Cooperant en
l’agroecolog a
Cooperar v. intr. [LC] Prendre part amb
altres en una obra feta en comú
Ecologia 2 [AN] ecologia cultural Estudi
dels processos mitjançant els quals
una societat s’adapta al medi físic que
l’envolta

Propostes per construir relacions properes i de compromís entre les cooperatives
de consum i els projectes
de producció, a través d’una
lluita política conjunta basada en la confiança, la
comunicació, la conscienciació i la coordinació.

Idees per corresponsabilitzar-nos més enllà de
l’intercanvi d’aliments per
diners, proposem algunes
idees que el poden afavorir.

La fas tu, ho fem nosaltres
...o sobre la distribució de feines
amb la pagesia
Muntem la cistella a la cooperativa a partir de les caixes de
cada hortalissa o fruita o altre producte perquè així alliberem
la productora de tasques que tenen poc a veure amb el camp.
Toquem els productes amb les nostres mans, veiem les seves
característiques, apartem algun insecte, i així som més a prop
del treball al camp.
Preparem conjuntament les cistelles perquè és un treball cooperatiu i ens coneixem més entre les persones de la cooperativa.

I si no tenim
temps?

http://repera.wordpress.com

Podem pensar en compensar
alguna persona per a què ho
faci, ja sigui econòmicament
o bé intercanviant tasques per
productes.

Em sones. Ens coneixem...?

I demà? També

...o sobre la relació entre
productores i la cooperativa

...o sobre l’estabilitat de la comanda
i el compromís de consum

Ens coneixem i tenim bona relació entre la coope i les productores, amb assemblees conjuntes esporàdiques, les visites per conèixer i saber com està l’hort, i per col·laborar en
les tasques que calgui.
Tenim una relació basada en el diàleg, amb transparència.
Així ens entenem fàcilment i fem sinèrgies per les qüestions
logístiques i també més enllà del consum, com ara participant
conjuntament en accions relacionades amb la sobirania alimentària o altres lluites.

Consensuem entre la coope i qui produeix un consum mínim
i fem comandes de manera regular.
Garantim una estabilitat i confiança amb la pagesia per planificar l’hort i el bestiar amb temps, sabent que es consumirà el que es planta, i donem una certa tranquil·litat econòmica fins i tot pagant les comandes per avançat.

I si no coincidim
mai, o només en
una assemblea
anual?
Podem crear espais
més lúdics, com una
calçotada o unes olimpíades hortícoles (l’hort
i la granja tenen moltes
possibilitats!).

I si no tenim temps
d’anar a conèixer l’hort
o està molt lluny?

Ens mantenim al
dia de l’estat de
la granja o l’hort
parlant directament, per escrit
a la cistella o per
Internet (correu,
blog...).

I si no podem
consumir la cistella
una setmana?

Busquem alguna persona que se la quedi;
una família que està
pensant en entrar a la
cooperativa, algú de la
colla, la veïna o el cosí.

I si reduïm molt
el consum perquè
és època de vacances?
Parlem amb menjadors socials o casals
d’estiu que puguin
quedar-se les verdures. O fem conserves
en grup o a casa per a
la tardor o hivern.

L’hort mana
...o sobre la cistella de fruita
o verdura tancada
Demanant cistelles tancades les fruites i verdures vénen en
funció de la temporada i la disponibilitat que hi ha a l’hort. Per
fer-ho, establim uns criteris previs de quantitats (núm. de kg),
diversitat (núm. de verdures i/o fruites) i preu.
Coneixem els productes de temporada i consumim adaptant-nos a la producció del camp, tal com faríem si tinguéssim el nostre hort. Així simplifiquem la logística a la cooperativa i a la productora.

I si
volem saber què
vindrà a la cistella la
setmana vinent?

Establim un canal
de comunicació
directa, ja sigui el
dia de repartiment
o bé per Internet.

I si ens avorrim
d’algun producte que ve sovint?

I si
una cistella
és massa per a
casa?
Compartim
partim la
cistella
l amb
b
una altra sòcia
o amb persones de fora.

Donem regnes a la imaginació fent un banc de receptes
o un sopar-concurs per intercanviar sabors i sabers.

I si
no ens agraden totes les verdures?
Podem intercanviar-les amb altres
persones.

Volem decidir!

Ooooh ooooh!
...o sobre la cistella oberta
amb previsió de consum

...o sobre com afrontar
entrebancs sense bancs

Les fruites i verdures són sota la comanda de cada unitat però
en base a un càlcul anual del consum de la cooperativa.
Planifiquem l’hort i la producció tenint en compte la previsió
de consum i els productes que més agraden a les famílies a
les que servim.
Tenim en compte que la vaca fa llet i les gallines ous cada dia,
i que la majoria de les coopes obrim els mateixos dies de manera que les granges i el camp han de cercar maneres de treure la seva producció diària. I entenem que això pot comportar
canvis i variacions en l’oferta de les petites produccions.

