
Som un grup de poblenovins i poblenovines que l’estiu de 2006, vam començar un
projecte de consum alimentari ecològic. Un amic va prendre la decisió de deixar la
ciutat i anar a viure a La Datzira una comunitat rural on estaven fent un projecte
molt interessant: remodelar una masia i cultivar un hort sense insecticides, és a dir,
fent agricultura ecològica. Ens va comentar que li agradaria que a Poblenou poguéssin
por tar les verdures que cultivaven, i que ja venien a altres pobles i ciutats. Així va
començar a funcionar el projecte de consum ecològic de productes d’hor ta.

Vam utilitzar la parròquia com a lloc on recollir les cistelles i cada setmana ens duien
una cistella bàsica amb els productes del temps. Això ens va ajudar a prendre
consciència que no sempre podem menjar el que volem: les cistelles a l’hivern potser
eren molt monòtones (enciam, pastanaga, patata, ceba, escarola, porros, alls, col)
però a la primavera i sobretot l’estiu es produïa un esclat alimentari (tomàquets,
carbassons) amb més productes. De resultes de fer el repar timent a la parròquia
es va crear un caliu interessant, i el grup va anar creixent entre familiars i amics
fins a ser de 10 a 15 unitats familiars. Vam conèixer gent nova, alguns marxaven i
altres començaven, de manera que era molt dinàmic.

Els pagesos de La Datzira ens han convidat diverses vegades a visitar-los i cada cop
ha estat una experiència molt enriquidora: poder conèixer un altre model de vida
més arrelat a la terra i amb un projecte alternatiu al darrera, el viure en comunitat
tot reconstruint la masia.

El curs passat vam aconseguir uns baixos d’un immoble ocupat a Poblenou per poder
deixar les verdures i va entrar molta gent nova. Aquest curs seguim amb La Datzira
i ens estem plantejant de crear una AMAP (Associació per al Manteniment de
l'Agricultura Pagesa), un model on productors i consumidors aprenen els uns dels
altres, comprometent-se en la producció i compartint riscos col·lectivament. Volem
anar més enllà del consum ecològic corresponsabilitzant-nos amb els pagesos i
dignificant el seu treball.

Actualment som uns 14 cistellaires i volem incrementar el nombre de
consumidors per poder tirar endavant el nou projecte que estem iniciant.
Què, t’animes?

Interessat/da en formar part d’un projecte de consum ecològic?

apropa’t a la unió de Poblenou, ens trobaràs

Això t’interessa!

els dijous a les 20:30h al CSOA LA TEIXIDORA, Marià Aguiló, 35

 Trobareu tota la informació al blog: http://verdurita.wordpress.com/

Contacte: cooperativalaunio@gmail.com


