspiradors a tenir en compte, dels quals en 
destaco dos que semblen alhora claus del seu 
èxit i reptes en la seva aplicació al nostre context 
sociocultural: el treball obligatori (i massiu) de 
les persones sòcies i l’heterodòxia declarada en els 
criteris d’aprovisionament de productes.

Respecte al primer: que més de 15.000 persones 
sòcies col·laborin unes poques hores al mes en la 
bona marxa del projecte, només pot ser qualificat 
com un èxit d’organització. A més, resulta un 
factor clau per fer els preus més assequibles, avui 
dia la barrera més important que frena el potencial 
consum d’aliments ecològics de l’Estat espanyol. 
Els membres del Food Coop novaiorquès fan el 
70% de les hores que el supermercat necessita per 
operar i per tant la cooperativa només suporta 
econòmicament el 30% de les hores en forma de 
salaris.

Economies a part, no s’han d’obviar els aspectes 
no monetaris d’aquest sistema. En primer lloc, 
el treball aportat pels membres (obligatori i en 

grups regulars) forma part de l’experiència de la 
cooperativa en l’àmbit sociocomunitari, i té un 
valor com a tal, de manera semblant al dels grups 
de consum, però a una escala més gran. En segon 
lloc, el fet que aquesta aportació sigui obligatòria  
(i no canviable per una quota, per exemple) 
implica llançar un missatge clar: tots els membres 
de la cooperativa són iguals, independentment 
dels ingressos de cadascun.

Quant a l’aprovisionament, cal destacar tant els 
criteris de compra com els aspectes logístics. El 
Park Slope Food Coop duu a terme una valoració 
sobre sis variables d’interès a l’hora de decidir 
si inclou un producte al catàleg: el preu, si la 
producció és ecològica, la proximitat geogràfica,  
el sabor, si és de comerç just i la satisfacció 
culinària del veïnat. Cap d’aquestes variables 
suposa una línia vermella. Per exemple, sovint 
hi ha versions no ecològiques d’un producte si 
l’equivalent ecològic és massa car. Si ens parem 
a pensar en el cas d’una botiga ecològica on 
comprem alguns productes, però els que ens 
semblen fora de pressupost els comprem en un 
altre lloc, té sentit oferir producte convencional 
en aquests projectes: evitem trajectes, guanyem 
temps i aportem recursos a la cooperativa. Un 
model heterodox, des dels postulats agroecològics, 
però molt pragmàtic des del punt de vista 
socioempresarial, i inclusiu per al consumidor.

5. Recomanem una visita a les infografies elaborades a Arran de 
Terra II. Indicadors de Sobirania Alimentària per a Catalunya, 
per al cas català [en línia].

6. Joaquim Muntané i Paula Llaurador. “Supermercats coope-
ratius: una eina per a la sobirania alimentària?”, Soberanía 
Alimentaria, desembre 2018 [en línia].

7. “Abre sus puertas La Osa, el supermercado cooperativo  
de Madrid”, El Salto, març 2019 [en línia].

Els membres del Food Coop novaiorquès
fan el 70% de les hores que 
el supermercat necessita per operar

https://soberaniaalimentaria.info/otros-documentos/debates/632-supermercats-cooperatius-una-eina-per-a-la-sobirania-alimentaria
https://soberaniaalimentaria.info/otros-documentos/debates/632-supermercats-cooperatius-una-eina-per-a-la-sobirania-alimentaria
http://indicadors.arrandeterra.org/infografies/
https://www.elsaltodiario.com/mecambio/abre-sus-puertas-el-supermercado-cooperativo-de-madrid-la-osa
http://indicadors.arrandeterra.org/infografies/
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P R O D U C TO R S  
I  S U P E R M E R C AT S 
CO O P E R AT I U S
D’altra banda, el Park Slope Food Coop renuncia 
(amb algunes excepcions) a la premissa de la 
relació directa amb els productors, que sol estar 
molt present com a paradigma de l’agroecologia 
ibèrica. El motiu és, de nou, purament pràctic: 
no es poden tenir relacions directes amb tants 
proveïdors, de fet seria ineficient en l’escala d’un 
supermercat. Per tant, necessiten majoristes de 
distribució que puguin mutualitzar la logística (si 
pot ser) de manera cooperativa. Són conseqüències 
lògiques d’apostar pel volum, i de la necessitat 
d’alimentar la metròpolis del segle xxi.

És adaptable el model de supermercat de Park 
Slope al nostre context? La intuïció apunta a 
algunes friccions, atès que és un model molt 
centrat a arribar a més consumidors, però en el 
qual no hi ha un lloc clar en l’organigrama per 
incloure els petits productors i les problemàtiques 
del camp.5 La qüestió no és menor, i algunes veus6 
ja alerten de la importància de posar al centre del 
debat de models com és d’important el col·lectiu 
dels consumidors i com el de productors.

Un model de supermercat cooperatiu pensat  
des de la metròpolis, sense qüestionar com ni per 
què aquesta exerceix el poder que exerceix sobre 
el territori, podria néixer coix, especialment si 
mirem a mitjà termini els reptes ambientals del 
canvi climàtic o l’escassetat i deterioració de 
recursos naturals. Encara que la intuïció, dèiem 
més amunt, apunta que el model Park Slope no 
encaixa del tot en l’imaginari agroecològic, la 
pràctica s’està demostrant contraintuïtiva: La 
Louve, supermercat parisenc inspirat en Park 
Slope, o la futura La Osa de Madrid,7 sembla 
que posen en el centre la força del consumidor 
cooperativista.

Com aquests projectes en potencia podrien 
equilibrar els interessos del camp i la ciutat?  
Tres idees per acabar:

1. Impulsar estructures cooperatives de certa escala 
des de la banda de la producció agroecològica.

2. Estudiar les possibilitats de la integració vertical 
en els futurs supermercats cooperatius, és a dir, 
que es produeixin aliments sota el paraigua del 
supermercat, per tant serien cooperatives de 
producció i distribució.

3. Activar estructures de cooperació sectorial que 
treballin per promoure un marc de relacions 
just entre producció i consum, tant pel que fa als 
preus com als altres aspectes vitals per al camp.

El model Park Slope no encaixa
del tot en l’imaginari agroecològic

PAÏSOS EXPORTADORS D’ALIMENTS ECOLÒGICS  
AMB MÉS DESCOMPENSACIÓ ENTRE CONSUM INTERIOR I EXPORTACIONS 
MILIONS D’EUROS, 2017

MÈXIC

ETIÒPIA

CONSUM INTERIOR

EXPORTACIONS

PERÚ

COSTARICA

KÈNIA

Font: FIBL. fibl.org.
Nota: Només s’han considerat països amb dades sobre exportacions i vendes nacionals. 
S’ha exclòs Xile per dubtes sobre les estadístiques del consum intern. 
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G U I A  P R ÀC T I C A

MENJAR:  
ON COMPRAR-NE I QUÈ TRIAR
M O N TS E  P E I RO N

 El comerç de barri inclou tant comerços tradicionals com 
establiments de cadenes de distribució. La majoria d’aquests 
últims formen part de la gran distribució, que imposa condicions 
poc sostenibles a la producció i al consum. En canvi, els comerços 
tradicionals s’abasteixen de vies majoristes més atomitzades,  
en les quals hi ha més equilibri de poders entre tots els actors.
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 Els circuits curts d’abast 
moderat possibiliten preus més 
justos per als productors. Els mercats 
de pagès, les cooperatives de consum 
i les agrobotigues en són exemples.

En cas d’haver de comprar a 
súpers o hípers, convé evitar: els 
desplaçaments fora dels nuclis 
urbans, les marques blanques, anar-
hi en dies festius i comprar-hi carn i 
peix globals.

 Optar per la producció local contribueix a enfortir 
el sector agrari i l’equilibri territorial, alhora que redueix 
el transport i les conseqüències associades. Si, a més, es 
tracta d’aliments ecològics, fem més petita la petjada 
ecològica de la nostra dieta. 

 La verdura de fora de temporada sol venir 
d’hivernacles, que tenen impactes ambientals i socials 
importants. La fruita ve molt probablement de 
l’hemisferi sud, llevat de la que es manté bé en càmeres. 
La despesa energètica de la fruita de contraestació pot 
multiplicar per 40 o 50 la de la fruita local. 
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O N COM PR A R ?
A les pàgines 14-15 hi veiem els principals tipus de circuits comercials 
que hi ha i com es balanceja el poder entre productors, distribució  
i consumidors a cadascun.

Trobem les relacions més equilibrades en el comerç de proximitat 
tradicional i en els circuits curts de comercialització d’abast moderat. 
Aquestes opcions tenen, a més, altres punts positius que resumim  
a la taula.

COMERÇ  
DE PROXIMITAT 
TRADICIONAL

1. D. Cioloș: discurs d’obertura a la conferència Agricultura local i cadenes 
curtes de subministrament d’aliments, a Brussel·les el maig del 2012.

2. COAG: Oportunidades de Cambio, tríptic divulgatiu d’ARCo – Agricul-
tura de Responsabilidad Compartida.

CIRCUITS 
CURTS D’ABAST 
MODERAT

El terme comerç de proximitat no parla de la distància 
geogràfica entre el lloc de producció i el de consum, sinó 
de la distància entre els establiments i la residència de 
les persones consumidores. També se’n diu comerç de 
barri. Inclou tant botigues tradicionals com establiments 
de cadenes de distribució (→ p. 12). Moltes d’aquestes 
són dels gegants de la distribució o estan associades a 
una gran central de compres. Els comerços tradicionals 
(botigues independents i parades de mercat) s’abasteixen 
de vies majoristes més atomitzades, que no donen tant 
poder als distribuïdors davant dels productors.

Els circuits curts de comercialització inclouen la venda 
directa o amb l’ajut de només un detallista intermediari. 
L’abast moderat es refereix a mida dels productors, 
volum d’oferta, nombre de consumidors i distància 
geogràfica. L’equilibri de forces entre productors 
i consumidors possibilita preus més justos per als 
primers, afavorint-ne la viabilitat.

Els pagesos ho expliquen en primera persona:  
“[La venda directa] potser m’aporta una petita part 
dels meus ingressos, però de totes maneres és una part 
vital per a la rendibilitat de la finca, i sovint perquè 
sigui viable.”1 Per al sindicat agrari Coordinadora de 
Organizaciones Agrícolas y Ganaderas, “Per aconseguir 
un futur desenvolupament equilibrat i equitatiu serà 
imprescindible retornar al sector agrari el seu valor 
estratègic [...] Serà fonamental que la normativa vigent 
promocioni i protegeixi la producció, transformació 
i comercialització a petita escala, fent rendible 
l’agricultura familiar.”2
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SOBIRANIA  
I APODERAMENT

DINAMISME  
I COHESIÓ SOCIAL SOSTENIBILITAT CONEIXEMENT CONFIANÇA

Si és d’abast moderat i de 
propietat familiar, cooperativa 
o simplement de la zona, 
enfortim l’economia local.

El barri està actiu i ens  
proporciona tot tipus  
de gènere.

Tenim espais de trobada i 
comunicació entre el veïnat.

Les associacions de 
comerciants solen ser motor 
d’activitats al barri.

No generem la contaminació  
i emissions dels desplaça-
ments en vehicle privat.

En el cas de comerços que 
venen a granel, minimitzem 
l’ús d’embalatge i d’envasos  
i desafavorim el malbarata-
ment alimentari.

Si bé pot variar molt 
entre comerços, en general 
es coneix més la mercaderia 
que als autoserveis, sobretot 
a les botigues especialitzades 
(carnisseries, fruiteries, etc.)  
i, en general,  a les de 
productes gurmet.

El tracte proper entre 
dependents i compradors 
construeix comunitat i facilita 
la transparència.

Enfortim el món pagès,  
fonament de tota 
l’alimentació.

Enfortim l’economia local.

Elevem el grau 
d’autosuficiència alimentària.

Teixim vincles amb el nostre 
entorn.

Preservem la identitat cultural, 
molt lligada als cultius  
i a la gastronomia.

Reduïm transport, embalatge 
i envasos.

Facilitem l’agrodiversitat 
i el conreu de varietats 
autòctones.

Afavorim mètodes de cultiu 
no condicionats pels volums 
o els terminis de lliurament 
(agroecologia, permacultura).

Rebem atenció personalitzada 
i experta, bona coneixedora  
de la mercaderia pel que fa  
a qualitat, origen i forma  
de producció, sobretot si 
parlem amb el productor.

Construïm comunitat.

Facilitem la transparència.

Coneixem les necessitats  
de l’altra part.

