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Contextualització
Agenda de la Jornada
Benvinguda a la Jornada
Xarxa de Municipis per l’Economia Social i Solidària (XMESS)

Introducció a la Jornada
Daniel López García, Coordinador tècnic de la Red de Ciudades por la Agroecología i Coordinador de l’Àrea
d’Agroecologia de la Fundación Entretantos

Experiències inspiradores
• Ponència “Impuls de la venta de proximitat. Barcelona Capital Mundial de l’Alimentació Sostenible
2021” per part de Lidón Martrat Sanfeliu, Coordinadora Operativa del Projecte de la Capital Mundial de
l’Alimentació Sostenible (Pla Estratègic Metropolità de Barcelona i Comissionat d’Economia Social de
l’Ajuntament de Barcelona)
• Ponència: “L’experiència de Mataró: l’exemple d’El Bròquil” per part de Sergi Morales Díaz, 2n. Tinent
d’Alcalde i Regidor d’Ocupació i Empresa, Economia Social, Emprenedoria, Indústria i Polígons
Industrials de l’Ajuntament de Mataró i Iván López Pi, soci co-fundador d’El Bròquil

Taules de treball per aplicar aprenentatges al territori
• Taula 1: “Agroecologia, supermercats cooperatius i botigues agroecològiques”
• Taula 2: “Agroecologia i xarxes locals de distribució”

Posada en comú de les conclusions de les taules de treball
Tancament de la Jornada
Xarxa de Municipis per l’Economia Social i Solidària (XMESS)

Enllaç a l’article de la Jornada (inclou el vídeo i a la presentació):
https://xmess.cat/celebrada-la-jornada-dagroecologia-consum-final-i-ess/
3

Contextualització
Persones participants
Persones ponents
• Daniel López García, Coordinador tècnic de la Red de Ciudades por la Agroecología i Coordinador de l’Àrea
d’Agroecologia de la Fundación Entretantos: daniel@ciudadesagroecologicas.eu
• Lidón Martrat Sanfeliu, Coordinadora Operativa del Projecte de la Capital Mundial de l’Alimentació Sostenible
(Pla Estratègic Metropolità de Barcelona i Comissionat d’Economia Social de l’Ajuntament de Barcelona):
lmartrat@pemb.cat
• Sergi Morales Díaz, 2n. Tinent d’Alcalde i Regidor d’Ocupació i Empresa, Economia Social, Emprenedoria,
Indústria i Polígons Industrials de l’Ajuntament de Mataró: smorales@ajmataro.cat
• Iván López Pi, soci co-fundador d’El Bròquil: info@elbroquil.cat

Persones inscrites i assistents

52 persones
inscrites a la
Jornada

48% dones i 52% homes
65% administracions públiques i 35% entitats d’Economia Social i Solidària

Total de 24 municipis representats
de les quals,

43 persones assistents
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Contextualització
Documentació de referència
Definicions i espais de referència:
• Red de Ciudades por la Agroecología: www.ciudadesagroecologicas.eu
• Societat Espanyola d’Agricultura Ecològica/Agroecologia (SEAE): www.agroecologia.net
• Agroecology Europe: www.agroecology-europe.org
• Centre de coneixements sobre agroecologia (FAO): www.fao.org/agroecology/es/
• Open Food Network: www.openfoodnetwork.org

Directoris i iniciatives:
• Bones pràctiques. Suport a la pagesia del territori des de les administracions públiques (Arran de terra):
https://arrandeterra.org/wp-content/uploads/2020/04/Bones-pràctiques-AAPP_CAT-1.pdf
• Directori d’iniciatives d’abastiment agroecològic (Arran de terra): https://arrandeterra.org/abastiment/
• Mapa d’iniciatives de consum de proximitat (Katuma): https://app.katuma.org/map?locale=ca
• Botiga de MengemBages: https://mengembages.coop/blog/mengembages-que-es/

Articles i estudis:
• Estudi “Sembrem Transformació. Un apropament des de l’economia solidària a l’actualitat del moviment
agroecològic a Catalunya, 2019 ” (Pam a Pam):
www.economiasolidaria.org/sites/default/files/reaslibrary/attachments/Informe_PamAPam_agroecologi
a_2019_cat.pdf
• Articles sobre Supermercats cooperatius (Opcions): https://opcions.org/a-fons/supermercatscooperatius/
• Reportatge “Supermercats cooperatius: la democratització del consum just i sostenible” (Nexe):
https://nexe.coop/reportatge/supermercats-cooperatius-la-democratització-del-consum-just-i-sostenible
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Resultats de les taules de treball
Explicació de la dinàmica

Objectiu

Treballar i concretar què es necessita i què poden aportar les
administracions públiques locals i les organitzacions de l’Economia Social i Solidària
per crear i consolidar supermercats cooperatius, botigues agroecològiques, xarxes
locals de distribució i iniciatives similars al territori
Metodologia
2 taules de treball
• Taula 1: “Agroecologia, supermercats cooperatius i botigues agroecològiques”
• Taula 2: “Agroecologia i xarxes locals de distribució”

Dinàmica de 35 minuts de durada
• 5 minuts: Breu presentació de les persones participants
• 15 minuts: Què es necessita per crear i consolidar iniciatives al territori?
• 15 minuts: Què poden aportar les AAPP locals i les organitzacions de l’ESS per donar
resposta a aquestes necessitats?

