
 

FITXA Núm. 75 – JUNY 2010 

COOPERATIVES DE CONSUM, APROPANT-NOS A LA TERRA 
 
Incorporar criteris de compra responsable al nostre cistell 
d’aliments i productes de la llar no és difícil. Una opció és 
adquirir productes d’agricultura ecològica (ecoconsell núm. 
39), però també podem comprar productes locals, que redu-
eixen el consum d’energia en el transport i beneficien 

l’economia del nostre entorn, o adquirir-
ne de comerç just (ecoconsell núm. 22). 
 
Les cooperatives de consum, moltes de les quals s’han 
creat al voltant d’aquest tipus de productes, reuneixen els 
valors de compra responsable i respectuosa amb el medi 
ambient. 

 

Com funciona una cooperativa de consum? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Més informació… 
Ecoconsum. Coordinadora de cooperatives de consumidors responsables de 
productes ecològics. 
Xarxa Consum Solidari (XCS). Associació de comerç just i consum responsable. 
Guia per muntar un grup de consum. Ecoconsum. Barcelona. 2007. 
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Els consumidors s’associen i creen un grup de consum, posant-se en 
contacte amb productors locals que actuen com a proveïdors de pro-
ductes frescos i envasats d’agricultura ecològica. 
Els socis fan comandes setmanals i recullen al local de la cooperativa 
la cistella amb els productes frescos de temporada (fruita i verdura), 
els altres que hagin demanat (pa, làctics) o que estan en estoc (en-
vasats, cereals, llegums, productes de neteja, etc.), i fan la següent 
comanda. 
La forma de pagament varia segons la cooperativa, però el més habi-
tual és pagar una quota periòdica per les despeses de la cooperativa 
i passar per caixa el dia de recollida de la comanda. 
Les cooperatives es caracteritzen per l’autogestió, i tothom aporta 
els seus coneixements i participa en les tasques de funcionament 
(buscar proveïdors i controlar els seus processos de producció, neteja 
del local, preparació de comandes, facturació, etc.).  
En posar en contacte productors i unitats de consum locals, les coo-
peratives proporcionen diversos avantatges ambientals: 

es consumeixen productes de temporada, i s’eviten els costos i el 
consum d’energia associat al transport; 
es promou el consum de productes d’agricultura ecològica i de co-
merç just; 
es redueix la generació de residus, ja que s’utilitzen pocs envasos i 
bosses. 

http://www.ub.edu/ossma/mediambient/documents/39-AgriEco.pdf
http://www.ub.edu/ossma/mediambient/documents/39-AgriEco.pdf
http://www.ub.edu/ossma/mediambient/documents/22-CJust.pdf
http://www15.gencat.cat/pres_cwaw/AppJava/seccio.do?sid=800833
http://www.ecoconsum.org/
http://www.xarxaconsum.net/
http://www.ecoconsum.org/img/guia_grup_consum.pdf