AVANTATGES DE LES VIES COMERCIALS MÉS EQUITATIVES
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— Benvinguts a Pagès Esdeveniment 
anual en el qual durant un cap de 
setmana es fa una ruta visitant finques 
productores d’una zona, on es poden 
comprar els seus productes. Es poden 
escollir zones per tot el territori català. 
Enguany se celebrarà els dies 1 i 2 de 
juny. Al web, benvingutsapages.cat, 
s’hi poden trobar els productors que 
han participat a les edicions dels anys 
anteriors. 

— gastroteca.cat/ca/compra-a-
pages Guia amb més de cinc-cents 
pagesos i ramaders que venen 
vegetals o productes carnis i derivats 
a la seva explotació. Se n’està fent 
una actualització que estarà llesta 
abans de l’estiu.

 GRUPS DE CONSUM
— Directoris o mapes de localització 

de grups de consum a Catalunya: 
cooperatives.barcelona/recursos/mapa, 
tinyurl.com/mapa-grups-la-repera.

• CISTELLES SETMANALS  
Els agricultors preparen cistelles amb  
a producció disponible en cada moment de l’any  
i altres aliments, com pa, ous, llet, etc., i les 
porten als compradors, ja sigui a domicili o via 
punts de recollida. N’hi ha dues modalitats:  
qui compra encarrega el contingut concret  
de la cistella, o el productor hi posa el que  
la collita li permet, en general mirant d’incloure-
hi tipus variats d’aliments. La quantitat de 
menjar i el preu sempre estan fixats per endavant.

• MERCATS DE PRODUCTORS  
Agricultors i elaboradors (de formatges, 
pa, embotits, etc.) d’una zona disposen 
periòdicament d’un espai físic per vendre els seus 
productes. També en alguns mercats municipals 
hi ha àrees destinades a parades de pagesos.

• VENDA A LA FINCA  
N’hi ha moltes modalitats, com ara la venda feta 
pel pagès mateix o un dependent, o deixar els 
productes junt amb una balança i una llista de 
preus perquè el comprador mateix se serveixi i 
pagui. També hi ha la fórmula cull-ho tu mateix: 
l’agricultor indica unes dates i horaris per a la 
collita i per ensenyar com es fa la recol·lecció, i 
qui hi participi s’endurà el que hagi collit a canvi 
d’un preu pactat.

FÓRMULES COMERCIALS QUE CONFORMEN  
CIRCUITS CURTS D’ABAST MODERAT

 MERCATS  
 DE PRODUCTORS

— A molts mercats municipals 
hi ha parades de pagesos 
que venen la seva producció, 
exclusivament o no.

— A Barcelona ciutat: tinyurl.
com/mercats-pages-
barcelona (facebook.com/
mercatdepagesabarcelona). 
Inclou els Mercats de la 
Terra de l’organització Slow 
Food.

— Mercats de Pagès al Baix 
Llobregat: elcampacasa.
com/que-fem/mercats.
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 VENDA DIRECTA

— coag.org/arco Directori amb centenars 
de productors de tot l’Estat que fan 
venda directa, endreçat per comunitat 
autònoma. És el projecte Agricultura 
de Responsabilidad Compartida, de 
la Coordinadora de Organizaciones 
Agrícolas y Ganaderas.

— Km.0, fets al costat de casa Iniciativa 
de la secció catalana de l’Associació 
Agrària de Joves Agricultors (ASAJA) 
per fer venda directa d’aliments, frescos 
o elaborats, produïts a Catalunya. La 
van posar en marxa setze productors 
el 2013, i ara ja n’hi participen quaranta 
de per tot el territori. A km-0.cat 
podem comprar en línia i hi trobarem 
tots els productors que participen a 
la iniciativa, amb el contacte per si els 
volem visitar.

  

https://benvingutsapages.cat/
http://www.gastroteca.cat/ca/compra-a-pages/
http://www.gastroteca.cat/ca/compra-a-pages/
http://www.cooperatives.barcelona/recursos/mapa
http://tinyurl.com/mapa-grups-la-repera
https://tinyurl.com/mercats-pages-barcelona
https://tinyurl.com/mercats-pages-barcelona
https://tinyurl.com/mercats-pages-barcelona
https://www.facebook.com/mercatdepagesabarcelona/
https://www.facebook.com/mercatdepagesabarcelona/
http://www.elcampacasa.com/que-fem/mercats
http://www.elcampacasa.com/que-fem/mercats
http://www.coag.org/arco
http://km-0.cat/
http://km-0.cat/
https://benvingutsapages.cat/
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• GRUPS O COOPERATIVES DE CONSUM  
Són grups de consumidors que fan compres 
col·lectives, prioritzant el producte local, moltes 
vegades ecològic, i comprat directament a productors 
(tot i que el producte no fresc pot venir a través 
de majoristes). Poden ser informals o tenir forma 
d’associació o de cooperativa. També solen proveir 
productes d’higiene, neteja, cosmètica o publicacions, 
i organitzen activitats per fer comunitat i difondre 
temàtiques relacionades amb l’agroecologia.

 En general les persones sòcies fan comandes 
setmanals, i les preparen en caixes al local del grup 
quan els toca el torn. Poden visitar els pagesos, o 
parlar-hi quan porten el producte.

 Hi ha grups de consum que tenen un establiment 
obert al públic en general, que paga un preu superior. 
La majoria tenen desenes d’unitats de consum 
associades, però n’hi ha algun que supera el miler. 
Aquests tenen botiga, i serien els supermercats 
cooperatius que ara estan prenent força com a opció 
per fer arribar la producció agroecològica a un públic 
més ampli (→ p. 38).

UNA SELECCIÓ  
D’INICIATIVES CONCRETES

• elpeixalplat.com Venda directa de peix,  
de les llotges a diversos punts de recollida  
de Barcelona. També abasteixen cooperatives 
de consum. Ofereixen molts altres recursos 
per tenir cura de l’ecosistema marí.

• coopmercat.coop Dues botigues de 
Barcelona d’aliments elaborats que 
s’abasteixen sobretot directament de 
productors. També fan venda en línia. 
Pertanyen a la cooperativa TEB i donen 
feina a persones amb discapacitat 
intel·lectual, que fan repartiment a domicili 
des de qualsevol comerç del barri.

• mengembages.coop Cistelles setmanals  
al Bages. També tenen botiga a Manresa.

• delhortacasa.cat Cistelles setmanals de 
menjar fresc i ecològic al Vallès Occidental  
i a Barcelona ciutat.

• bah.ourproject.org Bajo el Asfalto está 
la Huerta, cooperativa de productors i 
consumidors a Madrid.

• esnetik.com Cooperativa de productors i 
consumidors de productes lactis al País Basc.

• BOTIGUES  
Poden ser:

– La botiga pròpia d’un productor.

– Agrobotigues on una cooperativa agrària 
ven la seva producció i potser també la 
d’altres cooperatives.

– Comerços que compren la major part 
del gènere directament a pagesos o 
elaboradors.

• ASSOCIACIONS DE PRODUCTORS  
I CONSUMIDORS  
Tots dos col·lectius són socis d’una mateixa 
iniciativa. Els consumidors n’assumeixen 
riscos i inversions i disposen de veu i 
vot en la gestió de la finca, igual que els 
productors. També se’n diu agricultura 
sostinguda comunitàriament.

— Ajuda per crear una cooperativa de 
consum: aracoop.coop/guiescoop/
cooperativa-consum.

 BOTIGUES

— agrobotigues.cat Directori 
d’agrobotigues mantingut per la 
Federació de Cooperatives Agràries 
de Catalunya, des del qual també s’hi 
pot comprar en línia. És de creació 
recent i encara n’hi ha poques. Se 
n’hi van afegint periòdicament.

— Segells de venda de proximitat 
de la Generalitat. Es poden trobar 
a botigues i restaurants, i hi ha un 
llistat dels productors que en tenen 
a agricultura.gencat.cat/ca/ambits/
alimentacio/venda-proximitat.

       

— km-0.cat Hi podem trobar  
els comerços on també venen els 
productors de la iniciativa Km.0, fets 
al costat de casa. Poden ser botigues 
especialitzades, mercats municipals, 
alguns establiments Caprabo  

(el productor els 
subministra el gènere i 
en determina el preu de 
venda) i també restaurants 
i hotels.

— Mapa de comerços 
de barri verds: rezero.
cat/campanyes-51790/
comerverd/xarxes-comerc-
verd.

ALTRES RECURSOS

— pamapam.org Directori 
amb diferents tipus  
de comerços, productors, 
cooperatives de consum, 
etc., d’alimentació,  
i també d’altres productes 
o serveis.

 Toni Lodeiro. “Grups, 
botigues i horts. Diversitat 
en el cooperativisme de 
consum”. A: opcions.org, 
2019.

http://elpeixalplat.com
http://www.coopmercat.coop/
http://www.mengembages.coop/
http://www.delhortacasa.cat/
http://bah.ourproject.org/
http://www.esnetik.com/
http://aracoop.coop/guiescoop/cooperativa-consum/
http://aracoop.coop/guiescoop/cooperativa-consum/
https://www.agrobotigues.cat/
http://km-0.cat/
http://rezero.cat/campanyes-51790/comerverd/xarxes-comerc-verd
http://rezero.cat/campanyes-51790/comerverd/xarxes-comerc-verd
http://rezero.cat/campanyes-51790/comerverd/xarxes-comerc-verd
http://rezero.cat/campanyes-51790/comerverd/xarxes-comerc-verd
https://pamapam.org/ca/
agricultura.gencat.cat/ca/ambits/alimentacio/venda-proximitat
www.opcions.org
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PR ÀCTIQUES  
A EVITAR  
EN COMPRAR A 
SÚPERS O HÍPERS 

COMPRAR MARQUES    
BLANQUES, SOBRETOT  
DE LA GRAN DISTRIBUCIÓ

Les marques blanques, o marques de distribució, 
pertanyen a les empreses minoristes. Els productes 
són fabricats i/o envasats per productors que 
poden tenir marca pròpia, i es venen més barats 
que els de marca de productor.

Per això les marques blanques van guanyant 
terreny a les marques de productor. Si els 
fabricants ja tenen dificultats per les condicions 
que els imposa la gran distribució, invisibilitzar  
les seves marques a ulls de la ciutadania és un 
factor més que en debilita el negoci.

En el cas dels que només fabriquen per a marques 
blanques el gran volum de comandes sembla 
garantir un negoci segur, però la dependència és 
total. Les grans cadenes sempre busquen preus més 
baixos i poden fer el negoci insostenible, o deixar 
el proveïdor a l’estacada recorrent a d’altres.

HORTS COMUNITARIS  
I PARTICULARS 

Sens dubte, la forma més 
directa i curta per obtenir 
aliments de qualitat és 
conrear-los tu mateix. 
Això va des dels germinats 
fins a solars en una ciutat 
convertits en hortes (s’hi 
poden compartir eines, reg, 
etc.), passant per testos al 
balcó amb verdures, herbes 
aromàtiques o fins i tot 
fruiters.

RECURSOS

— Álvaro Porro, “Com muntar  
un hort urbà col·lectiu?”.  
A: opcions.org, 2017.

— Mapes i informació sobre horts 
urbans (potser no actualitzats): 
a Barcelona i rodalies, tinyurl.
com/mapaHortsAreaBarcelona. 
A València, facebook.com/
reddehuertosurbanosdevalencia.
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http://tinyurl.com/mapaHortsAreaBarcelona
http://facebook.com/reddehuertosurbanosdevalencia
www.opcions.org
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COMPRAR-HI EN DIES FESTIUS

La liberalització dels horaris comercials posa  
el petit i mitjà comerç de proximitat en inferioritat  
de condicions davant de les cadenes de supermercats, 
perquè li és més difícil sostenir prou personal 
com per atendre els establiments sense caure en 
remuneracions o descans insuficients.

DESPLAÇAR-NOS ALS AFORES  
DELS NUCLIS URBANS

Les grans superfícies als afores de les ciutats 
requereixen vies d’accés i grans àrees 
d’aparcaments –finançades amb diners públics. 
Per altra banda, generen trànsit i congestió, 
contaminació, soroll, consum de combustibles 
fòssils i emissions de gasos d’efecte hivernacle.

COMPRAR-HI CARN I PEIX 
GLOBALS

Les indústries ramadera i pesquera estan altament 
globalitzades i tenen uns impactes preocupants 
tant sobre els recursos naturals com sobre les 
condicions de vida i laborals de les persones que 
treballen a tota la cadena productiva. Aquesta 
globalització encaixa amb el model de volums i 
presentacions de la gran distribució, mentre que 
la carn de proximitat o de cria extensiva i el peix 
de llotja encaixen amb el model de les botigues 
tradicionals.

Cosa que no treu, però, que es trobi el primer tipus 
de productes a botigues tradicionals,  
ni que hi hagi cadenes de supermercats que optin 
almenys en part pel segon.

