
UN SUPERMERCAT
 COOPERATIU A BARCELONA?

FEM-LO REALITAT!
CELEBREM UN ANY AMB SUPERMERCATS AMICS!

Ja fa un any que ens vam posar mans a l’obra, impulsant el supermer-
cat cooperatiu a Barcelona! I per celebrar-ho convidem als projectes 
amics Bio Alai de Vitoria-Gasteiz, Som Alimentació de València i A veci-
nal de Saragossa per intercanviar experiències i inspirar-nos per la cons-
trucció col·lectiva del supermercat cooperatiu que farem realitat juntes 
a Barcelona!

VINE I SUMA’T A L NOSTRE MOVIMENT!
15 DE MARÇ | DE 19 A 22 H 
ATENEU DEL CLOT (CARRER DE LA MUNTANYA, 16  BCN)



programa
Fa un any que, emmirallats en l’experiència del supermercat cooperatiu Park Slope 
Food Coop de Nova York, vam començar a treballar per posar en marxa un super-
mercat cooperatiu a Barcelona en el que les persones estiguin al centre. Avui dia, 
podem afirmar que caminem amb pas ferm cap al nostre objectiu a través del tre-
ball col·lectiu que fem en xarxa amb diferents organitzacions d’alimentació res-
ponsable del territori i gràcies a les 28 sòcies actives, 3 tècniques treballadores i 
més de 400 simpatitzants que actuen com a força motor del projecte.

Productes ecològics, locals, artesans i comerç just a un preu equitatiu; i tot elimi-
nant intermediaris. Aquest supermercat cooperatiu valencià, que compta amb 
un local de 200 m², va obrir el maig de l’any passat després d’un any de feina amb 
145 sòcies. Avui dia ja compta amb servei d’entrega a domicili. Els i les sòcies po-
den participar mitjançant una quota mensual de 6 € o oferint el seu temps com 
a voluntaris amb 4 hores al mes.

Associació de consum de productes ecològics creada el 1993, de la que formen 
part més de 1200 famílies i persones del seu entorn compromeses amb el consum 
responsable i el comerç just. Actualment, compten amb una botiga a Vitoria-Gas-
teiz amb més de 4000 productes, dels que 300 són a granel, i amb 11 persones 
contractades per dur a terme les tasques de la botiga i de dinamització. Les per-
sones sòcies paguen una quota de 20 € anuals que pot ser substituïda per feina 
voluntària.

19:00h - 20.45 h 
PRESENTACIÓ DE PROJECTES

19:30h - 20:30h
TAULA RODONA

SOM ALIMENTACIÓ

FOOD COOP BCN

A VECINAL

BIOALAI

20.30h - 22:00h
DINÀMIQUES I FESTA

SEGUEIX-NOS LA PISTA:

Proposarem un espai perquè les persones assistents puguin prendre una cervesa, 
i picar alguna cosa, alhora que coneixen com funcionem a través de les diferents 
dinàmiques que presentaran les diferents comissions de la nostra associació.
Suma’t al moviment dels mercats cooperatius i sigues part de la transformació 
del consum alimentari a Barcelona!

Taula rodona amb els supermercats amics, amb la que comentarem amb en Toni 
Lodeiro d’Opcions com a moderador, autor de “Consumir menos, vivir mejor” i de 
“Som part del canvi. Guia pràctica de consum conscient i economia solidària per 
associacions i col·laborador de l´Estratègia d´Impuls del Consum Responsable de 
l´Ajuntament de Barcelona.

https://www.facebook.com/FoodCoopBCN/

hola@foodcoopbcn.cat

https://twitter.com/FoodCoopBCN

https://t.me/holafoodcoopbcn

Aquest súper cooperatiu de Saragossa va obrir les portes a finals de desembre del 
2018 amb un punt de partida de 150 sòcies i molta feina feta al darrere. Una nova 
aposta per la transformació del model de consum a través de la venda de produc-
tes ecològics i locals a preus assequibles, fomentant el consum responsable, la 
salut de les persones i el respecte al planeta.

Confirma la teva assistència amb un clic aquí

https://www.facebook.com/FoodCoopBCN/
https://twitter.com/FoodCoopBCN
https://t.me/holafoodcoopbcn
https://bit.ly/2H3oExF

