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MARÇ 2007: Cooperatives de consum.

"Associats fins a la fi, també per consumir"
  

Què són?
 
Una cooperativa de consum és un col·lectiu de persones convençudes que per transformar les
estructures socioeconòmiques actuals és necessari canviar el consum, ja que l'elecció a l'hora de
consumir representa un vot a favor o en contra del sistema. Per tant, qüestiona l'enriquiment basat
en la destrucció de l'entorn, l'opressió dels països del sud o del medi rural tradicional, i dóna suport a
les empreses respectuoses amb el medi i sensibles envers els problemes socials. Per fer-ho es
necessàri conèixer els productors i els distribuïdors amb els quals tenim relació; apostar per uns
circuits curts de comercialització i treballar en base l'autogestió i l'autoorganització.
  
Hi ha diversos tipus de cooperatives de consum:
  
1.La que funciona únicament com a cooperativa per als cooperativistes o socis. Dins d'aquesta hi ha
dos suggrups, les que tenen caràcter autogestionari, els socis s'encarreguen de tot, i les que tenen
alguna persona contractada que realitza les tasques de compra, contacte amb els proveïdors,...
  
2.La cooperativa oberta amb botiga. La porten persones que reben un sou i la botiga és una font
d'ingressos.
  
El funcionament acostuma a ser assembleari i en algunes no només és parlen temes exclusivament
logístics, sinó que és un espai de debat, formació, actuació, etc.
  

Avantatges
 
· Es consumeixen productes frescos i naturals => millor alimentació.
  
· Es redueix el consum d'embolcalls i objectes de vida efímera i utilitat qüestionable (llaunes,
tetrabrics, envasos no retornables...).
  
· Es dóna suport a l'agroecologia i a l'economia local, en comptes d'afavorir les grans empreses. A
més coneixent el productor i la seva forma de treballar sabem si el nostre consum és coherent amb
la nostra forma de pensar.
  
· En consumir productes de temporada, s'està més en consonància amb la natura.
  
· Estan associats amb altres persones fomentem les relacions personals així com la integració a part
del teixit social que ens envolta.
  

Per saber-ne més
 
El sistema de funcionament és similar a totes les cooperatives:
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Generalment se subministren productes frescos: iogurts, pa, verdures, fruites, formatge; productes
processats:pasta, melmelades, mueslis, oli, edulcorants, begudes, cereals i llegums; productes de
neteja personal i de la llar, i també productes procedents del comerç just.
  
Hi ha socis encarregats d'obrir un dia concret de la setmana, la resta van a recollir la comanda de
producte fresc el mateix dia (que es demana d'una setmana per l'altra perquè no sobri ni s'hagi de
llençar res), així com altres productes que hi ha als prestatges. Algunes cooperatives funcionen amb
el que s'anomena "cistella bàsica". Es tracta d'un/a pagès/esa que prepara unes cistelles setmanals
amb les verdures i fruites del temps de què disposa i no sota comanda, com fan altres productors.
D'aquesta manera és el productor qui tria cada setmana, en funció dels productes que té.
  
La gestió de les cooperatives es realitza generalment a través de comissions de treball (compres,
administració, relacions, control de qualitat), en funció del major o menor nombre de persones
associades. L'òrgan màxim de decisió és l'assemblea general. La dedicació de temps per a les
persones que hi formen part és diferent en funció del temps lliure de què cadascú disposi, però en
general implica fer un torn de tarda cada certes setmanes, participar en les assemblees i en alguna
comissió.
  
A l'hora de triar els productes hi ha uns criteris que s'han de seguir:
  
1. Si es tracta de productes envasats, es prioritza la reducció d'envasos (i si és possible, que siguin
reutilitzables).
  
2. Els productors han de ser tan propers com sigui possible i han de complir amb criteris ètics i
socials.
  
3. Es busca petits productors amb criteris afins, per tal d'establir compromisos que permetin un
sistema de producció i consum alternatius, que beneficiïn el manteniment de l'agricultura local i al
mateix temps estableixin un lligam entre productor i consumidor.
  
4. En el cas de les cooperatives agroecològiques han de ser productes procedents de l'agricultura
ecològica, que en el cas de productes frescos són de temporada.
  

Recursos i Fonts
 
· Inclou una llista amb totes les cooperatives de consum del Principat: 
http://www.nosaltres.cat/www/seccio?p_idint=800831
  
· Com fer una cooperativa de consum: http://www.illacrua.cat/anteriorsmes/quaderns-5.pdf
  
·Resum: http://www.casalbcn.info/upload/butlletins/doc/901_58.pdf
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