 MARQUES BLANQUES

La marca blanca de les principals cadenes de la gran distribució és el nom 
de la cadena, amb algunes excepcions:
— La de Mercadona és Hacendado (i també Deliplus i Bosque Verde per 

a productes no alimentaris). Es venen exclusivament als establiments 
Mercadona (tot i que no són seves) les marques Saula, Quesilete i 
Nutricia.

— Lidl en té moltes: Milbona, Freeway, Delice, Goody Cao, Choco 
Nussa, Certossa, Linessa, Belbake,  Realvalle, Olisone, Ocean Sea, 
Dulano, etc. lidl.es/es/marcas-lidl.htm

— Dia té, a més de la marca Dia per a alimentació, les marques blanques 
Bonté, Basic Cosmetics, BabySmile i AS per a altres productes.
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 CARN I PEIX GLOBALS

— Sobre els impactes de la indústria 
ramadera global: número 19 
d’Opcions, a opcions.org.

— Álvaro Porro, “5 motius per menjar 
menys carn”. A: opcions.org, 2018.

— Sobre els impactes de la indústria 
pesquera global: número 23 
d’Opcions, a opcions.org.

https://www.lidl.es/es/marcas-lidl.htm
www.opcions.org
www.opcions.org/revista
www.opcions.org/revista


50 _ GUIA PRÀCTICA OPCIONS   56

Q U È COM PR A R ? PRO DU C TE S 
LOC A L S I  ECO LÒG IC S
Els aliments que estan més en línia amb  
els avantatges que esmentem a la taula  
de la pàgina 45 són els de producció local  
i els de cultiu ecològic.

En els circuits curts de comercialització, 
identificar aquests productes pot ser tan fàcil 
com preguntar. Ens centrarem, doncs, en  
els comerços tradicionals.

COM SABER SI  
ÉS DE PRODUCCIÓ LOCAL

1. Retolació a les botigues

Per normativa comercial és obligatori 
informar sobre l’origen dels aliments 
(així com sobre altres aspectes, com ara 
preu, qualitat, traçabilitat o composició).

ALIMENTS ELABORATS
S’ha d’indicar el país d’origen només 
quan ometre’l pugui induir a error.  
Per exemple, uns macarrons fabricats  
a Espanya amb marca Maccheroni.  
Si s’hi posa i l’ingredient principal  
té un altre origen, aquest segon també  
s’hi ha de posar.

ALIMENTS FRESCOS
La informació s’ha de posar en un rètol a la vora de 
cada producte si són a granel, i a l’etiqueta si són 
envasats.

• FRUITA I VERDURA: zona d’origen si és a granel, país 
d’origen si és envasada (llevat de si l’ha envasat el 
comerç mateix).

• A CADA PEÇA DE CARN (a granel o envasada): país de 
criança i de sacrifici. Si la carn és de vedella, també 
país de naixement. Si tot ha tingut lloc al mateix país 
es pot mencionar només un cop.

• A CADA ESPÈCIE DE PEIX O MARISC, a granel o 
envasats:

– País de procedència, si és de piscifactoria.
– Riu o llac i país, si és d’aigua dolça.
– Zona on s’ha capturat, si ve del mar. Si s’ha pescat a 

les zones Mediterrani-Mar Negre o Atlàntic nord-
oest també s’ha d’especificar la subzona. Les més 
properes a la Península Ibèrica són I-Mediterrani 
occidental, VIII-Golf de Biscaia i IX-Aigües 
portugueses.

• OUS: a la closca hi ha d’haver un codi amb el format 
cPPvvmmmgggg, i a les oueres amb el format cPPggg.

– c: forma de cria de les gallines (0 ecològica, 1 en un 
galliner al camp, 2 en una nau per la qual poden 
caminar, 4 en gàbia).

– PP: país de procedència (“ES” en el cas de l’Estat 
espanyol).

– vvmmm: província i municipi, usant els mateixos 
codis que en els codis postals.

– gggg: explotació o granja (tres o més dígits).

 PRODUCCIÓ LOCAL

— Trobarem molta producció local entre 
els recursos per trobar circuits curts de 
comercialització (→ p. 46-47).

— gastroteca.cat Coneixements sobre 
productes locals: productors, on comprar-
ne, on menjar-ne, calendari de temporada, 
etc. Se n’està fent una actualització que 
estarà llesta abans de l’estiu.
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 DISTINTIUS D’ORIGEN

— Productes amb DOP o 
IGP: tinyurl.com/gencat-
distintius-origen. També 
s’hi troben altres distintius 
sobre la qualitat dels 
productes i informacions 
relacionades.

ALIMENTS DE TEMPORADA

 Álvaro Porro i Montse Peiron. “Per 
què i com menjar fruita i verdura de 
temporada”. A: opcions.org, 2018. 

— “Conserves casolanes de tomàquet  
i fruita d’estiu”. A: opcions.org, 2017.

 Sobre explotació als hivernacles: 
documental “España: los náufragos 
del mar de plástico”. A: www.arte.tv.

http://www.gastroteca.cat/ca
http://tinyurl.com/gencat-distintius-origen
http://tinyurl.com/gencat-distintius-origen
www.arte.tv
www.opcions.org
www.arte.tv
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2. Fruita i verdura de temporada

En comprar fruita i hortalisses, la probabilitat que siguin de 
cultiu local augmenta si mirem que siguin de temporada.

De fet, en el cas de la fruita, la de fora de temporada és molt 
probable que vingui de l’hemisferi sud, llevat de la que es 
manté bé en càmeres (pomes, peres i, durant uns quants 
mesos, taronges i mandarines). El cost ambiental d’això 
és altíssim: la despesa energètica d’un quilo de fruita de 
contraestació pot multiplicar per 40 o 50 la d’un quilo de fruita 
local. Per això la fruita de contraestació de cultiu ecològic no 
es pot considerar legítimament ecològica.

Les verdures de fora de temporada solen venir d’hivernacles, 
on s’usa una quantitat ingent de plàstics de vida molt curta. Als 
més grans s’hi treballa en condicions d’explotació.

3. Distintius d’origen

Hi ha dos tipus de distintius de caràcter públic: la 
Denominació d’Origen Protegida (DOP) i la Indicació 
Geogràfica Protegida (IGP).

Una DOP distingeix productes originaris d’una 
zona i que tenen una qualitat o característiques 
que deriven del seu medi geogràfic, amb els 
factors naturals i humans que li són inherents. 
Tota la producció, transformació i elaboració dels 
productes es fa a la zona en qüestió.

Una IGP identifica productes originaris d’una 
zona i que tenen una qualitat o una reputació que 
es poden atribuir a l’origen geogràfic. Almenys 
una de les fases de producció o elaboració s’ha de 
fer a la zona en qüestió.

4. Personal de les botigues

Demanar informació sobre els productes és mostrar la 
voluntat de tenir coneixement sobre el que consumim i 
cultivar la confiança amb els nostres proveïdors de menjar.

COM SABER  
SI UN PRODUCTE  
ÉS ECOLÒGIC

SEGELL EUROPEU

SEGELL CATALÀ

• Si du el segell europeu 
(obligatori) o 
l’autonòmic (opcional)

• Si la botiga ens ho diu  
i la coneixem prou  
com per confiar-hi.
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“EN DISTRIBUCIÓ AGROECOLÒGICA, NECESSITEM 
INICIATIVES DE DIMENSIÓ MÉS GRAN”

E N T R E V I S TA  A

DIANA AMIGÓ  
I ALEJANDRO GUZMÁN

P E R  TO N I  LO D E I RO
F OTO G R A F I A :  DA N I  CO D I N A

Qui és Diana Amigó? Qui és Alejandro Guzmán?

Diana Amigó forma part de l’equip de Quèviure 
(Barcelona), distribuïdora majorista que 
abasteix cooperatives de consum agroecològic 
i altres col·lectius. Actualment formada per 
dotze entitats, va ser creada el 2013 per grups 
de consum als quals convenia agrupar-se per 
fer compres conjuntes. Està especialitzada en 
productes ecològics, de proximitat, de comerç 
just i produïts per cooperatives. Quèviure és una 
cooperativa formada per socis de consum, treball 
i serveis, que participen en la presa de decisions 
sobre criteris de compra i preus, sempre amb 
transparència i buscant no especular amb 
la intermediació. El que fa singular aquesta 
cooperativa és que el marge aplicat per l’empresa 
als productes és només el necessari per cobrir 
despeses, ja que és una cooperativa sense afany 
de lucre al servei dels seus socis.

Alejandro Guzmán és l’impulsor d’Ecocentral 
(l’Hospitalet de Llobregat), una central de 
compres amb dotze anys d’experiència en 
distribució d’aliments ecològics a menjadors 
escolars. Ecocentral, que ara busca servir també  
a grups de consum, només cobra pel servei  
de distribució i el producte es paga directament 
al productor. Això garanteix tant la traçabilitat 
com que la distribució no especula amb el preu, 
que pacten directament productor i consumidor. 
Aquesta experiència singular de “distribució 
transparent” es reproduirà a Navarra, impulsada 
des d’un organisme públic: el Consell Regulador 
de la Producció Agrària Ecològica (CPAEN). 
Un bon exemple de com la innovació de la 
societat civil pot inspirar polítiques públiques. 
S’han interessat també pel model d’Ecocentral 
iniciatives d’altres territoris. 

https://m.noticiasdenavarra.com/2018/06/05/economia/noain-acogera-el-centro-de-acopio-de-alimentos-ecologicos.amp
https://m.noticiasdenavarra.com/2018/06/05/economia/noain-acogera-el-centro-de-acopio-de-alimentos-ecologicos.amp
http://opcions.org/es/nos-gusta/nuevas-politicas-impulso-econ-transformadoras/
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TL Quan vau començar en la distribució i per què?
AG Soc cuiner i tenia un restaurant amb una estrella 

Michelin. A l’escola de cuina m’havien ensenyat 
que només hi ha sabor, només hi ha textura, 
només criteris organolèptics i visuals. No hi 
havia temporades, mai ens havien fet veure què 
hi ha darrere de l’aliment. I el 2006 Slow Food 
em va convidar com a cuiner al Terra Madre  
de Torí. Érem més de mil cuiners i uns quatre 
mil agricultors de 152 països, i vaig descobrir  
tot un món.

Després d’aquesta trobada no he tornat 
a trepitjar un supermercat. Vaig entendre la 
capacitat de transformació social que hi ha 
darrere de l’aliment. Vaig deixar el restaurant  
i vaig començar a treballar al Bar Seco, al Poble-
sec. Als matins em dedicava a anar a l’horta, a 
Gallecs. Recollia les verdures (el que hi hagués, 
qualsevol cosa) i al vespre les cuinava. Em vaig 
fer tot un públic que anava a veure què havia 
agafat aquell dia.

D’aquí vaig passar a la desapareguda fleca 
Barcelona-Reykjavik. Em pagaven per anar 
fent tombs per Catalunya buscant varietats 
de blat antic, buscant el moliner, la fruita, la 
verdura... El 2007 vaig començar amb Eco 
d’Aquí a distribuir cistelles a domicili, però 
vaig traspassar el negoci, i el 2011 comencem 
amb el tema dels menjadors escolars. Té 
molt de potencial, tant pels volums per als 
agricultors com per la salut del futur, que 
són les nostres criatures. Si els ensenyem a 
menjar bé, segurament el dia de demà tindrem 
consumidors ben educats.

TL I tu, Diana? 
DA Jo, des del consum. Des que em vaig emancipar 

de casa dels pares, fa 25 anys, formo part del 
moviment de grups de consum. Sempre he entès 
que el consum responsable va unit a l’economia 
social i solidària [d’ara endavant ESS]. I que 
el cooperativisme, cap a on em vaig anar 
encaminant professionalment, pot ser una forma 
empresarial idònia per a iniciatives d’aquest 
tipus. En un moment en què em vaig quedar 
sense feina, juntament amb altres persones vam 
decidir muntar un projecte propi. És L’Economat 
Social de Sants, una iniciativa professionalitzada 
en la qual els socis treballadors aportem  
un servei, el proveïment de menjar, als socis  
de la cooperativa.

Apostem per aquest model en un moment 
en què el debat sobre el canvi d’escala i la 
professionalització dels grups de consum no era 
tan viu. Però enteníem que les consumidores 
tenim el poder de canviar moltes coses, de canviar 
les estructures econòmiques de la societat.  
I que l’alimentació és un dret bàsic. L’especulació 
amb l’alimentació és un atemptat. I pensem  
que un model com L’Economat ens permet 
estendre més aquesta alternativa de consum  
més democràtica al barri d’on som, Sants.

