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Les persones que trien alimentar-se en coo-
peratives no es mouen només per motivacions 
econòmiques. Pertanyen a classe mitjana, nor-
malment amb estudis, i es preocupen per la seva 
salut, però també pel medi ambient i l’ètica so-
cial. És per això que la seva implicació va més en-
llà del consum de productes ecològics, s’exigeix 
una participació activa. Tothom té una tasca a 
realitzar, ja que tot surt del treball dels socis. 
Les decisions es prenen en l’assemblea general, 
trimestral i d’assistència obligatòria. Les feines 
s’organitzen mitjançant comissions: facturació, 
administració, compres, infraestructures, rela-
cions externes, comunicació... Cada soci tria la 
tasca que millor s’adapta als seus coneixements 
o al seu temps disponible i així es cobreixen to-
tes les necessitats, des de la neteja o preparació 
de cistells, fins a les aplicacions informàtiques i 
d’internet per poder fer funcionar el lloc web. 
La comanda es fa un cop per setmana, de dijous 
a dissabte, ara també es pot fer on-line a través 
del web http://www.cydoniabcn.org/. El dime-
cres les famílies van a buscar la seva compra al 
local, cada família té el seu cistell preparat amb 
els productes demanats.

Els pagaments es domicilien a través d’un 
compte bancari de la banca ètica Triodos. Cydo-
nia col·labora amb aquesta i altres entitats que 
treballen en la transformació social. Es pretén 
difondre un model just i solidari, donant suport 
a la formació de noves cooperatives quan la llis-

ta d’espera és prou gran. L’any 2006 va sorgir 
Mespilus, ubicada al Camí Antic de València, 
95-97, semisoterrani local J3, que té actualment 
al voltant de 36 socis. Recentment s’ha creat Es-
tevia. La quarta cooperativa de consum del Po-
blenou és La Unió del Poblenou, oficialment en 
funcionament de del 2008, amb unes 30 famílies 
que es reuneixen al CSOA La Teixidora, carrer 
Marià Aguiló, 35. I sembla que és un fenomen 
en plena expansió, sobretot a Catalunya.

El Javier s’acomiada de la nova sòcia i ens 
explica que a Cydonia el consum és una eina 
de transformació social. Promouen iniciatives i 
ofereixen activitats educatives perquè això sigui 
possible, ofereixen assessorament. L’objectiu 
és enfortir la xarxa social del barri i treballar 
conjuntament per possibilitar la transformació 
d’una societat injusta. Està nerviós i té pressa. 
A les 20:30 a Can Felipa té lloc l’Assemblea So-
cial de Poblenou, sorgida del moviment 15M, 
així que pregunta si tenim cap dubte més, diu 
adéu als companys que es queden al local, agafa 
una cassola, m’acompanya a la porta emmar-
cada de verd i, corrents, marxa Marià Aguiló 
amunt.

El soroll del metall encara em ressona quan 
arribo a casa meva.

O potser és el crit de la consciència?

Esther Racionero Zamel
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Dimecres. 19:30 hores. Passatge Bosch i La-
brús, 16. Una porta emmarcada de verd 
dóna entrada a Cydonia, cooperativa de 

consum ecològic i responsable. És dia de recolli-
da de cistells pels socis, una forma de comprar 
i consumir diferent a la convencional. Aquests 
consumidors saben exactament d’on provenen 
els aliments que menjaran, tots són productes 
de caràcter ecològic, artesanal i solidari que 
compleixen uns requisits ètics i de sostenibilitat 
i conserven intactes els seus sabors naturals.

Ara fa quinze anys, un grup de persones 
van voler fugir del sistema industrial de cultiu, 
distribució i consum alimentari existent i fer del 
consum un acte conscient i ètic. Preocupats per 
la salut i el medi ambient, van agafar un local 
i van fundar Cydonia, una societat cooperativa 
sense ànim de lucre, gestionada democràtica-
ment pels socis. Tots els socis paguen una quota 
mensual i adquireixen el compromís d’un con-
sum mínim setmanal. A més, com que es tracta 
d’una cooperativa, s’exigeix la participació acti-
va per realitzar entre tots les tasques necessàries, 
l’assumpció conjunta de decisions, l’autogestió i 
compartir els valors cooperatius d’equitat, soli-
daritat, responsabilitat social i voluntat trans-
formadora. Es tracta d’utilitzar el consum com 
a eina per millorar la qualitat de vida col·lectiva. 
S’eliminen intermediaris i s’estableixen llaços 
entre consumidors i productors que possibi-
liten l’apropament del món urbà i el rural. Es 
pacten preus al marge d’especulacions i de lleis 
d’oferta i demanda, un preu digne per a tota la 
campanya. La col·laboració, la implicació i la 
confiança mútua possibiliten el menjar de les fa-
mílies sòcies de Cydonia. Actualment són 46. No 
s’accepten més membres perquè l’entitat té una 
dimensió determinada per qüestions d’espai i 
d’organització.

Javier Fernández, membre de Cydonia, 
explica a una nova sòcia el funcionament de la 
cooperativa. La noia està contenta, l’única for-
ma d’entrar-hi és a través de la llista d’espera, 
quan es produeix una vacant per baixa. Els socis 
paguen una quota i també paguen un percen-
tatge del preu que es carrega al producte. Així 
s’autofinança l’entitat. Com que són un grup 
prou important, poden contactar directament 
amb pagesos i ramaders ecològics i junts establir 
vincles de col·laboració i treball conjunt entre 
els consumidors i els productors locals, prefe-
rentment. Qui vol, pot anar a visitar les granges 
dels proveïdors i parlar amb ells, coneixe’ls. Es 
tracta d’estalviar en desplaçaments innecessa-
ris i afavorir els vincles socials.

El Javier va mostrant a la noia una gran 
varietat de productes. La fruita i la verdura a 
un costat, a l’altre una estanteria amb pasta, 
arròs i llet de soja. Al fons, les neveres i la carn. 
Cervesa, sucs, mel, dolços i postres, també for-
men part d’una oferta que s’ha anat ampliant. 
Hi trobem també sabons i productes de neteja. 
A poc a poc i amb l’experiència que donen els 
anys, s’han buscat alternatives per aconseguir 
l’objectiu, la màxima autosuficiència. Un pa-
gès del Maresme produeix la majoria de fruita 
i verdura, però la taronja la porta un altre de 
ponent. Ja es van incorporar bolets durant la 
temporada passada i s’està parlant amb un pes-
cador de l’Estartit per poder gestionar el peix 
a la cooperativa. Hi ha productes fixos, molts 
varien segons la temporada, i d’altres tenen una 
disponibilitat limitada a 3, 2 o 1 setmana al mes. 
S’exigeix una comanda mínima, si no, el sistema 
no és rendible ni per al soci ni per a l’entitat.Javier Fernández

CYDONIA: 17 de setembre, jornada de portes obertes de 10h a 14h i de 18 h a 20h - C. Bosch i Labrús, 16


