
COOPERATIVA DE CONSUMIDORES I PRODUCTORES ECOL GIQUESÒ  
LA UNIO DE POBLENOU

 
Qui som? La cooperativa la Uni  s un projecte d'alimentaci  ecol gica nascut al bell migó é ó ò  
del Poblenou durant l'any 2006 format per consumidores i productores* d'aliments ecol gics.ò  
La  cooperativa  la  Uni  volem  ser  un  tipus  d'AMAP  (Associacions  pel  Manteniment  deó  
l’Agricultura Pagesa) a la catalana on les s cies considerem el manteniment i desenvolupamentò  
de l’agricultura pagesa i ecol gica, la salut, la cura del medi ambient i el benestar animal comò  
a  coses priorit ries. A m s a m s hem acordat que les consumidores es comprometran aà é é  
comprar la producci  de les productores a un preu just i per avan at.ó ç

Els aliments s n llaurats, cultivats, recollits i/o elaborats al Mas La Datzira (Moi ) on esó à  
cultiven 1.5 ha d'horta, 43 ha de pastures i bosc, on hi habiten 3 persones, 32 cabres, 1 
truja, garrins, mes de 50 gallines i pollastres i altra fauna variada. Tamb , encara petits, hié  
ha uns 20 fruiters, alguna parra . . . i molt de roman . í

Que  ens  caracteritza?  En  primer  lloc  volem  gaudir  d'una  verdura  i  altres  aliments 
ecol gicsò  (tant pel seu cultiu com per la seva proximitat a Barcelona) de qualitat, amb un 
preu just que possibiliti d'una banda la continu tat de la pagesia al nostre territori i deï  
l'altra que el consum conscient, cr tic i responsable no sigui un luxe.í

Volem aconseguir que les  relacions consumidores-pageses no siguin tant sols econ miques,ò  
sin  que  s'estableixin  vincles  de  col laboraci ,  treball  conjunt  i  empatia.  Creiem  en  laó · ó  
import ncia de  d'establir lla os entre el m n rural i el m n urb  m s enll  de les lleis deà ç ó ó à é à  
l'oferta i  la demanda, on sempre prima maximitzar el  benefici  per sobre de la cura i 
manteniment del medi ambient. Volem trencar amb el poder de les multinacionals que exploten 
recursos i persones i afavorir les relacions de proximitat entre nosaltres.

Creiem que el fet de que productores i consumidores participin conjuntament en la presa de 
decisions s important. Per aix  a la Cooperativa la Uni  entre totes les s cies fem laé ò ó ò  
programaci  d'all  que es vol  menjar i  plantar,  parlem de la  marxa de la  finca, delsó ò  
problemes clim tics, del funcionament intern, de projectes i il lusions que encara estan perà ·  
construir.  Per  aix  hi  ha  assemblees  mensuals  a  la  Teixidora  (Poblenou)  on  des  deò  
l'horitzontalitat i la confian a es prenen les decisions de la cooperativa, aprenem i ensç  
formem en diversos temes i constru m un projecte de cooperativisme en el qual creiem. ï

Apostem per l'autogestió del projecte en tots els nivells. Pel que fa a la finca, aquesta sé  
de cultiu ecol gic, i cada cop amb m s planter propi i amb llavors de varietats antigues,ò é  
utilitzem compost dels animals i comptem amb aviram i cabres que campen de dia sense 
tanques. Tractem de tenir la m xima varietat que la terra i el clima ens permeten aix  doncsà í  
plantem:  patates  de  3  varietats,  7  de  tom quets,  2  de  bledes,  pastanagues,  enciams,à  
colinaps, br quils, coliflors, cols de 4 varietats, naps, ravenets, apis, porros, cebes de 3ò  
varietats, remolatxes, faves, mongetes -2 de seques i 1 de tendra-, api-rave, fonoll, 
alberg nies, blat de moro d'escairar, carbassons, carbasses, í zapallitos, s ndries, pebrots verdsí  
i vermells, plantes medicinals...

* Utilitzem el femen  de forma gen rica per referir-nos durant tot el text aí è  
persones



Fem xarxa i tamb  ens relacionem amb altres productores ecol giques per comprar fruites ié ò  
d'altres productes que el Mas de la Datzira no pot oferir-nos.

Que  ens  d na  ser  s cies  de  la  cooperativa?  ó ò En primer lloc rebre una cistella 
setmanal amb verdures de cultiu ecol gic, de temporada,ò   fresca i de prop (a m s deé  
l ctics, germinats, fruits secs, ous, pa amb llevat mare i forn de llenya...) de qualitat ià  
molt bones.

En segon lloc con ixer la proced ncia i qualitat dels aliments, saber que s el que estemè è é  
menjant, consumir verdura de temporada, contribuir al manteniment de la pagesia local i 
aprendre sobre agricultura ecol gica i consum.ò

La possibilitat d'anar al Mas de la Datzira a ajudar a plantar, cultivar i recollir all  queò  
despr s ens menjarem.é

Assumir un altre tipus de consum allunyat de les din miques mercantilistes a les que estemà  
acostumades.

Que implica ser membre de la cooperativa? Despr s d'un mes de prova, prendreé  
un comprom s anualí  d'agafar la cistella o buscar una substituta en cas de vacances o baixa. 
El comprom s anual implica veure la vida del pag s d'una altra manera, ja que les pagesesí è  
treballen per a un grup de gent determinat i tota la producci  s per a elles. Es planta peró é  
tota  una  temporada  i  aix  el  seu  salari  s  regular  durant  tot  l'any  i  s'evita  la  sevaí é  
precaritzaci .ó

Rebre all  que la terra produeix, tant pel que fa a la varietat (verdura de temporada) comò  
a la quantitat. Aix  doncs a l’hivern tant sols hi ha verdures cada dues setmanes.í

Aportar un quota anual de 12 euros que formar  part del capital social de la cooperativa.à

Pagar a principis de mes 17,5 euros per cistella (depenent del mes, x  3, 4 o 5 setmanes)

Participar a la cooperativa en les diferents tasques: assemblees mensuals, neteja i manteniment 
de local, pujar almenys dos cops l’any a fer un cop de m  al Mas de la Datzira, cerca ià  
organitzaci  d’altres productes que interessin a les participants...Exceptuant les assembleesó  
(una al mes), les altres tasques funcionen de manera rotat ria (neteja) i moltes d’ellesò  
depenen de la disponibilitat i les ganes de cadascuna (implicaci  en les diverses comissions).ó

Participa! Si vols participar-hi tant sols has de posar-te en contacte amb nosaltres i veure 
si hi ha lloc a la cooperativa. Donat que la producci  s limitada per a unes 30 fam lies enó é í  
alguna ocasi  hi ha hagut gent que no ha pogut entrar-hi al moment, la qual passa a unaó  
llista d’espera i entra quan hi ha una baixa.

On som?
Ens reunim els dijous a les 20,00h al Centre Social Okupat i Autogestionat La 
Teixidora, (C/ Mari  Aguil  35, Poblenou).à ó

O a la web: http://verdurita.wordpress.com

http://verdurita.wordpress.com/