De seguida vam veure que hi havia una 
necessitat en el proveïment, més enllà de la fruita 
i la verdura que ens portava l’agricultor amb qui 
treballàvem, del Parc Agrari del Baix Llobregat. 
Vam veure que en certs productes calia agrupar 
molt més consum per poder accedir-hi. I que 
ens tocava consumir a distribuïdores capitalistes, 
que tenen per objectiu guanyar diners, per 
molt ecològic que sigui el seu producte. I això 
significava una activitat lucrativa en el camp 
alimentari. I com que no ens convencia la 
idea, ens vam sumar a un projecte que estava 
naixent, el de la distribuïdora del mercat social 
(Quèviure). Finalment, en part per atzar, he 
acabat treballant com a tècnica de Quèviure.

La clau és si l’objectiu de la distribuïdora
és guanyar diners o distribuir aliments 
i sostenir la seva estructura

TL Suposo que quan us referiu a distribució de 
productes ecològics sota criteris més mercantils 
penseu, salvant les notables diferències que hi ha 
entre unes i altres, en empreses com Mapryser, 
Biospirit, Natureco, Vegetalia, Morales, Bio Bio, 
Naturgreen, Cal Valls, La Grana, etc.

DA En resum, i sense entrar en casos concrets, per 
mi la clau és si l’objectiu de la distribuïdora és 
guanyar diners o distribuir aliments i sostenir 
la seva estructura. L’existència d’empreses 
mercantils, amb ànim de lucre en el camp 
alimentari és delicada perquè comercialitzen  
un bé bàsic. 

El nostre model és diferent del d’Ecocentral. 
El seu m’agrada. Encara que som diferents 
coincidim en una cosa: els protagonistes són 
productors i consumidors, i nosaltres només 
som al mig per facilitar, però en cap cas ens hem 
d’aprofitar ni d’uns ni dels altres. En el cas de 

https://www.slowfood.com/es/
https://salonedelgusto.com/
https://www.gastronomistas.com/%EF%BB%BFecco-mola-renovado-bar-seco/
https://www.deotramanera.co/vivir/comer-casa/barcelonareykjavik-panaderia-100-ecologica
http://www.ecodaqui.org/
http://www.ecodaqui.org/
http://opcions.org/es/opinion/tamano-importa/
http://opcions.org/es/opinion/tamano-importa/
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Quèviure, quan vam néixer, vam entendre  
que podia ser un espai on, fins i tot políticament, 
es podien organitzar productors i consumidors.

TL Per a molts àmbits, com el consum conscient, 
les finances ètiques, o l’economia solidària 
tenim més o menys clars els adjectius que 
els distingeixen. Quina podria ser l’etiqueta 
genèrica de referència per a la distribució 
alimentària? Agroecològica? Responsable?

AG Jo l’anomeno distribució transparent, que vol dir 
que l’empresa de distribució és oberta al fet que 
se li puguin veure tots els números. En el nostre 
model, una garantia de transparència i de garantir 
l’origen és que es paga directament als productors.

TL Bancs com Fiare o Triodos també han utilitzat  
el terme transparent, encara que finalment  
s’han quedat amb banca ètica o ètica i sostenible. 

DA Distribució transparent m’agrada, i no 
especulativa també. Si busquem al diccionari 
distribució diu “dividir una cosa donant a cada 
part la col·locació que li pertoca”. No diu que 
s’hagi de fer negoci. És un canal entre l’origen,  
la producció i, al final, el consum. 

Abans produíem nosaltres mateixos
el que menjàvem, i ara ens n’hem
desvinculat massa

TL Poseu en valor la producció.
AG Sí, i a més hi ha la retroalimentació emocional 

cap al camp, que a nosaltres ens agradaria 
fomentar més. Recordo el cas d’uns nens i nenes 
felicitant l’agricultor per les prunes. Ell plorava, 
perquè no hi està acostumat. Està acostumat a 
produir i a enviar a Alemanya o al mercat. Ningú 
no li diu si és bo o és dolent, l’hi paguen i punt.

DA Les cooperatives sòcies de Quèviure anem a 
veure els productors. A ajudar, si cal, i a visitar-
los. Humanitzes el que menges, el que ens està 
nodrint. El fill d’una sòcia de L’Economat no 
menjava bledes, no hi havia manera. Un dia en 
van agafar unes de molt tendres de Cal Notari, 
el camp de l’Olivier, el nostre productor. El nen 
es va menjar les bledes i la seva mare ens va 
demanar el telèfon de l’agricultor, i li va trucar 
per dir-li que eren molt bones. És molt bonic. 
Abans produíem nosaltres mateixos el que 
menjàvem, i ara ens n’hem desvinculat massa.

AG La típica imatge del Facebook: “Algun cop  
a la vida necessitaràs un metge, algun  
cop a la vida necessitaràs un arquitecte, algun cop  
a la vida necessitaràs un advocat, però tres 
vegades al dia necessites un agricultor”. I estem 
molt desvinculats de la seva realitat. A ningú  
li importa qui és el seu agricultor. 

DA Tenim més poder del que creiem, tant de manera 
individual com organitzada. I no em refereixo 
només a grups de consum, una escola també és 
una col·lectivitat de consum, com un restaurant 
o una botiga. Per això els projectes de distribució 
hem d’explicar que decidir on comprar és apostar 
pel model de producció i econòmic que volem. 

Decidir on comprar és apostar pel model
de producció i econòmic que volem

TL Quina és la vostra visió de les alternatives  
en el camp de la distribució? Incloent-hi també 
les iniciatives que assumeixen més lògiques 
capitalistes o mercantils per poder arribar  
a sectors més amplis 

AG Hi ha moltes petites iniciatives a escala local, 
però en falten moltes com la nostra o més grans. 
No n’hi ha. Ara mateix, si nosaltres tanquéssim, 
els cinquanta i escaig col·legis que portem  
no tindrien cap possibilitat de continuar fent  
el que estan fent. Se n’haurien d’anar a altres 
models de distribució. I he sentit coses com  
“Les mongetes són de la Xina però les etiquetem 
a Girona, i posem origen Girona.” M’ho han 
enviat per correu! És que no hi ha alternativa.

Hi ha catàlegs en els quals veus orígens com 
“arròs: Barcelona”, “pasta: Tarragona” i penses 
“perdona, creus que soc imbècil?”. I tu no, però 
la majoria dels consumidors, s’ho creuen. El 
consumidor està més que desorientat.

DA Potser ni sap que a la província de Barcelona  
no es produeix arròs.

TL En resum, moltes de les alternatives  
de distribució de productes ecològics  
més accessibles no desperten confiança  
o no són pròximes als vostres criteris.

DA Hi ha un problema precisament de 
transparència, perquè és difícil que et donin tota 
la informació per poder triar lliurement. 

AG Hortec per exemple, una cooperativa per la 
qual sento gran admiració, diria que no arriba 

http://opcions.org/es/opinion/banca-etica/
http://hortec.org/
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a un terç de producte procedent dels seus 
productors socis. Són rigorosos, et posen d’on ve 
el producte, però no saps qui el produeix.

És important distingir si parlem
simplement de distribució d’aliments
de producció ecològica o si parlem
d’agroecologia

DA És important distingir si parlem simplement  
de distribució d’aliments de producció 
ecològica, produïda conforme una normativa, 
o si parlem d’agroecologia, que és un concepte 
més ampli i exigent quant als requisits socials 
i ambientals de tot el procés. Més en aquesta 
última línia, més lligada a l’ESS, coincideixo que 
no hi ha, en el món de la distribució, moltes 
alternatives. Excepte Ecocentral (encara que, per 
circumstàncies de la vida, la seva forma jurídica 
sigui la d’SL) en el terreny dels menjadors escolars 
i Bioconsum i Molsa (→ p. 31) en el cas de les 
botigues ecològiques. La resta som, en general, 
experiències bastant petites i atomitzades.

AG Com La Xarxeta, un model interessant però 
també de petita escala.

DA Sí, i tenim poca coordinació entre nosaltres. No 
estem agrupades. Ens falta una política comuna 

clara i dir: “el sector de la distribució transparent, 
no especulativa, agroecològica... Com ens 
estructurem? Què volem comunicar com a lobby 
per desemmascarar les alternatives que no ho 
són tant? Què volem demanar?”

La distribució i la logística només funcionen 
amb grans volums. I el que no omplim amb 
alternatives d’ESS ho ocuparà l’economia 
purament mercantil. En el terreny de la 
distribució, estem deixant un gran forat que 
aboca molts productors a vendre al mercat 
convencional.

Estem deixant un gran forat que aboca
molts productors a vendre al mercat
convencional

TL Com veieu una iniciativa com Mans que, des del 
món de l’ESS, intenta entrar a la gran distribució?

DA Tinc la sensació que ens equivocarem si ens 
aprofitem dels canals de distribució de venda 
de l’economia capitalista per col·locar productes 
agroecològics o de cultius ecològics. No estarem 
fent una alternativa de model de res, simplement 
deixarem que se’ns absorbeixi. 

AG En l’altre extrem també és igual de dolent, des 
del meu punt de vista, un mercat de pagès 

https://bioconsum.com/
https://molsa.bio/
http://www.pagesosagroecologics.com/
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perquè fa mal al comerç de barri. Està molt bé 
que els pagesos vinguin a vendre, però la víctima 
és qui aixeca la persiana cada dia. Cal tenir molta 
consciència de quin model de comerç volem. Un 
barri viu és un barri de botigues.

Hauríem de ser capaços d’influir
perquè les administracions públiques
ens tinguin en compte en la contractació

TL En aquesta crítica entrarien també les cistelles  
a domicili. 

DA Aquí hi ha uns quants temes. Primer, en relació 
amb la dinamització dels barris, a mi no em 
serveix que vingui un Aldi que vengui molt de 
producte ecològic, si deixa un poble sense petit 
comerç. Potser entre l’Aldi i el petit comerç, jo 
compraré al comerç de barri encara que no sigui 
ecològic. Segon, les cistelles també formen part  
de la sostenibilitat dels agricultors. És molt fàcil 
dir no. Cal buscar la manera que l’agricultor pugui 
fer la seva feina i no hagi d’estar preparant cistelles.

A més, és totalment insostenible que 
s’omplin els barris de furgonetes fent voltes, una 
repartint cistelles, l’altra carn del Pirineu, l’altra 
formatges... No hem d’anar cap a aquí. No és 
la solució. Al cap i a la fi, acabes reproduint el 
model Amazon: jo, consumidora, des del meu 
sofà, compro per Internet i m’ho porten a casa.

AG Sí, però els diners no van Amazon, els diners van 
a l’agricultor.

DA Cert. Els diners van directe a l’agricultor i és 
una gran diferència. A més, és una manera de 
sobreviure mentre no hi hagi alternatives millors. 
Hem d’inventar un model que ens independitzi 
dels canals de distribució especulatius. Això 
significa una estratègia de país basada en la 
sobirania alimentària.

 
TL Quantes hores a la setmana heu fet o feu? 
AG La distribució és molt cara d’assumir. 

Nosaltres hem aconseguit aixecar això a base 
d’autoexplotació. Hem arribat a estar 48 hores 
sense parar de treballar més d’una vegada.  
He estat anys amb la furgoneta des de les set  
del matí fins a la una de la matinada. Així  
és l’emprenedoria en general, i l’alternativa  
en particular [riures]. Ara menys. Avui dia, més  
o menys tots complim els horaris i el sou és  
més o menys digne. 

DA Nosaltres igual, la distribució és molt cara,  
i també la logística, que és un altre món. Tenim 
competidors molt grans i d’aquí a quatre dies 
ens barallarem amb Amazon i serà massa tard.  
I sí, a Quèviure estem en precari, però és el nostre 
projecte i el dels col·lectius que en formen part.

AG Nosaltres ara perquè tenim cert volum, però 
només que ens deixi un client, se’ns enfonsa  
la meitat del projecte.

DA Som fràgils perquè, entre altres coses, no hem 
estat capaces de fer propostes que augmentin  
els volums. 

AG En el nostre cas és perquè no hem volgut 
acceptar diners públics. Una vegada vam tenir 
una subvenció, i mai més. Entenem que cal 
dignificar el sector ecològic. Dignificar no és 
estar sempre plorant “som ecològics, som més 
cars, no podem distribuir, si us plau ajudeu-nos”. 
No. Tu ets un client, un consumidor i jo soc un 
productor, farem el possible perquè funcioni. 
Amb la nostra fórmula, una cooperativa  
de consum gegant, hem aconseguit dignificar  
el sector.

DA Estic d’acord que hem de ser sostenibles, 
però una altra cosa, i és al que em refereixo 
quan parlo de fer lobby, és que hauríem de ser 
capaços d’influir perquè les administracions 
públiques ens tinguin més en compte en la seva 
contractació.

AG Això ja és obligatori des de l’últim plec de 
condicions de compres verdes de Brussel·les,  
però no ho apliquen. 

Ens equivocarem si les diferents
iniciatives no treballem coordinades 
i si no tenim darrere centrals de compres
que ens proveeixin

TL La contractació pública suposa el 18% del PIB 
espanyol.