La constància i el pagament al dia o amb antel·lació són bàsiques pel bon finançament de la producció, evitant els deutes
(i la deutocràcia, també a petita escala). Més enllà, amb una
caixa de resistència per a imprevistos poden enfrontar situacions inesperades de la pròpia coope o del camp.
Quan hi ha glaçades, senglars o problemes amb el reg pot ser
que es perdi una part de la collita i que calgui una inversió
imprevista. Aquests diners poden emprar-se per donar suport
al projecte, assegurar la seva continuïtat i evitar el deute.

I si a l’hort hi ha massa o massa poc d’alguna
fruita o verdura?

Al moment de fer la comanda, podem tenir en
compte com està l’hort.
Des del camp podem fer
un avís amb l’estat de
cada producte (si hi ha
excedent o escassetat).

I si no sabem
quin és el consum
anual de la cooperativa?
Comencem a registrar les comandes –en productes
i quantitats– per
implementar-ho la
temporada vinent.

I si qui consumim
no podem pagar
més d’allò acordat?
Fem guardiola poc a
poc –1 € al mes per cistella– o recorrem al crèdit solidari –per part de
la coope o de famílies
que disposen de líquid.

Com ho feu, com ho fem

Consumint activisme

...o sobre la coordinació entre coopes
del mateix poble o barri
Coneixem altres coopes de la zona, compartim inquietuds
i recursos, ens coordinem per fer compres conjuntes, activitats i accions –xerrades o tallers, parades informatives,
mercats agroecològics, fires d’intercanvi–, ajuntar llistes
d’espera i apadrinar noves cooperatives.
Ajuntem esforços i aprenem de les experiències d’altres
coopes, ja sigui en l’àmbit local –poble, barri o comarca– o
nacional –Ecoconsum.
Organitzem les comandes de producte fresc amb altres cooperatives per distribuir la producció d’origen animal de forma
regular i adequada a la producció. Adaptem el consum a la
producció animal i no a l’inrevés.

I si coincidim el mateix
dia totes les coopes de la
mateixa productora?

Podem intentar canviar
el dia de la cooperativa.

...o sobre l’activitat política
i de sensibilització
Fem accions i activitats internes –amb les persones de la
coope–, adreçades a la ciutadania i participem en campanyes
d’abast local o global. Sabem que l’agroindústria concentra
el poder i que hauran de ser els moviments socials els que
lluitem per la sobirania alimentària.
Contribuïm a la transformació social de totes aquelles coses
que ens agradaria que fossin diferents, especialment les relacionades amb el consum en general i el de l’alimentació en
particular.
I si no
sabem
què fer?
I si no tenim temps?

Ajuntem esforços
amb altres col·lectius
propers (geogràficament o ideològicament).

Podem inspirar-nos en el
que ja han fet
altres, o fer una
pluja d’idees
per innovar.

I si
no coneixem
en què ens podríem implicar?

Parlem amb
gent o entitats
de la nostra població que està
mobilitzada.

Anem a per totes!

Petit o gran, de tot o quasi

...o sobre el transport compartit
per la sostenibilitat
Fem comandes conjuntes per compartir el transport i omplim el màxim els vehicles que ens serveixen per aprofitar els
viatges i minimitzar la despesa de temps i d’energia. Tenim
especial cura en fer-ho amb els productes de rebost perquè
disposem de més marge per planificar i adaptar-nos.
Estalviem viatges innecessaris –tipus repartiment de poc
producte a domicili– i creem xarxa amb organitzacions que
fan un consum agroecològic.

I si
no fem la
cooperativa el
mateix dia?

Fem pactes ja que
el rebost no cal
que es reparteixi
el dia de la cooperativa, i cerquem
la manera de tenir
accés a l’espai.

I si no tenim
espai per al
rebost?

Emmagatzemem a
casa repartint la comanda quan arriba o
en algun altre espai
per poder demanar
més quantitat.

...o sobre la constància
i l’escala de producció
Establim xarxes de productores per garantir la constància en
l’oferta i compensar mancances en productes o en varietat,
per tal d’assegurar una oferta àmplia a les coopes.
En funció de les nostres necessitats podem servir cistelles
tancades o, si tenim dificultat per accedir a prou varietat, oferir
allò que tenim a l’hort.

I si no tenim
una xarxa feta?
Sempre som a temps
de començar a coordinar-nos entre productores.