Ús de sales separades i de l’eina virtual MURAL.CO
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Resultats de les taules de treball
Taula 1: Supermercats cooperatius i botigues agroecològiques
Què es necessita per crear i consolidar supermercats cooperatius i botigues agroecològiques?

Arribar a tota
la població
del territori

Crear i
enfortir
vincles per
compartir
coneixement i
sumar
esforços

Professionalitzar els
equips

Garantir la
sostenibilitat
econòmica a
llarg termini

Sensibilitzar a la població
general
Garantir l’accés de persones
vulnerabilitzades

Què poden aportar les Administracions Públiques locals i les organitzacions de l’Economia
Social i Solidària per donar resposta a aquestes necessitats?

• Realitzar campanyes de comunicació amb un llenguatge atractiu i entenedor
• Organitzar activitats lúdiques i/o de sensibilització que generin comunitat
• Complementar els productes de major valor afegit amb productes accessibles que permetin
conformar una cistella bàsica
• Vincular-se amb les iniciatives de suport a l’accés a una alimentació digne, tant públiques
(per exemple, targetes moneder) com socials (per exemple, xarxes d’alimentació o entitats)

Enfortir els vincles amb les
iniciatives similars

• Crear un clúster sectorial de supermercats cooperatius i/o de botigues agroecològiques a
Catalunya per tal de sumar esforços
• Organitzar activitats, jornades i grups de treball de forma regular

Crear vincles amb altres àmbits

• Compartir coneixement i crear iniciatives de distribució o comunicació amb el petit comerç
• Facilitar la relació amb les persones productores del territori (tant les particulars com les
que formen part de cooperatives agràries) mitjançant espais presencials regulars o eines
virtuals perquè esdevinguin proveïdores

Incorporar una visió estratègica i
empresarial

• Realitzar formació i assessorament als equips per contribuir a la seva professionalització en
termes de gestió empresarial i acció comercial
• Facilitar materials i suport per a l’elaboració de Plans d’empresa i estratègics

Facilitar la governança i l’agilitat
en la presa de decisions

• Donar a conèixer i establir eines de participació, facilitació i foment de les cures
• Incorporar metodologies de treball àgil i col·laboratiu

Afavorir l’accés a finançament

• Rebaixar els requisits d’avals o garanties i facilitar els procediments per aconseguir-les
• Crear productes financers d’inversió amb criteris socials i que afavoreixin la capitalització

Assolir una escala suficient per
assolir la sostenibilitat

• Incrementar les bonificacions fiscals i rebaixar les taxes d’activitat
• Promoure la cessió temporal de locals (durant els primers anys) en ubicacions estratègiques
• Fomentar les subvencions, la contractació pública responsable i les monedes locals com a
instruments per contribuir a assolir un volum d’ingressos que faci sostenible el projecte

8

Resultats de les taules de treball
Taula 2: Xarxes locals de distribució agroecològica
Què es necessita per crear i consolidar xarxes
locals de distribució agroecològica?

Crear i
consolidar
una massa
crítica
suficient

Incidir en la visibilitat

• Sensibilitzar sobre l’agroecologia i el seu valor social i ambiental al territori mitjançant un
llenguatge clar i entenedor
• Realitzar campanyes de comunicació per donar a conèixer què aporten els productes
agroecològics en comparació amb altres productes alimentaris
• Fomentar l’enxarxament i la difusió conjunta entre les administracions públiques i les
persones i organitzacions productores, distribuïdores i consumidores

Tenir cura de la comunitat
compromesa

• Afavorir la creació de nuclis de persones consumidores i organitzacions compromeses
• Generar incentius i facilitar que les persones compromeses formin part de les xarxes i s’hi
impliquin de forma progressiva

Afavorir el reconeixement i la
intercooperació dels agents de
l’ecosistema

• Elaborar materials on s’identifiquin tots els agents implicats (persones productores, xarxes
locals, iniciatives de distribució i restauració, entitats socials i xarxes comunitàries de suport
a l’accés a una alimentació digne, etc.)
• Organitzar activitats, jornades i grups de treball de forma regular entre els agents implicats
• Facilitar les condicions i els requeriments perquè les persones productores del territori
puguin accedir a les xarxes locals de distribució
• Incorporar plataformes digitals com a instruments d'intercooperació

Garantir l’alineament per part
de les administracions
públiques

• Assolir compromisos per part de les diferents administracions públiques i promoure que
aquests compromisos esdevinguin actuacions implementades
• Fomentar l’alineació de les administracions públiques locals amb les xarxes locals de
distribució i de les diverses administracions entre elles
• Realitzar assessorament tècnic a les persones treballadores de les administracions

Reforçar
l’ecosistema

Garantir la
disposició de
recursos per
enfortir-se i
créixer

Què poden aportar les Administracions Públiques locals i les organitzacions de l’Economia
Social i Solidària per donar resposta a aquestes necessitats?

Disposar de recursos tècnics i de
producció

• Facilitar l’accés a bancs de terres
• Realitzar formació i assessorament tècnic a les persones vinculades amb les xarxes
• Facilitar eines tecnològiques per a la producció

Establir mecanismes de logística
i distribució conjunta

• Crear iniciatives conjuntes de distribució d’última milla i col·laborar amb les que ja existeixen
• Promoure la creació d’eines tecnològiques de distribució i d’infraestructures logístiques
territorials (tant físiques com virtuals) entre diversos agents
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