AG A Saragossa Mensa Cívica ha hagut de denunciar 
la Comunitat d’Aragó perquè el 78% dels 
menjadors públics d’Aragó els ha portat 
Aramark, una multinacional distribuïdora 
de servei d’àpats, capdavanter de les males 
pràctiques alimentàries El 78%! Era tan difícil  
el concurs que no hi tenia opció ningú més.

DA Penseu en residències de gent gran o hospitals, 
estem parlant de la salut de col·lectius 
vulnerables.

http://opcions.org/es/opinion/amazon-negocio-comida/
http://opcions.org/es/opinion/tamano-importa/
http://opcions.org/es/opinion/tamano-importa/
http://mensacivica.com/
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AG O un menjador d’universitat. Aquestes persones 
són les que han de portar la societat d’aquí a cinc 
anys. Hi ha una frase de Carlo Petrini, fundador 
de Slow Food, que ho reflecteix: “Si vols veure el 
nivell d’una societat, menja’t un menú.”

TL Iniciatives de banca ètica o electricitat renovable 
estan aconseguint augmentar el seu volum. 
Penseu que l’efervescència de projectes de 
supermercats cooperatius pot ajudar a fer-ho  
en el camp alimentari?

DA De moment, almenys a Catalunya, els 
supermercats cooperatius són només una 
expectativa. A Quèviure participem activament 
en la seva promoció juntament amb tres grups 
locals (de Barcelona, Amposta i Manresa), i 
juntament amb una altra distribuïdora del 
sector, Frescoop. Frescoop, a més comercialitza 
a través de les botigues “Mengem Bages”, i en el 
seu treball sostingut amb agricultors locals han 
aconseguit assoliments com que alguns es passin 
a la producció ecològica. 

Crec que calen alternatives de consum 
agroecològiques i d’ESS que vagin des del petit 
grup de consum fins als supermercats, passant 
per botigues d’escala més petita o per les 
col·lectivitats esmentades. Però ens equivocarem 
si les diferents iniciatives no treballem 

coordinades i si no tenim darrere centrals  
de compres que ens proveeixin.

TL Demaneu algun desig, o marqueu alguna fita 
concreta per al sector.

AG M’imagino l’Ecocentral molt més gran i moltes 
ecocentrals distribuïdes pel territori. I me la 
imagino en un local públic, arribarà un moment 
que això hagi de ser públic. I arribant a moltes 
residències, molts hospitals, moltes escoles, 
a presons, al màxim possible de boques amb 
aquest model.

DA Com a consumidora m’imagino que hàgim pogut 
construir alternatives per a gent com la meva 
veïna, que consumeix al Mercadona, perquè no 
té més informació ni recursos. Que construïm 
alternatives més assequibles perquè un consum 
alimentari més conscient no sigui un luxe. 

M’agradaria veure consolidada una xarxa
de comerços cooperatius agroecològics

Com a fita concreta m’agradaria veure 
consolidada una xarxa de comerços cooperatius 
agroecològics, que vinculin els consumidors, que 
generin dinamisme als barris i pobles, i que darrere 
hi hagi més “ecocentrals” i “quèviures”, i de volum 
més gran. No està tan lluny, si ens hi posem.

http://opcions.org/es/nos-gusta/salto-consumo-consciente/
http://opcions.org/es/nos-gusta/salto-consumo-consciente/
http://opcions.org/es/consumo/supermercados-cooperativos-efervescencia/
http://opcions.org/es/consumo/supermercados-cooperativos-efervescencia/
https://twitter.com/FoodCoopBCN/status/1083759095696556032
https://twitter.com/FoodCoopBCN/status/1083759095696556032
https://twitter.com/foodcoopbcn
https://www.ebreactiu.cat/pagina/ca/potenciar-consum-i-comercialitzacio-productes-ecologics-locals
https://www.naciodigital.cat/manresa/noticia/80854/trobada/oberta/ciutadania/explicara/avanca/supermercat/cooperatiu/bages
http://frescoop.coop/
http://opcions.org/es/opinion/techo-grupos-consumo-agroecologico/
http://opcions.org/es/opinion/techo-grupos-consumo-agroecologico/
http://opcions.org/es/consumo/comercios-cooperativos/
http://opcions.org/es/consumo/comercios-cooperativos/
http://opcions.org/es/entrevistas/toni-lodeiro/
http://opcions.org/es/entrevistas/toni-lodeiro/
http://opcions.org/es/consumo/comercios-cooperativos/
http://opcions.org/es/consumo/comercios-cooperativos/
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COOPERAR PER 
ALIMENTAR-NOS

LA VIDA ALS PROJECTES COOPERATIUS  
DE CONSUM AGROECOLÒGIC

J OA N A  A R I E T

R E P O RTATG E

Impulsar un canvi en el model de consum, 
implicar-te en una iniciativa que comporti 
millores socials, tenir cura de la teva salut  
i de la del medi ambient, estalviar-te diners  
a l’hora de fer la compra, consumir productes 
amb uns criteris que has ajudat a definir, pagar 
el que consideres que toca als productors.  
El que porta algú a unir-se a una cooperativa 
de consum agroecològic és divers. Però 
el que sí que acostuma a ser comú entre 

aquestes persones és el conjunt de beneficis 
que n’obtenen a canvi. Moltes, si més no la 
majoria amb qui hem parlat per escriure 
aquest reportatge, coincideixen en assegurar 
que formar part d’una cooperativa de consum 
significa molt més que tenir un lloc on anar a 
comprar. També vol dir aprendre, sentir que 
es forma part d’un grup o comunitat, conèixer 
gent, construir i enfortir vincles o impulsar  
la transformació social.

El local de Som Alimentació el dia que es va inaugurar. Foto: Som AlimentAció.
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Així ens ho han explicat la Gisela i l’Albert d’El 
Brot (Reus), l’Hilari, el Francesc i la Míriam de La 
Magrana (Granollers), la Montse, la Bea i el Jaume 
de Som Alimentació (València), el Jon i l’Izaskun de 
Labore (Bilbao i Oiartzun) i la Kim, el François, la 
Carla i l’Ann del Park Slope Food Coop (Nova York). 
En algun moment de la seva vida, van començar a 
preguntar-se i a reflexionar, entre altres coses, sobre 
el circuit que recorrien els productes que consumien, 
el preu que en pagaven o on anaven a parar els diners. 
Els motius que els van portar a fer aquesta reflexió 
són diversos i mentre uns apel·len a raons de presa de 
consciència sobre què i com produïm i consumim, 
d’altres estan més aviat condicionats per qüestions 
econòmiques, motiu especialment predominant 
entre les sòcies del Food Coop del barri novaiorquès 
de Brooklyn. Però, siguin quins siguin els motius 
i tant si és a Reus, Granollers, València, Bilbao, 
Oiartzun o a Nova York, el moment d’apostar pel 
canvi va arribar. Un canvi que en tots els casos ha 
revertit en una millora social, econòmica i també 
personal.

En aquest reportatge posem el focus en les persones 
i en les seves experiències arran de participar en un 
projecte cooperatiu de consum alimentari, sigui 
un supermercat o una cooperativa de consum 
agroecològic. Persones que han impulsat el projecte, 
que hi treballen, que hi col·laboren voluntàriament 
o que hi consumeixen ens parlen de les satisfaccions 
i de les dificultats, de les relacions personals que es 
creen en aquests espais, dels llaços comunitaris que es 
reforcen o de les peculiaritats i beneficis de formar-ne 
part.

 QUÈ FAIG JO EN UN 
LLOC COM AQUEST
Per què consumir productes ecològics, de 
proximitat i de comerç just? Per què unir-se a 
una cooperativa? Per què practicar un consum 
respectuós amb l’entorn? Per què apostar pel canvi 
del model de consum predominant? Algunes 
d’aquestes qüestions les hem abordat a l’article 
“Què ens porta al consum conscient”, publicat 
al web opcions.org. Albert Vinyals, professor de 
psicologia del consum i autor de l’article, explica 
que la gent que acostuma a plantejar-se aquest 
tipus de preguntes i a actuar en conseqüència té 
molt presents valors com l’altruisme, la cura del 
medi ambient, la justícia, la integritat o el respecte.

La Bea forma part del Consell Rector de Som 
Alimentació i de la comissió d’activitats. Es va 
unir al projecte quan tenia poc més d’un any de 
vida, la idea de seguida la va engrescar. Tenia ganes 
de participar en un supermercat cooperatiu per 
conèixer gent amb inquietuds similars, un lloc 
on els criteris de compra fossin l’agroecologia, 
la proximitat o l’artesania i que busqués canviar 
l’actitud del client convencional per animar-lo a 
ser partícip d’un projecte: “M’ho vaig imaginar i 
en veure el sentiment de felicitat que em produïa, 
la decisió estava clara.” De fet, les nostres eleccions 
passen pel canal de les emocions. Quan hem de 
prendre una decisió, per molt racional i meditada 
que ens sembli que està, la ment s’acaba inclinant 
per aquelles opcions que ens toquen alguna 
emoció. Això no vol dir, però, que la raó no hi 
intervingui de cap manera ni en cap moment. Els 
protagonistes del nostre reportatge tenen motius 
objectius i racionals que els han portat a deixar 
de consumir en grans superfícies i donar suport 
i, fins i tot, impulsar, cooperatives de consum i 
supermercats cooperatius. Però, en molts casos, tot 
germina en la satisfacció que els produeix sentir 
que estan contribuint a crear una societat millor.

El boca-orella contribueix molt a la difusió 
d’aquest model de consum. La Carla, asturiana 
instal·lada al barri de Park Slope de Nova York, va 
conèixer el supermercat cooperatiu Food Coop a 
través d’una amiga que, de tant en tant, li portava 
productes de la cooperativa i així es va adonar 
de la millor qualitat dels seus aliments. L’Hilari, 

Les caixes del Food Coop a ple rendiment un divendres a la tarda. Foto: JoAnA Ariet.
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EL PERFIL DELS SOCIS  
I SÒCIES DE CONSUM
Seria impossible dibuixar un retrat robot per 
descriure el perfil més comú del soci o la sòcia 
d’una cooperativa o un supermercat cooperatiu. 
La diversitat abunda i cada cas té les seves 
particularitats. És precisament en l’heterogeneïtat 
on hi ha la riquesa, ja que facilita que tothom 
pugui trobar la manera de crear vincles i de 
connectar i encaixar amb els projectes i les 
persones que hi participen. Tot i això, sí que 
existeix una tendència a tenir una sensibilitat per 
l’entorn i estar o haver estat vinculat amb algun 
moviment social o cultural. En aquest sentit, la 
Bea assegura que “una vegada comences a conèixer 
tot el que et pot aportar participar en projectes 
afins a la teva manera de pensar, és difícil no 
tornar-ho a fer”. Ha fet voluntariats d’agricultura 
ecològica a granges amb el sistema de woofing i ha 
participat en horts urbans. La Montse, companya 
seva a Som Alimentació, sempre ha estat vinculada 
amb les associacions de famílies de l’escola i 
l’institut dels seus fills. Ella també coincideix a 
dir que “comences participant en un grup amb 
uns objectius de millorar les coses o prendre 
alternatives de vida i a poc a poc et vas contagiant 
de l’esperit de participació i col·laboració”.

Però la resta de variables són del tot diferents: 
l’edat, la professió, la situació familiar, el lloc on es 
viu, el nivell adquisitiu i la manera de pensar són 
aspectes que poden influir la manera de consumir. 
En aquest sentit, hi ha qui sent un fort compromís 
amb la justícia social o el medi ambient, d’altres 
persones es veuen condicionades per motius 
econòmics o per ambdós motius. 

A Nova York, per exemple, seu del Food Coop, 
les etiquetes dels productes dels supermercats 
convencionals i altres establiments en situen 
l’origen a milers de quilòmetres de distància 
i, el que més preocupa molts americans, a 
preus desorbitats. Tenint en compte aquestes 
circumstàncies, a molta gent els resulta molt 
més econòmic alimentar-se a base de hot 
dogs, hamburgueses, talls de pizza, amanides 
hiperensucrades i cookies mida XXL, en lloc d’a 
base d’un plat de verdures, de llegums, carn, peix 
o fruita i fruita seca, que és el que acostuma a 
predominar a la dieta mediterrània. Als Estats 

que va transformar la seva botiga de queviures 
convencional en La Magrana, també creu que 
explicar què són les cooperatives de consum 
agroecològic, com funcionen, què s’hi pot trobar, 
etc. és clau. “Només es tracta que algú ens desperti 
les inquietuds que tenim adormides o oblidades.”

 

QUAN EL NOSTRE 
ENTORN ENS NECESSITA
“Estem rodejats de grans superfícies, totes les 
principals cadenes de supermercats són aquí.” 
“Aquí” és Oiartzun, un municipi del País Basc 
amb poc més de 10.000 habitants, i qui ho 
diu és en Jon Legorburu, president de Labore 
Oiartzun i membre del grup motor que fa dos 
anys va decidir impulsar aquest supermercat 
cooperatiu. Es va adonar que el sector primari 
de la zona necessitava ajuda i no considerava que 
les grans superfícies fossin la solució, al contrari. 
Sensibilitzat per aquesta causa i tenint clar que 
d’alguna manera s’havien d’incloure mètodes 
d’autogestió, va impulsar Labore Oiartzun, que 
avui ja compta amb gairebé cinc-cents persones 
associades en aquesta localitat. El projecte 
homòleg de Bilbao té un recorregut similar. Va 
començar de la mà d’un grup de gent motivada 
per avançar en la sobirania alimentària i constituir 
una alternativa real als canals habituals de 
comercialització. La Izaskun n’és una de les sòcies 
impulsores. Es va unir al projecte just l’any previ 
a l’obertura del supermercat, quan només era una 
idea sobre paper. Va creure que era una proposta 
molt interessant per a una ciutat com Bilbao, ja 
que no hi havia res semblant. Labore d’Oiartzun 
es va crear un any abans que Labore Bilbao. 
Funcionen de manera independent però tots dos 
van ser motivats per la idea de poder disposar 
d’un supermercat on comprar els productes que 
habitualment consumim en el dia a dia i amb 
un denominador comú: la proximitat en l’origen 
dels productes. Així, les verdures, el formatge, els 
iogurts, el pa, els ous, l’oli o les conserves provenen 
de Guipúscoa, Biscaia, Àlaba i, com a molt lluny, 
de Navarra. 
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Units, menjar sa i a preus raonables pot ser 
difícil si no es coneixen les alternatives, com les 
cooperatives de consum, que estan proliferant 
cada vegada més, o el supermercat cooperatiu més 
famós de Nova York: el Park Slope Food Coop.

 

PRODUCTES ECOLÒGICS 
I AMB GRAN IMPACTE 
SOCIAL I CULTURAL,  
AL MILLOR PREU
Sovint s’associen els productes ecològics, de 
comerç just i de proximitat amb preus més elevats, 
fet que fa pensar a molta gent que aquest tipus de 
consum pot arribar a ser elitista i prohibitiu. Hi 
ha qui confessa que no està disposat a fer un esforç 
econòmic i d’altres asseguren que no el poden fer. 
Però, i si la situació fos a l’inrevés? I si consumir en 
supermercats cooperatius resultés més barat? Això 
és el que passa al Park Slope Food Coop de Nova 
York. En aquest supermercat, actualment referent 
d’aquest model i operatiu des dels anys setanta,  
el preu es redueix fins a un 40% si ho comparem 
amb la resta de supermercats de la ciutat. Molts 
veïns i veïnes del barri de Park Slope, a Brooklyn, 
han vist en el supermercat cooperatiu la solució 
per arribar a final de mes relaxadament. La Kim 
ho va tenir clar quan va néixer el tercer fill, ara 
fa dotze anys. “De sobte em vaig veure amb tres 

Dos socis del Park Slope Food Coop durant el seu torn de treball. Foto: JoAnA Ariet.

criatures i vaig adonar-me de les quantitats que 
arribaven a menjar.” També és el cas del François, 
francès instal·lat a Nova York des de fa disset anys i 
que, en arribar a la ciutat, gairebé en xoc pels preus 
de la fruita, la verdura o la carn i la baixa qualitat 
que tenia, va necessitar buscar una alternativa, 
que va trobar al Park Slope Food Coop. Tant la 
Kim com ell desconeixien la gran tasca que aquest 
supermercat cooperatiu fa al barri, no va ser fins 
que s’hi van involucrar que es van adonar de la 
gran aportació social i cultural que fa al barri.  
Al François li agrada molt llegir el diari que 
publica la cooperativa: “veig que estan involucrats 
en molts moviments socials i polítics, que 
organitzen un munt d’esdeveniments, no només 
els tallers o les classes de cuina, sinó també 
concerts i activitats de caràcter més lúdic”.

 

ELS TORNS DE TREBALL 
A LA COOPERATIVA
A moltes cooperatives, a part de pagar la quota 
anual, cal aportar unes hores de feina que s’han 
de realitzar al cap del mes o de l’any. Fer la 
comanda, descarregar els productes, col·locar-los 
als prestatges o ser a la caixa són algunes de les 
tasques que cal assumir.

Però de nou la realitat és molt diversa i cada 
cooperativa té el seu propi funcionament pel 
que fa a les hores de feina i el tipus de tasques. 
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La Magrana, Labore o El Brot no 
demanen dedicació obligatòria. 
Entenen que el compromís ha de 
ser voluntari i que no tothom pot 
aportar les mateixes hores de feina, 
ja que dependrà de la motivació 
individual o del moment vital en què 
es trobi cadascú. “La vida està plena 
de canvis i això pot condicionar la 
dedicació a la cooperativa, no sempre 
es tindrà el mateix temps i ganes 
de contribuir amb el projecte”, diu 
l’Hilari. A La Magrana, per exemple, 
és molt freqüent veure com parelles 
que inicialment eren molt actives i 
participaven en més d’una comissió 
de treball, en el moment en què tenen 
fills la criança els absorbeix el temps 
que abans dedicaven a la cooperativa. 
Aquests casos poden ser freqüents: 
la gent vol seguir formant part del 
projecte i consumint-hi, però reduint 
o directament eliminant les hores de 
dedicació.

Per evitar que la gent visqui el fer feina 
per a la cooperativa com una obligació 
o un tràmit, a La Magrana han optat 
per recomanar dues hores de feina 
voluntària a l’any i oferir un ventall de 
participació molt ampli. Així creuen 
que tothom pot trobar-hi el seu espai 
quan i com vulguin. Aquest model 
els funciona i reconeixen que “quan 
es necessiten mans, apareixen”. 
Labore tampoc reclama un compromís 
elevat, tot pilota al voltant de la idea 
del voluntariat i tant en Jon com la 
Izaskun asseguren que els funciona, 
perquè “a la gent, al final, li agrada 
participar en allò que se sent seu”. 
Això sí, de les tasques que prenen més 
hores i que s’han de fer diàriament se 
n’acostuma a ocupar l’equip motor de 
manera voluntària, ja que segons el 
Jon, “cal donar exemple”.

A Som Alimentació i al Food Coop, en 
canvi, assumir feina de la cooperativa 
sí que és obligatori. Al Jaume li 
agrada treballar-hi perquè creu que 
la sostenibilitat del projecte depèn 

COM ÉS, COMPRAR  
EN UN SUPERMERCAT COOPERATIU?
Tant els supermercats cooperatius com les 
cooperatives de consum d’aquest reportatge 
ofereixen la majoria de productes que es poden 
trobar a qualsevol altra botiga. A primer cop 
d’ull, i sobretot vistos des del carrer, aquests 
establiments no s’acostumen a diferenciar de 
la resta de botigues o supermercats. Un rètol 
que l’anuncia, una porta d’entrada ampla, els 
productes col·locats al llarg de passadissos més 
o menys llargs i ordenats per seccions, i un espai 
per pagar la compra. Res excepcional si no ens 
parem a observar els detalls: no hi ha altaveus que 
anuncien les últimes ofertes i promocions, no se 
sent música estrident, l’espai és intencionadament 
ample per poder comprar amb tranquil·litat i 
poder-te parar a conversar amb qui trobis, la 
majoria de mobiliari i complements són de fusta i 
vímet en lloc de plàstic i, a Labore i a La Magrana, 
encara hi trobem un espai infantil a l’interior 
de l’establiment on les criatures poden estar-se 
mentre els adults fan la compra. En el cas del Park 
Slope Food Coop, aquest espai per a les criatures 
té encara més entitat: una sala enorme amb 
joguines, llibres, material per fer treballs manuals, 
etc. i un grup de voluntaris que en tenen cura. Per 
la Kim i la seva parella aquest espai és l’òptim per 
als seus tres fills quan estan fent el torn de feina 
al supermercat o la compra, no només perquè 
tenen el cangur resolt, sinó perquè durant aquesta 
estona “interactuen amb altres nens i nenes, de la 
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seva edat o no, es coneixen, juguen, aprenen... I 
quan s’acaba el nostre torn de feina, tenim un nou 
espai per conèixer les altres famílies que també 
tenen canalla”.

L’experiència de compra és el que es percep i 
les sensacions que es produeixen quan som a 
l’establiment. Quina música sentim de fons (si 
té un ritme frenètic que ens empeny a entrar-
comprar-pagar-marxar; si ens connecta amb un 
record positiu que ens generarà alegria i per tant 
fàcilment ens conduirà a consumir més, etc.); les 
olors que predominen en l’ambient (existeixen 
ambientadors d’olor de pa acabat de fer, de fruita 
fresca o de gofres, que fan venir ganes de consumir 
aquests productes encara que no els necessitem); el 
disseny i la decoració de l’espai (productes atapeïts 
que fan pensar que allò és més barat; colors blancs 
o brillants que ens fan creure que és més luxós 
i que per tant és lògic pagar més), etc. Les grans 
cadenes dediquen molts esforços a fer que aquesta 
experiència sigui gratificant per a la clientela 
perquè, així, voldrà tornar a venir a comprar  en 
un futur. Generar aquest confort en el moment de 
la compra, sigui en una botiga física o digital, es 
converteix en una de les estratègies principals de 
fidelització.

Les cooperatives també consideren necessari 
fidelitzar la comunitat i generar una bona 
experiència de compra. Però, en aquests casos, el 
que els mou no és l’afany de lucre sinó augmentar 
la base social i encomanar aquesta manera de 
consumir. La seva intenció és oferir un espai 

agradable i confortable on comprar consisteixi 
també en una activitat social i fins i tot política, 
decidint què es necessita, què cal comprar i on 
invertir el temps i els diners. En aquests llocs, 
doncs, el que engloba l’experiència de compra 
sorgeix de manera espontània i natural. Trobar-
s’hi a gust, poder opinar sobre l’espai o els 
productes que s’hi venen, aportar idees, sentir-se 
escoltat o poder xerrar amb la resta de socis forma 
part de la genuïnitat del projecte. “S’hi compra 
sense presses, parles amb la gent, et comuniques”, 
explica en Jon de Labore. En cap cas es pretén 
crear simples supermercats per reproduir-hi la 
seqüència automàtica de comprar-pagar-marxar; 
per això, en la majoria dels casos s’organitzen 
activitats principalment relacionades amb el 
sector alimentari i la salut: degustacions, tallers, 
xerrades, etc. Així és com aconsegueixen crear 
espais vius i dinàmics on a més de comprar es 
poden intercanviar experiències i tothom se’ls 
pot sentir una mica seus.

A l’hora de comprar cadascú té els seus costums. 
I el fet de fer-ho en una cooperativa, no 
necessàriament fa alterar res de l’organització 
domèstica. El Francesc diu que li encanta “com 
està muntat aquí (La Magrana). Dedico una tarda 
a la setmana a venir a comprar i ho puc aconseguir 
gairebé tot aquí”. En canvi, la Míriam, com que 
és del barri, reconeix que compra en funció de les 
necessitats que li van sorgint: “ara vinc a buscar la 
cistella, però potser demà tornaré si veig que em fa 
falta alguna cosa”.
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A La Magrana reserven un espai per a criatures dins de l'establiment. Foto: JoAnA Ariet.
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gent amb qui compartiràs com a mínim tres hores 
mensuals”. La Kim gaudeix estant a caixa cobrant 
perquè l’ha ajudat a potenciar l’agilitat amb els 
números (tot i que la caixa enregistradora no 
t’obliga a fer cap suma ni resta, si no vols), i perquè 
li agrada veure què compra la gent: “De vegades 
m’inspiren i agafo idees per fer la meva compra, 
per aquí passa molta gent!” I és que el ritme del 
Food Coop no afluixa cap dia de la setmana, obre 
en horari intensiu de vuit del matí a set o vuit del 
vespre i als passadissos i a les caixes sempre s’hi 
treballa a ple rendiment.

 

EL RETORN:  
MOLT MÉS ENLLÀ  
DELS PRODUCTES  
DE QUALITAT
Els canvis, els aprenentatges, els propòsits o els 
nous hàbits, si són en companyia, es viuen molt 
millor. Per això, unir-se a una cooperativa de 
consum és una molt bona opció si estem a punt 
de fer un pas (més) en la pràctica del consum 
conscient, ja que, de companyia, se’n troba segur. 
“Es crea un vincle molt fort quan treballes braç a 
braç. Hi ha molt sentiment en el fet de comprar 
a Som Alimentació. És el teu supermercat, que 
hem finançat i construït entre totes”, diu la Bea. 
Al Jaume se li va obrir un nou món quan va fer-se 

en bona mesura de “la sostenibilitat social, tant a 
escala interna entre les sòcies com cap a l’exterior 
amb altres clientes, proveïdores, empreses, 
veïnes...”. Considera que el treball cooperatiu 
és la base del projecte i que fa més fàcil la presa 
de decisions com a col·lectiu. La Montse diu 
que “demana molt esforç, però es recompensa a 
mesura que el projecte es va construint”.

El cas del Park Slope Food Coop és força més 
excepcional per una qüestió de volum. Malgrat 
que les xifres puguin ser modestes si s’emmarquen 
en el context d’una ciutat com Nova York (la 
ciutat té més de vuit milions d’habitants i, 
d’aquests, 17.000 són socis de la cooperativa), una 
comunitat de tants milers de persones requereix 
una organització excel·lent. En aquest cas, tothom 
ha de dedicar-hi tres hores mensuals de feina, que 
es destinen sempre a la mateixa tasca. L’Ann, que 
treballa al Food Coop des de fa més de disset anys, 
de seguida va detectar que era necessari formar 
les persones que s’apunten a la cooperativa en les 
tasques que se’ls adjudiquen; de manera que, dins 
del paquet de benvinguda a la cooperativa, a més 
d’explicar la història del projecte, com funciona, 
els criteris de selecció dels productes, d’on vénen, 
etc., també es fa una petita formació sobre la tasca 
que realitzaran els nouvinguts. La Carla considera 
que aquesta formació és molt útil per dues raons 
principals: perquè aprens què has de fer i perquè 
et posa en contacte, per primera vegada, amb 
els teus companys de torn. I això, segons ella “és 
fantàstic, perquè et permet començar a conèixer la 

Verdures de temporada. Foto: JoAnA Ariet.
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soci de Som Alimentació, “totes les persones són 
noves per a mi, i açò fa d’aquesta aventura un camí 
encara més apassionant, si és que ho pot ser”. La 
Montse és una d’aquestes persones de qui parla 
i per ella és molt natural que apareguin afinitats 
amb la resta de membres de la cooperativa, ja 
que si a més de consumir formes part d’alguna 
comissió, comparteixes molts moments que 
enforteixen les relacions.

A La Magrana, sempre que se celebra assemblea 
s’ofereix servei per tenir cura de la canalla; 
d’aquesta manera no corren el risc que algú no hi 
pugui assistir perquè no pot deixar les criatures 
soles. Però aquesta iniciativa va traspassar la 
utilitat momentània durant les assemblees i va 
motivar la creació de la comissió de criança. Les 
famílies amb canalla necessitaven aquest espai 
per compartir inquietuds, sobretot les que tenen 
a veure amb l’alimentació dels fills. Les idees o 
necessitats que detecta la comissió es comparteixen 
amb la cooperativa, i així és com han pogut 
incorporar determinats aliments al catàleg o 
compartir receptes amb un toc més infantil. Una 
cosa semblant ha passat a Nova York; la Carla està 
embarassada i altres companyes del torn també, 
i creu que això ha motivat que s’hagin unit més: 
“tenim ganes de fer alguna cosa com a col·lectiu  
de dones que ens trobem en una situació similar”.

L’aprenentatge també és un dels petits tresors 
de formar part d’una cooperativa. Per a algunes 
generacions no és cap descobriment que a 
l’hivern (almenys al del nostre país) no es cullen  
albergínies o que si les gelades arriben al gener no 
fan gaire mal, però que en canvi sí que poden ser 
traïdores si es produeixen a la primavera, quan 
comencen a esclatar les flors i a créixer els fruits. 
Molta gent ignora aquesta saviesa popular perquè 
als supermercats s’hi pot trobar de tot, tant se 
val el peatge ambiental que calgui pagar. Aquesta 
perillosa i sovint falsa necessitat de la immediatesa, 
la nineta dels ulls de la societat líquida de la 
qual parla Zygmunt Bauman; tot és efímer, 
veloç, consumible i ens empeny a voler qualsevol 
producte aquí i ara sense parar-nos a pensar què 
pot suposar aquest caprici per al planeta i per a 
l’economia.

“Vull tomàquets al gener, però no n’és temporada; 
l’última setmana no he pogut comprar taronges, 
resulta que les pluges a València han afectat la 
recol·lecta; enguany les patates són molt petites, 

es veu que amb el fred que ha fet, han sortit més 
menudes... i així un munt de coses.” La Izaskun 
és de Bilbao i es considera, com diu ella, molt 
“urbanita”. Abans no tenia cap mena de contacte 
amb el món rural però Labore li ha redescobert 
que tot té el seu ritme i que no ens podem creure 
més savis que la natura.

Ser soci d’una cooperativa implica molt més que 
tenir un lloc on anar a comprar. De fet la Gisela no 
dubta gens quan diu que “El Brot és més que una 
botiga” perquè sempre s’hi aprenen coses noves. A 
ella li ha servit per canviar la manera d’entendre el 
món. Reconeix que ja tenia una manera de pensar 
i un esperit crític cultivat, “però sempre s’aprenen 
coses noves”. L’Albert també ha fet un recorregut 
similar: des de fa anys ha estat involucrat en 
iniciatives socials, però estar directament 
involucrat amb El Brot li ha permès conèixer 
de més a prop el funcionament cooperatiu o 
aprofundir en la sobirania alimentària.

La Míriam no pot amagar que formar part de 
La Magrana la fa feliç i contenta. No es tracta 
només de tenir accés a uns productes de qualitat, 
sinó també de conèixer gent, descobrir projectes, 
participar en la vida del municipi o impulsar el 
canvi social. Entén que de vegades es poden tenir 
reticències a l’hora de fer el pas per implicar-se 
en una cooperativa, “però s’ha de fer, la gent ha 
d’entrar i veure el món que hi ha darrere d’aquestes 
portes”.

Labore Bilbao en el seu primer aniversari. Foto: lAbore bilbAo.
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MÓN EN M VIMENT 
C E SC  B L A N CO  I  L A I A  T R E S S E R R A INICIATIVES 

treball conjunt, en especial les que demanen 
representativitat i interlocució.

A hores d’ara, la coordinadora tot just s’està 
definint com a sectorial i la seva feina se centra 
sobretot en establir una forma de treball coherent 
i efectiva. A més, s’està treballant amb el sindicat 
del sector agrícola Unió de Pagesos i amb el suport 
de CoopsConsum perquè el nou Decret que ha de 
regular el Consell Català de la Producció Agrària 
Ecològica continuï incloent el dret a vot dels 
consumidors a la seva Junta Rectora.

El seu àmbit de treball és Catalunya. Existeix, però, 
un projecte per fomentar el consum responsable,  
la sobirania alimentària i facilitar les comandes  
de productes agroecològics a nivell estatal: Grupo 
a Grupo (grupoagrupo.net).

COORDINADORA DE COOPERATIVES DE CONSUMIDORES  
DE PRODUCTES ECOLÒGICS (  1 )
Fem xarxa per consumir més ecològic  
i de més proximitat

 Catalunya
lamanduca.jimdo.com/fem-xarxa

Crear una xarxa de cooperatives de consum 
agroecològic, aquest és l’objectiu de tot un seguit 
de cooperatives catalanes de consumidores 
de productes ecològics. La Garrofera (Sants, 
Barcelona), El Rodal (Sabadell), La Manduca  
(Sant Feliu de Guixols), El Rebost (Girona),  
El Brot (Reus), La Seca (Poble-sec, Barcelona) 
i Germinal (Gràcia, Barcelona) van crear una 
coordinadora la tardor de 2017 per treballar  
en aquest sentit.

Estan en procés de constitució d’una sectorial al 
si de CoopsConsum, la Federació de Cooperatives 
de Consumidors i Usuaris de Catalunya. Més 
concretament, el seu objectiu a curt termini és el 
suport mutu, una major i millor repercussió d’allò 
que fa cadascuna i de les accions que requereixen 

lamanduca.jimdo.com/fem-xarxa
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VIA CAMPESINA (  2 )
Moviment per la sobirania alimentaria  
i agroecologia

 Arreu del món
viacampesina.org

Un grup de representants pagesos –homes i dones– 
de quatre continents van formar La Via Campesina 
el 1993, a Mons, Bèlgica. En aquell moment, les 
polítiques agrícoles i empreses eren cada vegada 
més globalitzades, i els pagesos i petits agricultors 
necessitaven desenvolupar una visió comuna  
i lluitar per defensar aquesta visió.

La Via Campesina és un moviment internacional, 
doncs, que reuneix milions de pageses i pagesos 
d’arreu del món i està construït sobre un fort sentit 
d’unitat i solidaritat. Defensa l’agricultura pagesa 
per la sobirania alimentària com una forma de 
promoure la justícia social i la dignitat i s’oposa 
fortament als agronegocis que destrueixen les 
relacions socials i la naturalesa.

Compta amb 181 organitzacions locals i nacionals  
a 81 països d’Àfrica, Àsia, Europa i Amèrica. En 
total representa a uns 200 milions d’agricultors.  
Es tracta d’un moviment polític plural i multicultural 
i autònom. Es manté independent de qualsevol partit 
polític i de qualsevol afiliació econòmica o d’altre 
tipus. Té tres campanyes principals: defensar 
la sobirania alimentària, lluitar per la terra i la 
reforma agrària; la promoció de l’agroecologia  
i la defensa de les llavors locals; i la promoció dels 
drets pagesos i la lluita contra la criminalització 
de la pagesia. La Coordinadora de Organizaciones 
de Agricultores y Ganaderos (coag.org) de l’Estat 
espanyol, forma part de la Via Campesina.

OPEN FOOD NETWORK (  3 )
Xarxa de sistemes alimentaris sostenibles

 Arreu del món
openfoodnetwork.org

L’Open Food Network (Xarxa Alimentària Oberta) 
va començar, l’any 2012 a Austràlia, com un petit 
experiment amb una furgoneta, alguns pagesos  
i algunes amistats. Des d’aleshores ha crescut  
fins a convertir-se en una plataforma digital de  
codi obert que facilita l’intercanvi entre persones 
que produeixen aliments de proximitat  
i persones que els consumeixen. 

En l’actualitat ha sobrepassat les fronteres 
australianes i ha arribat fins al Regne Unit, 
Canadà, França, Suècia, Dinamarca, Finlàndia  
i té previst arribar fins a Sud-Àfrica, Índia  
i els Estats Units. També té presència a Catalunya, 
ja que Katuma (app.katuma.org), xarxa de codi 
obert catalana, és membre del projecte Open Food 
Network i els seus desenvolupadors formen part 
del nucli promotor de la iniciativa.

Aquest és el projecte estrella de l’Open Food 
Foundation (Fundació Alimentària Oberta), 
una ONG sense ànim de lucre que malda per 
desenvolupar, acumular i protegir coneixement, 
codis, aplicacions i plataformes de codi obert  
que facilitin la sobirania alimentària. No debades, 
creuen que “canviar un sistema alimentari 
comporta col·laboració, confiança, logística, 
recursos i programari lliure”.
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www.viacampesina.org
http://openfoodnetwork.org
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FOOD SHARING (  4 )
Reciclar i compartir menjar

 Estat espanyol i Amèrica Llatina
foodsharinges.wordpress.com

Va començar a Alemanya el 2012 i des de llavors  
la recollida d’aliments comestibles dels contenidors 
s’ha convertit en una pràctica que congrega milers 
de persones i recupera tones de menjar. És una 
realitat diària molt assentada que, sota diferents 
noms i plataformes, funciona en diversos països 
europeus. A l’Estat espanyol i a uns quants països 
sud-americans s’engloba dins el Food Sharing 
(‘compartir aliments’).

És una plataforma per pensar i desenvolupar 
accions que redueixin els excedents alimentaris. Van 
començar amb el projecte Menjar Escombraria, que 
consisteix a recollir de forma col·lectiva productes 
rebutjats per no ser aptes a la venda. Una vegada 
recollits els aliments descartats als comerços, es 
cuinen i es fan menjars populars. D’aquesta manera 
s’intenta ressaltar la dimensió ètica i sentimental  
del menjar alhora que es redueix el seu balafiament.

Food Sharing considera que gràcies a aquestes 
accions, el problema del malbaratament alimentari 
figura ja a l’agenda política i se’n parla als mitjans 
de comunicació.

A hores d’ara es troben, doncs, en una segona fase  
on se cerca la conscienciació de més persones,  
la creació de més grups locals i el treball conjunt 
amb productors, fabricants i comerços per trobar 
solucions al malbaratament. Mitjançant aquest procés 
d’expansió és com s’ha arribat a Bilbao i Barcelona.  
A la capital catalana, a més del Food Sharing, també 
hi ha la Xarxa d’aliments (bit.ly/xarxa_aliments).

PONT ALIMENTARI (  5 )
Menys malbaratament alimentari i més solidaritat

 Barcelona
pontalimentari.org

Segons el web de Pont Alimentari, cada dia a 
Catalunya es llencen 720.000 quilos de menjar, més 
de la meitat a les llars, però també als restaurants, 
bars, càterings i comerços. Aquests aliments 
desaprofitats, que sumen 260.000 tones anuals, 
equivalen a les necessitats alimentàries anuals  
de 500.000 persones.

El Pont Alimentari és un projecte adreçat al sector 
de la restauració i comerços d’alimentació que 
té dos objectius: generar menys malbaratament 
i promoure més solidaritat. L’impulsen dues 
entitats, Fundació Catalana per a la Prevenció  
de Residus i el Consum Responsable (rezero.cat)  
i Fundació Banc de Recursos (bancderecursos.
org), amb el suport del Departament de Territori  
i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.

A la pràctica la iniciativa inclou la diagnosi dels 
aliments que es llencen en el sector de la distribució 
d’aliments al detall, el càtering i la restauració; la 
seva sensibilització quant a la reducció del 
malbaratament alimentari i les propostes de 
millora; i la creació d’una xarxa d’interacció (pont) 
entre aquestes empreses donants i entitats receptores 
de suport a col·lectius en situació de vulnerabilitat.

El projecte es desenvolupa a Barcelona  
i hi col·laboren  la cooperativa Consum i els 
supermercats Bonpreu i Condis, entre d’altres. 
Entre les entitats receptores s’hi troben l’Ateneu 
l’Harmonia, Menjador Solidari Gregal i la 
Plataforma d’Entitats de Roquetes.
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foodsharinges.wordpress.com
www.pontalimentari.org
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PLATAFORMA APROFITEM  
ELS ALIMENTS (  6 )
Espigolem i mengem de forma col·lectiva

 Catalunya
aprofitemelsaliments.org

La Plataforma Aprofitem els Aliments (PAA) 
és una entitat sense afany de lucre que treballa 
en xarxa amb persones i entitats que promouen 
una cultura de l’aprofitament dels aliments. 
Es defineixen com un moviment social i de 
transformació cap a un model alimentari més 
responsable i sostenible.

La PAA va començar la seva activitat l’any 2014 
i el seu àmbit d’acció és primordialment català, 
però amb visió àmplia i aglutinadora també de 
les accions de la resta de l'estat i del món. De 
les activitats que promouen, una de les que més 
projecció els ha donat han estat les Festes dels 
aliments.

S’han realitzat diversos d’aquests àpats populars 
i gratuïts fets amb aliments rescatats i a peu de 
carrer per reivindicar i celebrar el valor dels 
aliments arreu del territori català. Les Festes són 
la culminació d’una feina prèvia de conscienciació 
als agents del cicle alimentari: inclouen espigolades 
rurals amb els productors de la zona; rutes 
informatives i espigolades urbanes en els comerços 
de la població; implicació del teixit social i les 
administracions públiques locals; mobilització de 
voluntariat i lliurament dels aliments no utilitzats 
durant l’àpat. 

DESNUDA LA FRUTA (  7 )
Per fruites i verdures lliures de plàstic

 Estat espanyol i Amèrica Llatina
facebook.com/desnudalafruta

D’acord amb l’ONU, amb els actuals ritmes de 
consum de plàstics, cap al 2050 hi haurà al mar 
més quilos d’aquest material que de peixos. 
Davant d’aquesta catàstrofe ecològica, que es ve 
denunciant des de fa dècades, un grup de persones 
de l’Estat espanyol encetà a principi de 2018 la 
campanya Desnuda la fruta.

L’objectiu de la iniciativa és l’eliminació del plàstic 
en la venda de fruites i verdures principalment en 
supermercats, que és on s’abusa més de l’envasat 
excessiu d’aquests productes. Per aconseguir-
ho es va demanar la col·laboració ciutadana per 
denunciar aquestes pràctiques en xarxes socials.

La forma de fer-ho és molt senzilla: cada vegada 
que algú observi un producte fresc envasat pot  
fer-li una foto i pujar-la a qualsevol xarxa social 
amb l’etiqueta #DesnudaLaFruta esmentant  
al supermercat en el qual s’ha fet la fotografia.  
Amb aquest gest es pretenen dues coses:  
que la ciutadania obri els ulls i sigui conscient  
de l’absurd que és l’envasament de fruites i 
verdures amb plàstic i que els supermercats vegin 
que cada vegada més consumidors es neguen a 
comprar aquest tipus de productes.

La campanya va sorgir a l’Estat espanyol i va tenir 
una repercussió immediata cridant l’atenció de 
molts mitjans de comunicació. Aviat es va estendre 
a altres països especialment els de parla hispana 
com Mèxic, Perú, Xile o Colòmbia. 

www.aprofitemelsaliments.org
https://facebook.com/desnudalafruta
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ALIMENTOS 
GLOBALIZADOS
SOBERANÍA ALIMENTARIA 
Y COMERCIO JUSTO 

Xavier Montagut i 
Fabrizio Dogliotti
(Icaria Editorial, 2006)
El llibre és una denúncia 
del sistema alimentari 
global que converteix terra, 
llavors, aigua i aliments en 
mercaderia per el benefici 
d’unes quantes multina-
cionals. Sense treure valor 
a l’aportació del comerç 
just, els autors subratllen 
la necessitat d’incardinar 
aquest discurs amb el de 
la sobirania alimentària. 
Montagut i Dogliotti apos-
ten per transcendir la lluita 
per una venda en condi-
cions justes per als països 
productors. Entès així, les 
grans multinacionals del 
sector poden acabar per-
vertint-lo. Segons els autors, 
cal anar més enllà i buscar, 
al Nord i al Sud, un model 
alimentari que garanteixi 
el control dels recursos a les 
comunitats, autonomia per 
decidir a què es destinen i 
com se’n comercialitzen els 
fruits. 

COOPERATIVISME  
I AGROECOLOGIA  
A BARCELONA
25 ANYS: 1993-2018

Ricard Espelt i Núria 
Vega (ed.)
(Comanegra, 2018)
Aquest llibre posa en valor 
el potencial transformador 
del consum cooperatiu 
agroecològic. Compta amb 
un extens capítol que repas-
sa la tradició històrica del 
cooperativisme de consum 
de la ciutat de Barcelona, 
posant-la en relació amb el 
sorgiment de nombrosos 
grups de consum des dels 
anys noranta fins avui. Un 
repàs en detall de fusions, 
escissions i transformacions 
d’aquests col·lectius que, a 
més de cobrir les necessitats 
dels seus membres i sensibi-
litzar la població, han estat 
banc de proves i espais de 
reflexió per transformar el 
model alimentari. La part 
analítica de l’obra l’aporten 
els altres articles, en què 
s’apunten els grans reptes 
pendents, com ara les siner-
gies amb les productores, el 
salt d’escala o les platafor-
mes digitals.

SOBERANÍA 
ALIMENTARIA, 
BIODIVERSIDAD  
Y CULTURAS
REVISTA TRIMESTRAL

Soberanía Alimentaria posa 
sobre la taula els desafia-
ments que l’àmbit rural i el 
sector agrari afronten avui 
dia. Ho fa mostrant aquesta 
realitat des d’un coneixe-
ment profund, vinculant-la, 
com no podia ser d’altra 
manera, al funcionament 
del sistema alimentari i als 
nostres hàbits de consum. 
La capçalera es defineix 
així: “Una revista de pensa-
ment crític que vol ajudar a 
imaginar i construir noves 
realitats socials i econòmi-
ques per deixar enrere el 
capitalisme”.

El primer número es va 
publicar el 2010 i, des de 
llavors, ha tractat trimes-
tralment diversos temes: 
canvi climàtic, migracions, 
consum de carn o econo-
mia feminista. El número 
25, publicat el 2016, està 
dedicat als reptes de les 
alternatives en distribució 
alimentària.

LLIBRES I REVISTES

EL NEGOCIO  
DE LA COMIDA
¿QUIÉN CONTROLA 
NUESTRA ALIMENTACIÓN?

Esther Vivas
(Icaria Editorial, 2014)
Vivas revela les perversi-
ons que amaga el mo-
del alimentari. La més 
significativa: el planeta té 
7.200 milions d’habitants i 
es produeixen aliments per 
12.000, però una de cada 
vuit persones passa gana.

L’autora mostra les dinàmi-
ques que vinculen aquesta 
realitat amb el contingut 
dels nostres àpats. Inversors 
institucionals i grans 
multinacionals dicten 
què, quant i com mengem. 
Tenen a les mans la cadena 
de producció, distribució 
i consum, i anteposen els 
seus interessos particulars a 
les necessitats col·lectives. 

Hi ha, però, una porta 
oberta a l’optimisme: tenim 
vies per trencar les lleis 
del mercat alimentari. Per 
exemple, el comerç just, el 
moviment per la sobirania 
alimentaria i les cooperati-
ves de consum. 
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Oferim solucions integrals per a ciclistes
www.biciclot.coop

c. Pere IV, 58-60 08005 BARCELONA 

B I C I C LOT 
Mobilitat

A  G R A N E L 
Productes de neteja

OPCIONS  
I LA PUBLICITAT
A Opcions, a la nostra publicitat, en diem “Banc de recursos”, 
perquè només publiquem informació d’empreses i institucions 
que faciliten pràctiques de consum conscient. Tampoc no 
publiquem continguts promocionats per empreses.

A les pàgines següents, hi mostrem productes i serveis que, per ells 
mateixos o pel tipus d’entitat que els ofereix, responen als criteris 
socioambientals d’Opcions.

Agraïm a totes les empreses i entitats que apareixen en aquesta 
secció que apostin per anunciar-se a Opcions sense pretendre 
incidir en els nostres continguts.

www.agranel.coop
www.biciclot.coop
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C E LO B E RT
Arquitectura, enginyeria i urbanisme amb ecoresponsabilitat

B O U Q U E T  D’ H O RT 
Alimentació

E D I C I O N S  AT 
Editorial

COS  SA LU T 
Salut

www.bouquetdhort.cat
www.celobert.coop
www.cos.coop
www.agendadelaterra.cat
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Q U E V I U R E 
Distribuïdora de mercat social

M O L SA 
Salut i aliments ecològics

M A PA  B + S 
Sostenibilitat  

www.molsa.bio
www.queviure.coop
http://www.bcnsostenible.cat/
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Assegurem 
compromíscompromís
Assegurem 
compromís
Assegurem 

Descobreix les assegurances 
ètiques i solidàries
Amb Arç Cooperativa pots fer un consum 
responsable tot impulsant el mercat social

www.arc.coop

Què passa quan tries 
assegurances ètiques?
Quan tries una assegurança ètica, 
contribueixes a revertir l’especulació 
fi nancera, a frenar la banca armada, 
a promoure els valors de l’economia 
social i solidària, i a recuperar la funció 
social de l’assegurança.

Et convidem a formar part de les més 
de 190.000 persones i 2.000 empreses 
i organitzacions que ja són usuàries 
assegurades al si del sistema de fi nances 
ètiques mitjançant pòlisses acreditades 
amb el segell europeu EthSI.

assegurances ètiques?

www.arc.coop
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A RÇ 
Assegurances ètiques

Assegurem 
compromíscompromís
Assegurem 
compromís
Assegurem 

Descobreix les assegurances 
ètiques i solidàries
Amb Arç Cooperativa pots fer un consum 
responsable tot impulsant el mercat social

www.arc.coop

Què passa quan tries 
assegurances ètiques?
Quan tries una assegurança ètica, 
contribueixes a revertir l’especulació 
fi nancera, a frenar la banca armada, 
a promoure els valors de l’economia 
social i solidària, i a recuperar la funció 
social de l’assegurança.

Et convidem a formar part de les més 
de 190.000 persones i 2.000 empreses 
i organitzacions que ja són usuàries 
assegurades al si del sistema de fi nances 
ètiques mitjançant pòlisses acreditades 
amb el segell europeu EthSI.

assegurances ètiques?

www.arc.coop
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La cooperativa de 
telecomunicacions sense ànim de lucre

www.somconnexio.coop
info@somconnexio.coop

93 131 17 28

SO M  CO N N E X I Ó 
Telecomunicacions

sostrecivic.cat

Ens organitzem col·lec�vament pel dret a un habitatge 
digne i no especula�u. Ni lloguer ni compra:
Creem habitatge coopera�u en cessió d'ús!

SO M  E N E RG I A 
Energia verda

SOS T R E  C Í V I C 
Habitatge

SO M  M O B I L I TAT 
Cotxe elèctric compartit

www.somconnexio.coop
www.somenergia.coop
www.sommobilitat.coop
www.sostrecivic.cat
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residus.gencat.cat
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